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З початку року страхувальники Старобільського управляння сплатили 
понад 411 мільйонів гривень єдиного внеску

Протягом січня-жовтня 2019 року роботодавці території обслуговування Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області перерахували 411,4 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це майже на 15,6 відс., або на 55,5 млн грн перевищує показники  десяти місяців минулого року.
           Старобільське управління зазначає, що контроль за дотриманням податкового законодавства з реалізації державної політики в адмініструванні єдиного внеску для забезпечення своєчасного здійснення пенсійних виплат і соціальної допомоги є одним із пріоритетних напрямків діяльності відомства.
Крім того, у відомстві звертають увагу, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.Несплата єдиного соціального внеску призводить до негативних наслідків та фінансових санкцій. Так, у випадку несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску: нараховується пеня з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення сплати платежу; накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно не сплачених сум внеску. Внесок, нарахований за календарний квартал, сплачується до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Нагадуємо, що з 1 жовтня 2019 року, змінилися реквізити рахунків для зарахування Єдиного соціального внеску відповідно до вимог стандарту IBAN. Кошти сплачені платниками на старі рахунки не будуть зараховуватись, а повертатимуться Казначейством, як нез'ясовані надходження, тож будьте уважні при заповненні платіжних документів.
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Понад  19 тис адмінпослуг надано платникам податків у центрах обслуговування  Старобільського управління

Центрами обслуговування платників Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області за десять місяців 2019 року надано 19240 адміністративних послуг.
За жовтень 2019 року надано 2110 адміністративних послугу у тому числі:
- по Старобільському району – 669;
- по Марківському району – 590;
- по Новопсковському району – 442;
- по Новоайдарському району – 409.
Найбільш запитуваною є послуга видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 9082 послуг. На другому місці послуга видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 5975 послуг.  
За десять місяців п.р. за реєстрацією книг обліку розрахункових операцій звернулося 736 суб’єктів господарювання. Також видано 720 витягів з реєстру платників єдиного податку фізичним – особам підприємцям. 
Протягом звітного періоду центрами обслуговування платників податків Старобільського управління надавались такі послуги, як реєстрація книг обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку, реєстрація платників єдиного податку, видача довідок про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), видача довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної податкової служби, видача ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, реєстрація розрахункових книжок, тощо.
Надання адміністративних послуг здійснюється в чотирьох центрах обслуговування платників, які функціонують у м. Старобільськ, смт. Марківка , смт. Новопсков та смт. Новоайдар.   
Нагадуємо, що Центри обслуговування платників податків Старобільського управління працюють з понеділка по четвер з 09 год 00 хв до 18 год 00 хв, у п’ятницю з 09 год 00 хв до 16 год 45 хв, перерва з 13 год. 00 хв до 13 год. 45 хв, субота, неділя – вихідний.
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Неприбуткові організації подають фінансову звітність за встановленими формами  

Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області інформує про те, що неприбутковими установами та організаціями (крім неприбуткових установ та організацій, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ) подається разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт) Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річних звітів (форми №№ 1-5). Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (Фінансовий звіт малого підприємництва, Фінансовий звіт мікропідприємства) у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (форми № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс).
Суб’єкти державного сектора разом зі Звітом подають наступні форми фінансової звітності: Баланс (форма № 1-дс) та Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс), Звіт про власний капітал (форма № 4-дс), Примітки до річної фінансової звітності(форма № 5-дс).Підтвердженням подання фінансової звітності разом з Звітом є позначка «+» в Звіті у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків – форм фінансової звітності».
Неприбутковою організацією проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом зі Звітом.Більш детально з цим роз’ясненням ви можете ознайомитись на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДПС України (категорія питання 102.23.02).
Старобільське управління

Право громадян на податкову знижку
(в рамках проведення Всеукраїнського тижня права)
Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені ст. 166  Податкового кодексу України  (далі - ПКУ). До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
Право на податкову знижку мають громадяни України, які отримують дохід у вигляді заробітної плати та сплачують податок на доходи фізичних осіб.
До  податкової знижки  включаються такі витрати:
- сума коштів, сплачених на  користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення;
- частина сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом у порядку, встановленому статтею 175 ПКУ;
- сума коштів або вартість майна перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які відповідають умовам, встановленим пунктом 133.4 ПКУ;
- сплата страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення;
- оплата допоміжних репродуктивних технологій;
- оплата державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;
- сума коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу на альтернативні види палива;
- сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;
- сплата коштів на будівництво (придбання) доступного житла.
Нагадаємо, що підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яку громадяни мають право подати до 31 грудня 2019 року.
Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.
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Шановні платники!

Державна податкова служба України за участі Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України з 28 жовтня по ЗО листопада 2019 року проводить загальнонаціональне опитування щодо визначення задоволеності платників податків рівнем сервісного обслуговування для ідентифікації проблемних питань, що потребують особливої уваги з метою покращення надання послуг.
Отримані результати будуть використані для підготовки плану дій з удосконалення сервісів ДПС у рамках реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову політику.
Опитування є анонімним та добровільним. Відповіді залишаться конфіденційними і будуть використані виключно в цілях опитування.
Результати опитування будуть оприлюднені на офіційному вебпорталі ДПС та сторінці ДПС у БасеЬоок одразу після їх опрацювання.

Заповнити анкету можна за посиланням
https://forms.gle/mu4MCSzTFXk9dH5f8


