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
19.03.2020

Кошти, отримані від репетиторства, необхідно декларувати!
Під поняттям «репетиторство» мається на увазі  підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів, написання рефератів, виконання контрольних, курсових та дипломних робіт.
Якщо викладач, який надає такі послуги, не є фізичною особою – підприємцем, він зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та сплатити податок (збір) із таких доходів. Доходи від репетиторства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та відраховується військовий збір за ставкою 1,5 відсотка.
Податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік таким громадянам необхідно надати до 1 травня 2020 року особисто за місцем податкової реєстрації або уповноваженою на це особою, надіслати поштою чи онлайн з використанням ключів електронно - цифрового підпису. Ця декларація надається за новою формою, яка введена в дію з 1 січня та затверджена наказом Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року №177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».
Нагадаємо, що декларування доходів пов’язано із виконанням фізичними особами – платниками податку на доходи фізичних осіб вимог статті 67 Конституції України та норм Податкового кодексу України.
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Електронний кабінет – необхідний формат спілкування в період коронавірусу
Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області інформує, що відповідно до п. 421.2 ст.421 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та нормативно – правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання ПКУ.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.  
Електронний кабінет надає доступ до наступних сервісів:
- перегляд облікових даних платника;
- персоніфікований податковий календар;
- подання звітності в електронному вигляді та доступ до поданої раніше звітності;
- листування з органами ДПС та перегляд вхідних/вихідних документів;
- подання заяв, запитів для отримання інформації;
- інформація про стан розрахунків з бюджетом;
- реєстрація ПН та РК до них у ЄРПН та інформація з ЄРПН;
- інформація з реєстрів операцій та транзакцій в системі Електронного адміністрування ПДВ; 
- інформація з реєстрів операцій та транзакцій в системі Електронного адміністрування реалізації пального;
- інші.
Не нехтуйте власним здоров’ям та здоров’ям інших, користуйтесь електронними сервісами ДПС.
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До місцевих бюджетів від платників Старобільського управління  надійшло більше 100 мільйонів гривень
За перші два місяці 2020 року платники Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області перерахували до місцевих скарбниць, районів обслуговування Старобільського управління, 101,6 млн грн податків і зборів. При цьому індикатив виконано на 103,4 відс., додатково надійшло 3,4 млн гривень. Зростання до аналогічного періоду минулого року склало 8,7 млн грн або 9 відсотків. Про це повідомила заступник начальника Старобільського управління Людмила Хворостян.
Лідируючі позиції у формуванні місцевих бюджетів займають податок на доходи фізичних осіб (майже 70 відс.), єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва (20 відс.) та плата за землю (майже 6 відсотків).
Так, з початку року місцеві скарбниці отримали 70,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб, суб’єкти малого підприємництва спрямували 20,9 млн грн єдиного податку, а землекористувачі сплатили до місцевих громад 5,9 млн грн плати за землю.
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Платники Старобільського управління спрямували майже 6 млн гривень на підтримку української армії
За січень-лютий 2020 року на підтримку української армії від платників Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області надійшло 5,9 млн грн, що на 0,8 млн грн, або на 17 відс. більше надходжень січня-лютого 2019 року. Нагадуємо, що згідно з діючим законодавством, 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.
Нагадаємо, загалом справляння військового збору розпочато 3 серпня 2014 року. Як і минулими роками, ставка податку складає 1,5 відсотки від об’єкта оподаткування. Його платниками є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за утримання (нарахування) і сплату (перерахування) військового збору в бюджет є роботодавці, що виплачують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків, та податкові агенти — для оподатковуваних інших доходів із джерела їх походження в Україні.
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.
Військовим збором обкладаються доходи 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.
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