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          Власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів понад 4 млн гривень  податку


Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області інформує, що платниками податків за 9 місяців поточного року сплачено 4 млн 884,7 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки., що перевищує тогорічні показники аналогічного періоду на 861 тис. грн, а це кошти, котрі залишаються у розпорядженні місцевих громад та спрямовуються на фінансування їх нагальних потреб. 
Понад 75 відсотків податку на нерухоме майно сплатили юридичні особи. Вони перерахували до місцевих скарбниць 3 млн 687,9 тис. грн цього платежу. Це перевищило надходження аналогічного періоду  минулого року на 930,5 тис. гривень.  
Фізособи спрямували до бюджетів  1 млн 196,8 тис. гривень.
Такого результату в Старобільському управлінні досягнуто за рахунок розширення бази даних про об’єкти нерухомості, отриманої як від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно, так і від громадян за результатами звірок даних.
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З початку року страхувальники Старобільського управляння сплатили 
понад 367 мільйонів гривень єдиного внеску

Протягом січня-вересня 2019 року роботодавці території обслуговування Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області перерахували 367 млн 974 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це майже на 16 відс., або на 50 млн 905 тис. грн перевищує показники  дев’яти місяців минулого року.
Нагадаємо, що єдиний соціальний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Зобов'язання зі сплати ЄСВ підлягають виконанню в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов' язаннями, крім зобов'язань з виплати заробітної плати (доходу).
Внесок, нарахований за календарний квартал, сплачується до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Несплачений єдиний внесок призводить до втрати працівником страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому, адже періоди роботи зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Саме тому офіційно оформлена робота - це гарантія соціального захисту для найманих працівників, а для роботодавців – встановлення тривалих трудових відносин та відсутність плинності кадрів.
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Платники акцизу вперше подають нову декларацію не пізніше 21 жовтня 2019 року за звітний період – вересень 2019 року

У Старобільському управлінні Головного управління ДПС у Луганській області наголошують,  Наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 № 189 «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.07.2019 за № 774/33745 (далі – Наказ № 189), внесено зміни до форми податкової декларації акцизного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14. 
Згідно з частиною другою п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.
Наказ № 189 набрав чинності з дня його офіційного опублікування, тобто 09.08.2019 (опубліковано в офіційному виданні Офіційний вісник України 09.08.2019 № 60).
Крім того п. 49.20 ст. 49 Кодексу передбачено, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Відтак, враховуючи викладене, платники акцизного податку вперше подають декларацію акцизного податку з урахуванням змін, внесених Наказом № 189, не пізніше 21 жовтня 2019 року за звітний період – вересень 2019 року.
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