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«Спрощенці» Старобільського управління   у січні - березні  2019 року сплатили понад 21 млн грн єдиного податку

Суб’єкти господарювання Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області, які використовують спрощену систему оподаткування, до місцевої казни сплатили 21,4 млн грн єдиного податку. Начальник Старобільського управління Микола Лиманський зауважив, що це на 2,6 млн грн більше, ніж у січні-березні 2018 року.
Фізичними особами – платниками єдиного податку перераховано 8,8 млн грн цього податку. Від юридичних осіб – «спрощенців» надійшло 1,1 млн грн, від сільгоспвиробників – 11,5 млн грн.
«Єдиний податок - важливе джерело наповнення місцевої скарбниці. Питома вага цього податку в загальній чисельності всіх податків і зборів, сплачених за січень-березень 2019 року до місцевої скарбниці платниками, які обслуговуються в Старобільському управлінні, склала понад 16 %.
Позитивна цифрова динаміка сплати єдиного податку    свідчить про прагнення платників розвивати власну справу і добросовісно сплачувати податки», - зауважив посадовець.
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Понад 7 млн грн  сплачено платниками податків на підтримку української армії

За січень-березень 2019 року платники податків Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області перерахували до держбюджету 7,6 млн грн військового збору, це на 0,4 мільйона гривень більше ніж аналогічний період   минулого року. При цьому, динаміка росту надходжень становить 5 відсотків.
 Військовий збір сплачується з доходів 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.
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.
Згадаймо, що  військовий збір запроваджено із 3 серпня 2014 року. Ставка цього податку складає 1,5 відс. від об’єкта оподаткування. Його платниками є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.
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Декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році

Старобільське управління ГУ ДФС у Луганській області нагадує, що з 1 січня 2019 року розпочалась кампанія з декларування громадянами свого майнового стану і доходів, отриманих ними протягом 2018 року.
Платники податку, які згідно з розділом ІV Податкового кодексу України (далі - ПКУ) зобов’язані подавати декларацію, подають її до 1 травня 2019 року.
         Згідно чинного законодавства обов’язок щодо подання річної декларації про майновий стан і доходи виникає у громадян, якщо вони у 2018 році отримали:
       -окремі доходи, які при їх нарахуванні чи виплаті протягом 2018 року не утримувався податок на доходи фізичних осіб;
       -доходи від фізичних осіб, які не мають статусу податкових агентів; 
      -іноземні доходи;
      -інші доходи, декларування яких передбачено чиним законодавством.
       Такі громадяни зобов'язані включити суму таких доходів до загального річного оподаткованого доходу та подавти до 1 травня 2019 року річну податкову  Декларацію про майновий стан та доходи за наслідками 2018 року, а також нарахувати та сплатити до бюджету податок з таких доходів за ставкою 18% до 1 серпня 2019 року та військовий збір за ставкою 1,5%.
       За вибором платника податків декларація подається за місцем його податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою;поштою або засобами електронного зв’язку.
          «Декларувати свої доходи – конституційний обов’язок громадян, який прописаний статтею 67 Конституції України.
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Нагадуємо, що Центри обслуговування платників Старобільського управління розміщені за адресами:

Назва ЦОП ОДПІ
Контактний телефон
ЦОП у м. Старобільськ, вул. Харківська, 6 
06461-24007
ЦОП у смт. Новопсков, вул. Українська, 20
06463-21442
ЦОП у смт. Марківка, вул. Центральна, 34
06464-91087
ЦОП у смт. Новоайдар, вул. Банківська, 34
06445-92959
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