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Понад 23 млн грн  сплачено платниками податків на підтримку української армії

За вісім місяців 2019 року платники податків Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області перерахували до держбюджету 23 млн 660,9 тис. грн військового збору, це на 2 млн 872,5 тис. гривень більше ніж за аналогічний період   минулого року. При цьому, динаміка росту надходжень становить 13,8 відсотків.
Військовий збір сплачується з доходів у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри.
Оподаткуванню військовим збором підлягають також доходи, які платник отримав згідно з цивільно - правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У цьому випадку відповідальною особою за нарахування та сплату збору до бюджету є податковий агент, який зобов’язаний забезпечувати виконання податкових зобов'язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 Кодексу.
             Платниками військового збору є фізичні особи - резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету.
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«Спрощенці» Старобільського управління  сплатили до місцевих бюджетів 
понад  53 млн грн єдиного податку

За січень-серпень 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на  спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевої казни 53 млн 577,3 тис. грн єдиного податку, що на 
6 млн 297,9 тис. грн перевищує показник відповідного періоду минулого року.
Лідерами зі сплати єдиного податку продовжують залишатися фізичні особи – підприємці. Ними сплачено до місцевих бюджетів 22 млн 843,5 тис. гривень. У свою чергу юридичними осібами – платниками єдиного податку перераховано до місцевої казни 2 млн 882,5 тис. гривень. Відтак, четверта група  «спрощенців» - суб’єктів  підприємництва  аграрної  галузі  забезпечили надходження до казни – 27 млн 851,3 тис. грн єдиного податку.
«Єдиний податок - важливе джерело наповнення місцевих бюджетів. Питома вага цього податку в загальній чисельності всіх податків і зборів, сплачених платниками податків за січень-серпень 2019 року склала 13,7 відсотків.
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Фізичні особи – пенсіонери за віком мають право на пільгу зі сплати земельного податку

      Старобільське управління Головне управління ДПС у Луганській області інформує, що відповідно до норм  Податкового кодексу України (далі – ПКУ) від сплати земельного податку звільняються інваліди I та ІІ групи, пенсіонери за віком, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року №3551 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
      Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачено для відповідної категорій фізичних осіб п.281.1 ст.281 ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше 2 га;
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більше 0,25 га, у селищах – не більше 0,15 га, у містах – не більше 0,10 га;
для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 га;
для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 га;
для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара.
      Законом України від 9 липня 2003 року №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон №1058) визначено, що пенсіонер – особа, яка відповідно до Закону №1058 отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, які отримують пенсію у разі смерті цієї особи у випадках, передбачених Законом №1058.
Відповідно до Закону №1058 призначається пенсія за віком, пенсія по інвалідності або пенсія у зв’язку з втратою годувальника (ч.І ст.9 Закону №1058). Законом №1058 визначено, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років. До досягнення 60 річного віку право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними віку зазначеного в абз.ІІ ст.26 Закону №1058. Крім того, Законом України від 5 листопада 1991 року №1788 «Про пенсійне забезпечення» визначено фізичних осіб, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.
Таким чином, фізичні особи - пенсіонери мають право на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони є пенсіонерами за віком. При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу (пенсійне посвідчення за віком).
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