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Старобільське управління  
Головного управління ДПС у Луганській області
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вул. Харківська, 6
тел. факс (06461) 2-33-67,
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У разі використання матеріалів посилання на Старобільське управління  
 ГУ ДПС у  Луганській області
ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ПРЕС-РЕЛІЗ

27.02.2020

Понад  2 тис. адмінпослуг надано платникам податків у центрах обслуговування  Старобільського управління

Створення сприятливих умов для платників з метою надання якісних адміністративних, консультаційних, інформаційних послуг, впровадження прогресивних методів і форм обслуговування залишаються одним з пріоритетних напрямків роботи Старобільського управління  Головного управління ДПС у Луганській області. Підбиваючи підсумки роботи за січень 2020 року, начальник Старобільського управління  Микола Лиманський відзначив надання широкого спектру адміністративних послуг та сервісів для відвідувачів Центрів обслуговування платників (далі - ЦОП).                                                                                                    
Протягом січня 2020 року до ЦОП за адміністративними послугами звернулося 2232 платників податків. ЦОП Старобільського управління надано 2188 різних адміністративних послуг, з низ 83 послуги надано в електронній формі. Найбільш популярною серед послуг є видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників, якою скористалися 1378 громадян, що складає майже 63 відс. від всіх наданих послуг.
Найбільш запитуваними послугами є також:
-видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 238,
-реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 127,
-надання витягу з реєстру платників єдиного податку -101,
-реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 84 послуг,
-видача довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету - 42.
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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Перші підсумки деклараційної кампанії Старобільського управління
Протягом січня - лютого 2020 року 925 громадян – платників податків Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області, виконали свій обов’язок, щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи  за 2019 рік, задекларувавши при цьому 18,5 млн грн доходів. Декларанти самостійно визначили до сплати в бюджет понад 1 млн грн податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та 90 тис. грн  військового збору. Також 5 громадян  подали податкові декларації з метою одержання податкової знижки та визначили до повернення з бюджету 7,2 тис. грн  податку на доходи фізичних осіб.
Нагадуємо, обов’язок подання декларації про майновий стан і доходи виникає у разі отримання громадянами упродовж 2019 року доходів не від податкових агентів, від здійснення операцій з інвестиційними активами, надання майна в оренду фізичним особам, у вигляді виграшів, спадщини чи подарунків, іноземних доходів, інших доходів, які не були оподатковані протягом року за місцем виплати доходу, але не є звільненими від оподаткування.
Останній день подання декларації – 30 квітня 2020 року, а для охочих реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2019 року податкова декларація подається по 31 грудня 2020 року включно.
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Про транспортний податок у 2020 році

Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області повідомляє, що у 2020 році підлягають оподаткуванню транспортним податком легкові автомобілі з 2015 року випуску (включно), середньоринкова вартість яких становить понад 1 771 125 гривень.
Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2020 році, розміщено на офіційному вебсайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за посиланням: http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.
Зазначений перелік містить такі дані: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.
Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.
Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2020 року – 4723 грн. (ст.8 Закону України від 14.11.2019 №294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік»).
Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
Податок сплачується фізичними особами ‒ протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня базового податкового (звітного) періоду (року).
Звертаємо увагу, що фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:
- об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку (п.п.267.6.10 п. 267.6 ст. 267 ПКУ).
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема, документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному підпунктом 267.6.10 пункту 267.6 статті 267 ПКУ, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.
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За придбані товари через Інтернет у разі проведення розрахунків платіжними картками Visa і Master Card, LiqPay продавець повинен видати чек 
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В Старобільському управлінні Головного управління ДПС у Луганській області інформують, доставка товарів, придбаних за допомогою мережі Інтернет у разі проведення розрахунків платіжними картками може здійснюватися, зокрема, поштою, власною кур’єрською службою чи сторонньою кур’єрською організацією за договором з продавцем.
У разі доставки товару поштою, за умови передоплати з застосуванням платіжних карт Visa, MasterCard, LiqPay та інших, суб’єкт господарювання повинен укласти в поштове відправлення розрахунковий документ установленої законодавством форми і змісту на повну суму проведеної операції, що підтверджує факт купівлі-продажу товарів, із зазначенням у касовому чеку «передоплата товарів».
При проведенні розрахунків з відстроченням платежу (у кредит) суб’єкт господарювання зобов’язаний проводити розрахункові операції на повну суму прийнятих від покупця готівкових коштів через РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.
У випадку продажу товарів, на які встановлені гарантійні терміни, крім  розрахункового документу продавець надає також технічний паспорт чи інший документ, що його замінює, у яких обов’язково робиться відмітка про дату продажу та найменування суб’єкта господарювання, яка завіряється штампом (печаткою) і підписом суб’єкта господарювання.
Якщо доставка товару здійснюється поштою за умови післяплати, то в момент отримання товару на поштовому відділенні покупець вносить кошти для перерахування на банківський рахунок продавця. Відповідний документ, що підтверджує факт оплати товару, у цьому випадку зобов’язане видавати поштове відділення. Документом, що свідчить про отримання того або іншого товару, буде видаткова накладна продавця, вкладена суб’єктом господарювання (продавцем) у посилку.
У разі доставки товару за допомогою кур’єрської служби за умови передоплати із застосуванням зазначених вище платіжних карт, аналогічно, як у разі доставки товару поштою: продавець при продажу товарів повинен забезпечити доставку покупцю раніше роздрукованого розрахункового документа (чеку) разом із придбаним товаром та відповідним чином оформленим гарантійним талоном.
Якщо доставка товару здійснюється кур’єрською службою за умови післяплати, то кур’єр видає розрахунковий документ (чек) покупцю в момент оплати коштів за придбаний товар. При цьому розрахунковий документ (чек) повинен бути роздрукований з використанням РРО, зареєстрованого на транспортний засіб, яким здійснюється доставка.
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Новації 2020 року у застосуванні РРО: процедура повернення коштів «кешбек»

Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області нагадує, що з 01.10.2020 набирають чинності норми Закону України від 20 вересня 2019 року  № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» щодо запровадження механізму «кешбек».
Механізм «кешбек» запроваджується передусім для боротьби з «нефіскальними» чеками, коли окремими несумлінними платниками споживачам надаються чеки, які не є фіскальними, проте на вигляд схожі на них.
Процедура повернення коштів «кешбек» така:
- купуючи товар на суму, яка перевищує 850 грн, покупець перевіряє чек на офіційному вебпорталі ДПС;
- якщо чек відсутній на офіційному вебпорталі ДПС, подається скарга через Електронний кабінет;
- якщо чек не був фіскалізований, продавця штрафують, а покупцю повертається вартість покупки, при цьому, товар залишається у такого покупця;
- покупець не зможе використовувати систему «кешбек» у нечесній конкурентній боротьбі;
- для подання скарги про недійсний фіскальний чек заявник має ідентифікувати себе через Електронний кабінет;
- застосувати штраф лише по факту надходження скарги буде неможливо – податкові органи мають довести, що продавець дійсно допустив порушення – встановити відсутність або недостовірність такого розрахункового документа;
- податкова служба насамперед оцінюватиме достовірність документів, доданих до скарги, а не лише правомірність дій продавця стосовно покупця;
- оскаржувати чек можна за умови загальної покупки на суму понад 850 гривень.
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