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За січень-березень 2020 року від платників податків Старобільського
управління  надійшло майже 265 млн грн податків і зборів 
           
Протягом січня-березня цього року платники податків території обслуговування Старобільського управління  Головного управління ДПС у Луганській області сплатили до Зведеного бюджету  264,9 млн грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що на 41,6 млн грн, або 18,6 відсотків більше ніж за  аналогічний період 2019 року.
           До Державного бюджету за січень-березень  2020 року перераховано 118,5 млн грн, в тому числі бюджетоформуючі податки: податок на додану вартість – 58,4 млн грн, податок на доходи фізичних осіб – 35,5 млн гривень. Надходження до Державного бюджету, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, збільшилися на 26,2 млн грн, або  на 28,3 відсотки.
          До Місцевих бюджетів за січень-березень 2020 року мобілізовано 146,4 млн грн податків і зборів. В порівнянні з січнем-березнем минулого року це більше на 15,4 млн грн, або на 11,8 відсотки. Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб 106,5 млн грн, єдиний податок 24,1 млн грн, плата за землю 9 млн гривень.
Завдяки платникам податків, які чесно виконують свій конституційний обов’язок, державні та місцеві скарбниці стабільно та вчасно наповнюються коштами для здійснення пенсійних та інших соціальних виплат тощо.
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Понад  7 тис.  адмінпослуг надано платникам податків у центрах обслуговування  Старобільського управління

Створення сприятливих умов для платників з метою надання якісних адміністративних, консультаційних, інформаційних послуг, впровадження прогресивних методів і форм обслуговування залишаються одним з пріоритетних напрямків роботи Старобільського управління  Головного управління ДПС у Луганській області. Підбиваючи підсумки роботи за січень-березень 2020 року,  начальник Старобільського управління  Микола Лиманський відзначив надання широкого спектру адміністративних послуг та сервісів для відвідувачів Центрів обслуговування платників (далі - ЦОП).                                                                                                    
Протягом трьох місяців 2020 року до ЦОП за адміністративними послугами звернулося 7148 платників податків. ЦОП Старобільського управління надано 7046 різних адміністративних послуг, з низ 172 послуги надано в електронній формі. Найбільш популярною серед послуг є видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників, якою скористалися 3413 громадян, що складає  48 відс. від всіх наданих послуг.
Найбільш запитуваними послугами є також:
-видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 2195,
-надання витягу з реєстру платників єдиного податку -371,
-реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 259,
-реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 238,
-реєстрація платника єдиного податку – 219.
Надання адміністративних послуг здійснюється в чотирьох центрах обслуговування платників, які функціонують у м. Старобільськ, смт. Марківка , смт. Новопсков та смт. Новоайдар.  
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 Карантинні нововведення для бізнесу: що означає норма закону № 533 про те, що на період з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 кодексу?

Закон України № 533 від 17.03.2020 року вніс до Податкового кодексу норму, яка передбачає що на період з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 Кодексу.
Це означає, що строки давності, визначені статтею 102 Кодексу, перебіг яких закінчується у періоді з 18 березня по 31 травня 2020 року, збільшуються на 75 календарних днів, які платники податків мають право врахувати в термінах подання уточнюючих розрахунків до раніше поданої податкової звітності.
Наприклад, якщо 1095 календарний день для подання уточнюючої декларації за минулі періоди припадає на 20 березня 2020 року, граничний день подання уточнюючої декларації переноситься на 2 червня 2020 року.
Податковий борг, що виник у зв'язку з відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов'язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу. Тобто перебіг строку давності (1095 днів) для стягнення податкового боргу платника податків зупиняється на період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), - на 73 дні, після спливу яких його буде поновлено.
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Коли людина звільняється від обов’язкового подання податкової декларації про майновий стан і доходи ?

Умови звільнення від обов’язку подання декларації про майновий стан і доходи чітко визначені Податковим кодексом України.
Так, незалежно від виду та суми отриманих доходів від подання декларації звільняються:
– малолітні, неповнолітні або недієздатні особи, які при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) або держави станом на кінець звітного податкового року;
–  перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі;
– перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
– перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
– перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року тощо.
Обов’язок щодо подання декларації вважається виконаним та декларація не подається у разі отримання таких доходів:
– від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, наприклад адресні виплати, допомоги, пенсії, страхові виплати, стипендії, призначені законодавчими документами, грошові компенсації для військовослужбовців, аліменти тощо;
– виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, наприклад, заробітна плата;
– від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок;
–  у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку або з яких сплачено податок.
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                                           Нові правила запровадження РРО відтерміновано

Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області роз’яснює, що Законом України № 533 від 17.03.2020 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» перенесено терміни запровадження нових правил використання РРО.
Зокрема, до 1 серпня 2020 перенесено введення в дію норм законодавства щодо запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій, як альтернативу класичних РРО. Також, до 1 серпня 2020 року продовжено можливість не застосовувати РРО та/або програмні РРО платникам єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності обсяг яких протягом календарного року не перевищує ліміт 1 млн.грн, крім тих, які здійснюють:
-реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 -реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення.
При цьому надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, виключено із зазначеного ліміту до 1 січня 2021 року.
 З 1 січня 2021 року до 1 квітня 2021 року продовжено можливість не застосовувати РРО та/або програмні РРО платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн.грн., незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:
-реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет; 
-реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; -реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
-реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
-роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
-діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, крім продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок і бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу;
-турагенства і туроператори;
-діяльність готелів та подібні місця тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД); а також при реалізації текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
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