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У разі використання матеріалів посилання на Старобільське управління  
 ГУ ДПС у  Луганській області
ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ПРЕС-РЕЛІЗ
16.07.2020

Понад  10 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 перше півріччя 2020 року,  начальник Старобільського управління  Людмила Хворостян відзначила надання широкого спектру адміністративних послуг та сервісів для відвідувачів Центрів обслуговування платників (далі - ЦОП).                                                                                                    
Протягом січня-червня 2020 року до ЦОП за адміністративними послугами звернулося 10372 платників податків. ЦОП Старобільського управління надано 10122 різних адміністративних послуг ут.ч. Старобільський ЦОП - 3563, Новопсковський ЦОП -3060, Новоайдарський ЦОП-2084, Марківський ЦОП-1415. 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 4937 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 – 2661,
-надання витягу з реєстру платників єдиного податку 513,
-реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 455,
-реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 346,
-реєстрація платника єдиного податку – 301.
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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На допомогу армії платниками податків сплачено  понад 18 мільйонів гривень

Протягом   січня - червня 2020 року платники, що перебувають на обліку в Старобільському управлінні Головного управління ДПС у Луганській області сплатили 18,4 млн гривень військового збору. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 7 відс. або на 1,3  млн гривень. Зокрема платники Старобільського району сплатили 8,1 млн грн, Новоайдарського району – 4,3 млн грн, Новопсковського району – 3,1 млн грн, Марківського району – 2,8 млн грн, ін. районів – близько 0,1 млн гривень.
Податківці нагадують, що військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення бойових дій. Ставка збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.
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 Державна податкова служба України надає для тестування безкоштовне програмне рішення

Законом України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» ДПС зобов’язано забезпечити безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктами господарювання під час проведення розрахункових операцій.
Безкоштовне програмне рішення «Програмний реєстратор розрахункових операцій (тестова версія)» розміщене тут та пропонується для тестування усім суб’єктам господарювання, на яких поширюється дія Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Програмне рішення може використовуватись для реєстрації розрахункових операцій (формування розрахункових документів, фіскальних звітних чеків, їх направлення для фіскалізації на фіскальний сервер, надання фіскального чека покупцеві) та бути встановлене на будь-якому пристрої, що підтримує операційну систему Windows Vista SP2 і вище або Android 4.1 і вище.
Програмне рішення може використовуватись у період відсутності зв’язку з фіскальним сервером (режим офлайн).
Зареєструвати ПРРО (касу)/касира (електронну печатку) можна, використовуючи програмне забезпечення Електронного кабінету, або будь-яке інше програмне забезпечення, наявне у суб’єкта господарювання.
Реєстрація ПРРО здійснюється шляхом подання заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій (форма J/F 1316602), що розміщена за посиланнями:
ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokymentiv/j1316602.arj
ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokymentiv/f1316602.arj
Реєстрація касира здійснюється шляхом подання повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (форма J/F 1391801), що розміщене за посиланнями:
ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokymentiv/j1391801.arj
ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokymentiv/f1391801.arj
Тестування безкоштовного програмного рішення «Програмний реєстратор розрахункових операцій (тестова версія)» триватиме до 31.07.2020.
Щоденно з 8 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв., починаючи з 15.07.2020, надається можливість тестувати роботу безкоштовного програмного рішення та направляти у разі наявності зауваження/пропозиції щодо його функціоналу на адресу:prro@tax.gov.ua.
У разі виникнення технічних, методологічних запитань необхідно звертатись за телефоном: 0 800 501 007.
Для надання інформаційної підтримки суб’єктам господарювання, які беруть участь у тестуванні програмних РРО, роботу Контакт-центру ДПС буде подовжено до 20 год. 00 хв., починаючи з 15.07.2020.
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                         Податкові новації в адмініструванні податку на доходи фізичних осіб

