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«Спрощенці» Старобільського управління  сплатили до місцевих бюджетів 
понад  44 млн грн єдиного податку

Впродовж січня-липня 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на  спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевої казни 44 млн 899 тис. грн єдиного податку. Начальник Старобільського управління Головного управління ДФС у Луганській області Микола Лиманський  зауважив, що це на 5 млн 649 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Значна частка сплаченого податку, що складає 19 млн 295 тис. грн - внесок фізичних особ – підприємців.  Від юридичних осіб – «спрощенців» надійшло 2 млн 465 тис. грн, від сільгоспвиробників – 23 млн 139 тис. гривень.
«Єдиний податок - важливе джерело наповнення місцевої скарбниці. Питома вага цього податку в загальній чисельності всіх податків і зборів, сплачених платниками податків за січень-липень 2019 року склала 13,8 відсотків.
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Понад 20 млн грн  сплачено платниками податків на підтримку української армії

За січень-липень 2019 року платники податків Старобільського управління Головного управління ДФС у Луганській області перерахували до держбюджету 20 млн 292 тис. грн військового збору, це на 2 млн 840 тис. гривень більше ніж за аналогічний період   минулого року. При цьому, динаміка росту надходжень становить 16,3 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.
             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. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету.
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Умови, за яких дохід від продажу власного будинку чи квартири не оподатковується

       Фахівці Старобільського управління зазначають, що дохід платника податку-резидента від продажу або обміну не частіше одного разу протягом звітного року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового чи дачного будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст.121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.
      Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.
      У разі продажу більше одного з перелічених об'єктів нерухомості або іншого об’єкта нерухомості протягом звітного року, отриманий дохід підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовим збором у розмірі 1,5 %.
Сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи:
 - особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, - до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни;
- особою, у власності якої перебував об'єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно.
Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів нерухомого майна визначено у ст.172 Податкового кодексу України.
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