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ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ПРЕС-РЕЛІЗ
06.11.2019
За десять місяців 2019 року від платників податків Старобільського управління 
надійшло майже 900 мільйонів гривень податків і зборів 
Старобільського управління  Головного управління ДПС у Луганській області інформує, що впродовж десяти місяців цього року платники податків території обслуговування сплатили до Зведеного бюджету 889,8 млн грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Така сума на 131,9 млн грн, або 17 відсотків більше ніж за з аналогічний період 2018 року.
До Державного бюджету за 10 місяців  2019 року перераховано 369,2 млн грн, в тому числі бюджетоформуючими податками: податку на додану вартість – 158,3 млн грн, податку на доходи фізичних осіб – 118,4 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 66,6 млн грн, або  на 22 відсотки.
До Місцевих бюджетів впродовж січня – жовтня  2019 року мобілізовано надходжень у сумі 520,6 млн грн податків і зборів. В порівнянні з минулим роком це більше на 65,3 млн грн, або на 14 відсотків. Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб 356 млн  грн, плата за землю 39,8 млн грн, єдиний податок 84,1 млн гривень.
Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування забезпечено в сумі 411,4 млн грн, порівняно з надходженнями аналогічного періоду минулого року показник збільшено на 55,5 млн грн, або на 15,6 відсотків.
Старобільське управління
«Спрощенці» Старобільського управління  сплатили до місцевих бюджетів 
понад  84 млн грн єдиного податку

За десять місяців 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на  спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевої казни 84,1 млн грн єдиного податку, що на 10.4 млн  грн перевищує показник відповідного періоду минулого року.
Лідерами зі сплати єдиного податку продовжують залишатися фізичні особи – підприємці. Ними сплачено до місцевих бюджетів 27,2 млн гривень. У свою чергу юридичними осібами – платниками єдиного податку перераховано до місцевої казни 3,7 млн гривень. Відтак, четверта група  «спрощенців» - суб’єктів  підприємництва  аграрної  галузі  забезпечили надходження до казни – 53,2 млн 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-жовтень 2019 року склала 16 відсотків.
Старобільське управління
З 1 листопада 2019 діє новий механізм повернення помилково та/або надміру сплачених податків 

Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області повідомляє, що з 01.11.2019 вступають в дію положення Наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2019 №60 щодо нового механізму повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені.
Для максимальної зручності обробки заяв платників у процесі повернення коштів та унеможливлення виникнення помилок Старобільське управління, рекомендує платникам податків подавати заяви в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем (через електронний кабінет платника податків).
Заява повинна містити:
- податковий номер або серія  (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
- найменування або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи);
-  назву помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу;
-  сума помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу;
-  дату сплати і реквізити з платіжного документа, за якими кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім'я якого відкрито рахунок, та МФО Казначейства);
- напрям(и) перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що повертаються:
на поточний рахунок платника податку в установі банку;
на погашення грошового зобов'язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, незалежно від виду бюджету;
у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.
Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету.
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Про права і обов’язки платників податків

Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області в рамках проведення Всеукраїнського тижня права роз’яснює платникам їхні права та обов’язки.
Так, перелік основних прав платників податків визначений ст.17 Податкового кодексу України. Основними правами платників податків є:
- безоплатно отримувати в органах державної податкової служби, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов'язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;
- представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника;
- обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим Кодексом, метод ведення обліку доходів і витрат;
- користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому цим Кодексом;
- одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом;
- бути присутнім під час проведення перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;
 - оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими органами роз'яснення;
- вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків;
- на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами;
  - на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом;
- на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку;
 - за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України, вести облік тимчасових та постійних податкових різниць, та використовувати дані такого обліку для складання декларації з податку на прибуток.
           -платник податку має також інші права, передбачені законом.
Щодо обов’язків платників, то їхній основний перелік визначений ст.16 Податкового кодексу України:
- стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України;
- вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність,  що стосується обчислення і сплати податків та зборів;
- подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів;
- сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених;
- подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих  органів (у випадках, визначених законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність,  інші документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів. У письмовій вимозі обов’язково зазначаються конкретний перелік документів,  які повинен надати платник податків, та підстави для їх надання;
- подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг - пільг, що надаються  за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку);
- подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством;
- виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування, підписувати акти (довідки) про проведення перевірки;
- не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов’язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи;
- повідомляти контролюючим органам за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації);
- повідомляти контролюючі органи про зміну місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи - підприємця;
- забезпечувати збереження документів, пов’язаних з виконанням податкового обов’язку, протягом строків, установлених ПКУ;
- допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи  пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування, а також для проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та  зборів у випадках, встановлених ПКУ, тощо.
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