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  Місцеві бюджети отримали у своє розпорядження понад  448 млн грн податків та зборів
За дев’ять місяців нинішнього року місцеві бюджети районів обслуговування Старобільським  управлінням Головного управління ДПС у Луганській області поповнились на 448 млн 252,5 тис. гривень. Планові показники виконано на 102 відсотки, відповідно у розпорядження місцевих громад понад планові завдання надійшло 8 млн 629 тис. гривень. Щодо минулорічних надходжень то їх рівень перевищено на 53 млн 217,8 тис. грн, або на 13,5 відсотків.
Основними джерелами, які наповнюють місцеві бюджети залишаються податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю. Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб склали 311 млн 297,3 тис. грн, що на 15,2 відсотки більше минулорічних показників за аналогічний період.
Також вагоме місце в наповненні місцевої казни займає плата за землю, надходження якої з початку року становлять 36 млн 179,5 тис. грн, що більше рівня минулого року на 13,7 відсотків.
Що стосується реального внеску представників спрощеної системи оподаткування до місцевих бюджетів, то від них надійшло 61 млн 653,7 тис. гривень.
Крім того місцеві бюджети отримали 4 млн 884,7 тис. грн за рахунок податку на нерухоме майно, податку на прибуток – 1 млн. 338,5 тис. грн, за ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами місцеві бюджети отримали 1 млн 399,1 тис. гривень.
«Співпраця з органами місцевого самоврядування, взаємний обмін інформацією, дає можливість фахівцям податкової служби належним чином, в межах компетенції, реагувати на потенційні зловживання у сфері трудових відносин та  під час реалізації підакцизної продукції. Це дає можливість збільшити сплату податкових платежів, що є бюджетоутворюючими для територіальних громад», - наголошує начальник Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області  Микола Лиманський.        
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«Спрощенці» Старобільського управління  сплатили до місцевих бюджетів 
понад  61 млн грн єдиного податку

За 9 місяців 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на  спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевої казни 61 млн 653,7 тис. грн єдиного податку, що на 7 млн 800,4 тис. грн перевищує показник відповідного періоду минулого року.
Лідерами зі сплати єдиного податку продовжують залишатися фізичні особи – підприємці. Ними сплачено до місцевих бюджетів 24 млн 515,2 тис. гривень. У свою чергу юридичними осібами – платниками єдиного податку перераховано до місцевої казни 3 млн 113,3 тис. гривень. Відтак, четверта група  «спрощенців» - суб’єктів  підприємництва  аграрної  галузі  забезпечили надходження до казни – 34 млн 25,2 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-вересень 2019 року склала 13,7 відсотків.
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                           Про нову форму податкової декларації з туристичного збору

Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області інформує, що Законом України від 23 листопада 2018 року №2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів» внесено зміни до статті 268 Податкового кодексу України, якою визначено порядок справляння туристичного збору (далі – Збір).
Відповідно до зазначених змін з 01 січня 2019 року:
– змінено базу справляння Збору, а саме: вартість проживання (ночівлі) замінено на кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України (далі – Кодекс);
– змінено порядок встановлення ставки Збору, а саме: ставка застосовуються не до вартості проживання, а до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
– визначено поняття внутрішнього та в’їзного туризму, для яких передбачені різні граничні межі ставок Збору;
– запроваджено норму, відповідно до якої Збір може сплачуватися авансованими внесками на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року №891 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1233» внесено зміни до Порядку обліку сум податків і зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1233 (далі – Порядок), згідно з якими суб’єкти господарювання, що не сплачують податки і збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, повинні вести облік сум таких пільг та з 01 січня 2020 року повинні відображати у податковій звітності.
З метою забезпечення виконання положень Кодексу та Порядку, приведення нормативно-правового акта Міністерства фінансів України у відповідність з чинним законодавством України наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 №186 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з туристичного збору», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України №61 від 13.08.2019, затверджено нову форму Податкової декларації з туристичного збору (далі – Декларація).
Враховуючи необхідність забезпечення платниками туристичного збору норм Кодексу при визначенні податкових зобов’язань з туристичного збору, повідомляємо, що Декларація запроваджується для подання за ІІІ квартал 2019 року.
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