Старобільське управління Головного управління  ДПС у Луганській області  повідомляє, що із введенням в дію Закону України від 16.01.2020 № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» набрали чинності зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб.
Фізособам при отриманні винагород та інших виплат за цивільно-правовими договорами від фізосіб - платників єдиного податку четвертої групи не потрібно подавати декларацію про доходи за звітний рік і самостійно сплачувати ПДФО.
Суму відшкодування моральної шкоди дозволено не включати до місячного оподатковуваного доходу в розмірі, встановленому в рішенні суду. Але, ця сума не повинна перевищувати чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, або розмір, визначений законом.
Фізособи можуть отримати розстрочку на сплату ПДФО тільки в разі прощення основної суми боргу по іпотечних кредитах до закінчення строків позовної давності. До внесення змін розстрочку можна було отримати і в разі вибачення суми відсотків.
Не оподаткується сума страхових (регламентних) виплат, страхових відшкодувань, що здійснюються Моторним (транспортним) страховим бюро України відповідно до Закону від 01.07.04 № 1961-IV «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Однак така сума не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), що визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.
       Уточнено, що для отримання права на податкову знижкукопія договору подається тільки при наявності договору. Тобто якщо договір не укладався, то і копія не потрібна. У такому випадку подаються лише платіжні і розрахункових документів, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за отриманням податкової знижки (їх покупця /отримувача).
      Змінено штраф за неповідомлення нотаріусами інформації про укладення договорів оренди нерухомості. Порядок застосування штрафних санкцій визначений в спеціальній ст. 1191 Податкового кодексу. Розмір такого штрафу складе: 680 грн за перше порушення і 1 360 грн за кожне наступне протягом року порушення. Аналогічні штрафи чекають діють для посередників зі здачі нерухомості в оренду.
        Продажем інвестиційного активу нині вважається повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), раніше внесених ним (або особою, у якого інвестиційний актив був придбаний прямо або побічно) до статутного капіталу емітента корпоративних прав, в разі зменшення статутного капіталу такого емітента.
Крім того, якщо інвестиційний актив продається нерезидентам- пов'язаним особам або нерезидентам, операції з якими контролюються згідно з пп. 39.2.1.2 Кодексу, або придбаваєтьсяу таких нерезидентів, то в цьому випадку:
- доходи від продажу визначаються в розмірі не нижче звичайної ціни;
- витрати на придбання - в розмірі не вище звичайної ціни.
 Ці правила визначення доходів і витрат не поширюються на операції з продажу інвестактиву, якщо: покупець - іноземна компанія, прямо або побічно контрольована продавцем-фізособою або покупець залишається власником інвестиційного активу на кінець року, в якому актив був придбаний.
 До переліку об'єктів нерухомості, продаж (обмін) яких не обкладається ПДФО при виконанні умов з пп. 172.2.1, включені об'єкти незавершеного будівництва.
 Відбулися зміни у оподаткуванні продажу рухомого майна. Так зокрема, другий продаж (обмін) протягом звітного року одного з таких об'єктів рухомого майна, як легковий автомобіль і/або мотоцикл, і/або мопед або інший транспортний засіб, оподатковується за ставкою 5%. А дохід від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього і наступних таких об'єктів рухомого майна оподатковується за ставкою 18%.
 За неподання форми № 1ДФ нова редакція Податкового кодексу передбачає штраф у розмірі 1 020 грн (за перше порушення).
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За яких умов ФОП, які не здійснювали діяльність, можуть списати борги з ЄСВ

У Старобільському управлінні Головного управління ДПС у Луганській області розповіли. Підлягають списанню несплачені станом на 03.06.2020 року суми недоїмки, нараховані фізичним особам - підприємцям на загальній системі оподаткування та фізичним особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність, за період з 1 січня 2017 року по 3 червня 2020 року, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, за умови що такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.
Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування такою «акцією» скористатися не зможуть.
Щоб списати борги необхідно:
1.Закритися в період з 03.06.2020 року по 31.08.2020 року
- фізичні особи - підприємці на загальній системі оподаткуванняподають заяву про припинення підприємницької діяльності державному реєстратору та до податкового органу за основним місцем обліку заяву про списання суми недоїмки, штрафних санкцій та пені (в довільній формі).
- фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність подають заяву про зняття з обліку як платника єдиного внеску та заяву про списання суми недоїмки, штрафних санкцій та пені (в довільній формі)до податкового органу за основним місцем обліку.
2.Надати звітність з єдиноговнеску
Якщо ви не подавали звітність з єдиного внеску– саме час це порушення виправити. Принаймні, за періоди 2017-2020 рр. – подання такої звітності до податкового органу за основним місцем обліку - це обов'язкова умова для списання недоїмки за ці періоди.
При цьому штрафні санкції до платника єдиного внеску, передбачені п. 7 ч. 11 ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", за наведених умов не застосовуються. Тобто, заподання Звітів з єдиного внеску із запізненням – не штрафуватимуть. Якщо ж всю звітність за 2017 - 2020 рр. було подано – наново подавати її не треба.
І не забувайте про «ліквідаційний» Звіт з єдиного внеску.
Його подають до податкового органу:
	фізичні особи - підприємці на загальній системі оподаткування– протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;
	фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність – протягом 30 календарних днів з дня подання заяви до податкового органупро зняття з обліку платника єдиного внеску.

