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Понад 474 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників Старобільського управління

За січень - жовтень 2019 року платники Старобільського управляння Головного управління ДПС у Луганській області з отриманих доходів сплатили до бюджетів усіх рівнів 474,4 млн гривень податку на доходи фізичних осіб у тому числі: по Старобільському району-188,7 млн грн, по Марківському району - 64,9 млн грн, по Новоайдарському району – 125,4 млн грн, по Новопсковському району – 93,2 млн грн, інші райони 2,2 млн гривень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року податку на доходи фізичних осіб отримано більше на 68 млн гривень, або на 16,7 відсотків. Індикативне завдання з надходження податку на доходи фізичних осіб  виконано на 102 відсотки, тобто у грошовому відношенні бюджети додатково отримали понад 9 мільйонів гривень цього податку.
Із загальної суми надходжень ПДФО до місцевих бюджетів від платників, які перебувають на обліку в Старобільському управлінні надійшло 356 млн грн, що на 51,3 млн грн більше, ніж торік. До Державного бюджету платниками податків перераховано 118,4 млн грн, що на 16,6 млн  грн перевищує надходження минулого року.
Зазначимо, 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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Власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів понад 5 млн гривень  податку


Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області інформує, що платниками податків за десять місяців поточного року сплачено 5,5 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 523,5 тис. гривень більше аніж в аналогічному періоді минулого року. Зокрема, юридичні особи сплатили понад 4 мільйона гривень, фізичні особи – власники нерухомості, перерахували 1,3 мільйона гривень цього податку. 
Нагадаємо, платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової або нежитлової нерухомості. Податок нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток. 
При цьому пільгові розміри майна для фізичних осіб, на які не застосовується ставка податку, становлять для квартири чи декількох квартир незалежно від їх кількості – 60 кв. метрів; для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 120 кв. метрів;для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – 180 кв. метрів. 
Водночас, пільги з податку у вигляді неоподатковуваних квадратних метрів (60, 120 та 180) для фізичних осіб не застосовуються: 
до об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності); 
до об’єктів оподаткування, якщо їх загальна площа перевищує 300 кв. метрів (для квартири, квартир), 600 кв. метрів (для будинку, будинків), 900 кв. метрів (для різних типів житлових об’єктів). 
Ставки податку встановлюються органами місцевого самоврядування.
Також варто зазначити, що відповідно до норм Податкового кодексу України, за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи-платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м (для квартири) та/або 500 кв. м (для будинку), сума податку збільшується на 25 000 грн на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості.
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Заява про перехід на спрощену систему подається за новою формою 
Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській  області  інформує, 22 жовтня набрав чинності наказ Міністерства фінансів України  від 16.07.2019 р. № 308 «Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку» (далі – наказ № 308). Наказом № 308   затверджено нові форми документів у сфері застосування спрощеної системи оподаткування, а саме:
- заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;
- розрахунку доходу за попередній календарний рік;
- запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку;
- витягу з реєстру платників єдиного податку.
Також, наказом № 308 визнано, що втратив чинність  наказ Мінфіну від 20 грудня 2011 року N 1675 "Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік".
Нагадуємо, згідно з пп. 298.1.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву.
Реєстрація суб'єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.
 У разі відсутності визначених ПКУ підстав для відмови у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку (ст. 299 ПКУ).
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 Підстави для розстрочення податкового боргу
(в рамках проведення Всеукраїнського тижня права)


Старобільське управління  Головного управління ДПС у Луганській області повідомляє, що платник податків має право звернутися до податкового органу із заявою про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу (п. 100.2 ст. 100 Податкового кодексу). 
Податкові органи приймають рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, а також про списання безнадійного податкового боргу у порядку, передбаченому законодавством (п.п. 20.1.29 ст. 20 ПКУ). 
Підставою для розстрочення/відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків є надання ним достатніх доказів існування обставин, перелік яких визначається КМУ, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов’язань та податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму розстрочення/відстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків (п. 100.4, п.100.5 ст. 100 ПКУ). 
Згідно з п. 1.4 Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 574, розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) вважається наданим, якщо на підставі заяви платника податків прийнято відповідне рішення органу доходів і зборів та укладено договір про розстрочення (відстрочення). 
Отже, податкові органи мають право надавати відстрочення та розстрочення податкового боргу на підставі заяви платника податків, прийнятого контролюючим органом відповідного рішення та укладеного договору про розстрочення (відстрочення) податкового боргу. 
Крім того, відповідно до п. 65 підрозд. 2 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ тимчасово (до 01 січня 2020 року) контролюючий орган за заявою платника податку надає розстрочення сплати ПДВ на термін, зазначений у заяві платника податку, але не більше 24 календарних місяців, без нарахування процентів, пені та штрафів, визначених ПКУ, при ввезенні на митну територію України з поміщенням в митний режим імпорту обладнання та комплектуючих, що класифікується за визначеними у п. 65 підрозд. 2 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД.
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