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Місцеві бюджети Старобільщини отримали у своє розпорядження понад  391 млн гривень 
           За січень-серпень 2019 року місцеві бюджети Старобільщини поповнились на 391 млн 8,4 тис. грн, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 44 млн 322,1 тис. грн, або на 12,8 відсотків.
           Основна частка надходжень до місцевих бюджетів припадає на податок на доходи фізичних осіб (69% від загального обсягу усіх надходжень), якого за січень-серпень 2019 року зібрано 268 млн 63,8 тис. грн, що на 14,9% більше минулорічних показників за аналогічний період.
           Також вагоме місце в наповненні місцевої казни займає плата за землю (8%), надходження якої з початку року становлять майже 32 млн грн, що більше рівня минулого року на 13,7 відсотків.
            Крім того, представники спрощеної системи оподаткування перерахували до бюджету 53 млн 577,3 тис. грн (13,7%) єдиного податку, що на 13,3% більше торішніх показників.
            Додаткові кошти, що надходять до місцевих бюджетів, сприяють вирішенню і реалізації багатьох соціальних та інфраструктурних проектів, а також наданню більш якісних та різноманітних послуг.
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Надходження ЄСВ від роботодавців Старобільського управління становлять понад 
325 мільйонів гривень
У січні-серпні 2019 року працедавці, які зареєстровані в Старобільському управлінні Головного управління ДПС у Луганській області спрямували на соціальні потреби 325 млн 320,4 тис.грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 44 млн 186,3 тис. грн, або на 15,7  відс. більше надходжень   січня-серпня 2018 року.  
Фахівці Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області  нагадують, що з 1 січня 2019 року мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі 4173 грн.  Відповідно, мінімальний страховий   внесок за місяць   становить 918,06 грн.   (мінімальний   страховий  внесок  за   квартал - 2 754,18 гривень.).
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Актуальні запитання щодо обліку об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням (форма № 20-ОПП) 

Хто подає повідомлення за формою № 20-ОПП з інформацією про об’єкти оподаткування відокремлених підрозділів (філій, представництв) та в який термін вноситься така інформація до Єдиного банку даних юридичних осіб?
Відокремлений підрозділ юридичної особи (філія, представництво), який згідно з п. 15.1 ст. 15 ПКУ є платником податків, зобов’язаний стати на облік у контролюючих органах, повідомляти про всі об’єкти оподаткування, що знаходяться на його балансі, шляхом подання до контролюючого органу повідомлення за формою № 20-ОПП.
Юридична особа подає до контролюючого органу повідомлення за формою № 20-ОПП та інформує про всі об’єкти оподаткування, крім тих, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи.
У разі закриття відокремленого підрозділу відокремлений підрозділ подає до контролюючого органу повідомлення за формою № 20-ОПП з інформацією про закриття об’єктів оподаткування, а юридична особа-повідомлення за формою № 20-ОПП з інформацією про відкриття об’єктів оподаткування, що не припиняються із закриттям відокремленого підрозділу. Так само подаються повідомлення і у разі передачі об’єкта відокремленого підрозділу на баланс іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи або якщо внаслідок організаційних чи інших змін об’єкт перестав бути об’єктом оподаткування відокремленого підрозділу.
Чи повинен суб’єкт господарювання, який використовує у власній господарській діяльності однотипні приміщення або території, на яких розташовані ємності (власні або орендовані) для зберігання пального, які перевищують 200 м3, дотримуватись принципу «укрупнення інформації» про об’єкти оподаткування при наданні повідомлення за формою № 20-ОПП?
При наданні повідомлення за формою № 20-ОПП застосовується принцип укрупнення надання інформації про однотипні об’єкти оподаткування, що розміщені за однією адресою. Зокрема, якщо подається інформація про ємності, які розташовані на одній території чи в одному приміщенні (акцизному складі), то у повідомленні за формою № 20-ОПП зазначається інформація про територію або приміщення, де ці ємності розташовані, як про один об’єкт оподаткування.
Принцип укрупнення не застосовується при наданні інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, в одному повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об’єкт нежитлової нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці).
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