Після виконання двох зазначених умов податковий орган протягом 15 робочих днів проводить камеральну перевірку, за результатами якої приймає рішення, списувати борги чи ні.
У відомстві нагадують, що ці норми визначено Законом України від 13 травня 2020 року №592-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників». Він набирає чинності з 1 січня 2021 року, крім пункту 5 розділу I цього Закону, що набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 03 червня 2020 року.
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Звіт щодо результатів роботи за перше півріччя 2020 року відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Луганській області

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного Управління ДПС у Луганській області (далі – ГУ ДПС), інформує, що за шість місяців роботи вжитими заходами виявлено 9 фактів порушення посадовими особами ГУ ДПС вимог ст.28 Закону України «Про запобігання корупції» в частині  запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. За даними фактами у відношенні посадових осіб матеріали направлено до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. На підставі зібраних матеріалів працівниками Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Національної поліції України  у відношенні посадових осіб ГУ ДПС складено вісім адміністративних протоколів за ч.1 та ч.2 ст.1727КУпАП, які направлені для розгляду до суду. Також у відношенні 2 колишніх працівників ГУ ДПС у Луганській області направлені матеріали до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо неподання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, типи декларацій - перед звільненням та після звільнення.
Окрім того,працівниками підрозділу вжито 115 організаційно-роз’яснювальних заходів (лекції, семінари, конференції, виступи на телебаченні та публікації в ЗМІ), а також 160 заходів з надання методичної та консультаційної допомоги, переважна більшість з яких стосувалася дотримання вимог фінансового контролю, у тому числі правил заповнення декларації.
Також відділом з питань запобігання та виявлення корупції за вказаний період було розглянуто 3 повідомлення щодо причетності посадових та службових осіб територіальних органів ДПС до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та вжито 51 захід щодо запобігання та усунення конфлікту інтересів. Окрім того, працівниками підрозділу здійснюються й інші заходи направлені на викорінення корупційних проявів та інших неправомірних дій з боку службових осіб ГУ ДПС у Луганській області.
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції в черговий раз звертається до  небайдужих громадян та суб’єктів господарської діяльності з проханням повідомляти працівників відділу про факти порушень через поштову скриньку (93401, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, із зазначенням адресата: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Луганській області), або через технологічні адреси електронної пошти (lg.vzk@tax.gov.ua, lg.vzk1232@tax.gov.ua), чи засобами телефонного зв'язку (06452) 4-05-42.
Одночасно інформуємо, що відповідно до ч. 5  ст. 53  Закону України «Про запобігання корупції» повідомлення про можливі факти корупційних або  пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону може бути здійснене без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні данні, які можуть бути перевірені. 

Відділу з питань запобігання                      
nа виявлення   корупції
ГУ ДПС у Луганській області                                       

УВАГА! ПРАЦЮЄ ТЕЛЕФОН «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»

Протягом липня - серпня 2020 року Старобільське управління Головного ДПС у Луганській області проводить сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» за участю:
начальника Старобільської ДПІ Гаркавого Миколи Сергійовича та начальника відділу податкових сервісів Топчій Марини Миколаївни за телефоном: 
(06461)2-40-07
начальника Новопсковської ДПІ Тищенко Юлії Спиридонівни за телефоном: 
(06463)2-12-61
Старшого державного інспектора Марківської ДПІ Ткаченка Олександра Юрійовича за телефоном: 
(06464)9-10-87
начальника Новоайдарської ДПІ Остапишина Дмитра Мирославовича за телефоном:
(06445)9-29-59

Тема: Закон України від 13 травня 2020 року №592-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
Старобільське управління

