2

Старобільське управління  
Головного управління ДПС 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 ДПС у  Луганській області
ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ПРЕС-РЕЛІЗ
11.06.2020
Місцеві бюджети отримали у своє розпорядження 236 млн грн  податків і зборів
В Старобільському управлінні Головного управління ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня - травня 2020 року до місцевих бюджетів надійшло 236,3 млн гривень податків і зборів у тому числі: по Старобільському району – 91,4 млн грн, по Новоайдарському району – 61,7 млн грн, Новопсковському району – 49,7 млн грн, по Марківському району - 30,2 млн грн, по іншим районам - 3,3 млн гривень. При цьому індикатив виконано на 102,7 відс., додатково надійшло 6,3 млн гривень. Зростання до аналогічного періоду минулого року склало 9,1 млн грн, або 4 відсотка.
Лідируючі позиції у формуванні місцевих бюджетів займають податок на доходи фізичних осіб (73 відс.), єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва (16 відс.) та плата за землю ( майже 6 відсотків).
Так, з початку року місцеві скарбниці отримали 173,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб, суб’єкти малого підприємництва спрямували 36,7 млн грн єдиного податку, а землекористувачі сплатили до місцевих громад 13,8 млн грн плати за землю. Додаткові кошти, які отримали у своє розпорядження місцеві бюджети дозволять у фінансовому плані вирішити чимало питань, які стосуються їх соціального та інфраструктурного розвитку.
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На допомогу армії платниками податків сплачено  понад 14 мільйонів гривень

Протягом   січня - травня 2020 року платники, що перебувають на обліку в Старобільському управлінні Головного управління ДПС у Луганській області сплатили 14,6 млн гривень військового збору. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 6 відс. або на 0,8  млн гривень. Зокрема платники Старобільського району сплатили 6,5 млн грн, Новоайдарського району – 3,3 млн грн, Новопсковського району – 2,5 млн грн, Марківського району – 2,2 млн грн, ін. районів – близько 0,1 млн гривень.
Податківці нагадують, що військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення бойових дій. Ставка збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.
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Коли фізичним особам-підприємцям – платникам єдиного податку необхідно застосовувати РРО?
В Старобільському управлінні Головного управління ДПС у Луганській області нагадують, що платники єдиного податку у разі реалізації технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення зобов’язані застосовувати РРО.
Зокрема, фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку другої – четвертої груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі при продажу товарів, наданні послуг зобов’язані проводити розрахункові операції через зареєстровані, опломбовані та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів у разі:
здійснення реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення незалежно від групи єдиного податку та обсягу річного доходу;
здійснення роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин;
перевищення в календарному році незалежно від обраного виду діяльності обсягу доходу понад 1000000 гривень.
Нагадаємо, відповідно до п. 6 ст. 9 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», із змінами та доповненнями, реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення) (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями) до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО.
Пунктом 1 Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 року № 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями, встановлено, що суб’єкти підприємницької діяльності мають право здійснювати розрахунки без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій при здійснені роздрібної торгівлі продовольчими товарами (крім підакцизних товарів), що здійснюється фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок.
Звертаємо увагу, що у разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.
Разом з тим п. 291.5 ст. 291 ПКУ визначено, що не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють, зокрема, виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин).
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Щоб не проґавити термін для декларування доходів, отриманих у 2019 році

Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області нагадує, що громадяни, які отримували в 2019 році неоподатковані доходи, зобов'язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі - декларація) до 1 липня 2020 року та до 01 жовтня цього року сплатити податкове зобов’язання, визначене в декларації. 
Так, відповідно до Закону України від 17.03.2020 №533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID – 19)» термін подання річної декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік продовжено до 1 липня 2020 року. Відповідно громадянам необхідно не пізніше 30 червня 2020 року подати декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік  за формою, затвердженою наказом МФУ від 02.10.2015 №859.
Нагадаємо -  обов’язок подання декларації виникає  у громадян при отриманні:
- доходів не від податкових агентів, у т.ч. доходів від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам;  
-успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення;
- доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. Зокрема, це дохід у вигляді  основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;
- іноземних доходів тощо.
   Відповідно до абзацу четвертого п. 179.2 ст. 179 розд. IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ) обов’язок платника податку, щодо подання Податкової декларації про майновий стан і доходи,  вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема, від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розд. ІV ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений податок на доходи фізичних осіб.
Подати декларацію громадяни можуть засобами електронного зв’язку, скориставшись Електронним кабінетом платника.
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Скористайтесь чатом «Контакт-центр Податкової» та отримайте відповіді на запитання з оподаткування

Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області повідомляє, що відтепер Контакт-центр Державної податкової служби України має чат в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі та в месенджерах – viber і telegram. 
До нього можна приєднатися з вебпорталу Державної податкової служби України, розділ «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» https://tax.gov.ua/, а також безпосередньо з сайту Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР) https://zir.tax.gov.ua/. 
Використовуючи чат спілкування, Ви можете самостійно визначити якість отриманої відповіді, а Ваша оцінка допоможе у наповненні «Бази знань» та підвищенні рівня інформаційно-довідкових послуг ДПС.
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