2

Старобільське управління  
Головного управління ДФС у Луганській області
Старобільське управління 
Україна, 92703
вул. Харківська, 6
тел. факс (06461) 2-33-67,
E-mail: lg.starobilsk.official@sfs.gov.ua
У разі використання матеріалів посилання на Старобільське управління  
 ГУ ДФС у  Луганській області
ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ПРЕС-РЕЛІЗ

27.09.2019

                Платниками  Старобільського управління сплачено понад 31 млн грн земельного податку 

Протягом січня – серпня  поточного року власниками землі та землекористувачами, які перебувають на обліку в Старобільському управлінні Головного управління ДПС у Луганській області перераховано до місцевих бюджетів 31 млн 760,9 гривень плати за землю. Це на 3 млн 825,7 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Вагому частку надходжень у вигляді плати за землю, а це 65 відс., сплатили власники земельних ділянок, часток (паїв) та землекористувачі - юридичні особи. Від них до бюджету надійшло 20 млн 792,6 тис. гривень. Досягнуто ріст до минулого року на 3 млн 418,2 тис. гривень (+19,7 відс).  Водночас від фізичних осіб надійшло  10 млн 968,3 тис. гривень. Досягнуто ріст збору до минулого року на 407,5 тис гривень (+3,8 відс). 
Звертаємо увагу власників землі і землекористувачів – юридичних осіб та громадян на своєчасність розрахунків з бюджетом, адже кошти, які ви перераховуєте у вигляді земельного податку та орендної плати за землю спрямовуються на розвиток місцевих громад та вирішення соціально-економічних питань.
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Понад 357 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету від платників Старобільського управління

За січень-серпень 2019 року платники Старобільського управляння Головного управління ДПС у Луганській області з отриманих доходів сплатили до бюджетів усіх рівнів 357 млн 447,5 тис. гривень податку на доходи фізичних осіб, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 14,9 відсотків, або на 46 млн 345,6 тис. гривень. 
Із загальної суми надходжень ПДФО до місцевих бюджетів від платників, які перебувають на обліку в Старобільському управлінні надійшло 268 млн 63,8 тис. грн, що на 34 млн 831,6 тис. грн більше, ніж торік. До Державного бюджету платниками податків перераховано 89 млн 383,7 тис. грн, що на 11 млн 514 тис. грн перевищує надходження минулого року.
Зазначемо, що ПДФО є одним із основних джерел наповнення місцевої казни. В структурі
надходжень він займає позицію лідера – 68 відсотків від загальної суми інших податків і зборів. Тому надходження саме цього податку є показовим для розвитку міст, селищ та регіону в цілому.
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Приватні підприємці за найманих працівників обов’язково мають подавати податковий розрахунок ф. №1ДФ та звіт з ЄСВ

Наголошують у Старобільському управлінні Головного управління ДПС у Луганській області та роз'яснюють, фізособи-роботодавці мають подавати звіт з ЄСВ щомісячно протягом 20 к.дн за звітним місяцем, а ф. №1ДФ – щокварталу протягом 40 к.дн за звітним кварталом.
Відтак, у податківці деталізують, до початку роботи працівника слід подати до органу ДПС за місцем обліку ФОП як платника єдиного внеску повідомлення про прийняття працівника на роботу за формою, встановленою постановою КМУ від 17.06.2015 р. №413.
      Підприємці, які використовують працю найманих осіб, також повинні подавати Звіт із ЄСВ за формою додатка 4 до Порядку, затвердженому наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. №435. Звіт подається щомісячно протягом 20 календарних днів, що настають  за останнім  днем звітного місяця. У разі, якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем його подання вважається перший після нього робочий день (п. 14 р. ІІ Порядку №435).
       Про суми нарахованої заробітної плати та суми утриманого податку на доходи фізичних осіб і військового збору підприємцям – роботодавцям слід звітувати шляхом подання Податкового розрахунку за формою №1ДФ, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. №4.
       Податковий розрахунок (ф. №1ДФ) подається щокварталу протягом 40 календарних днів, що настають за звітним кварталом. Якщо останній день  строку подання ф. №1ДФ припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ПКУ).
       Слід знати, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір сплачуються (перераховуються) під час виплати заробітної плати. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документу на перерахування податку і збору до бюджету. Якщо  дохід (зарплата) надається у не грошовій формі чи виплачується готівкою із каси, ПДФО та військовий збір сплачуються протягом 3-х банківських днів, що настають за днем нарахування (виплати, надання) доходу (ст. 168 ПКУ).
       Єдиний соціальний внесок, нарахований на заробітну плату працівників, сплачується не пізніше 20 числа наступного місяця.
      Для упередження порушень чинного законодавства щодо своєчасності та повноти сплати податків та ЄСВ, недопущення втрат бюджету та виникнення податкового боргу, підприємцям слід  уважно заповнювати реквізити рахунків у розрахункових документах.
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