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За вісім місяців 2019 року від платників податків Старобільського управління                                   
                  надійшло понад 672 мільйона гривень податків і зборів

           За січень - серпень 2019 року платниками податків підпорядкованої території обслуговування Старобільського управління  Головного управління ДПС у Луганській області до Зведеного бюджету сплачено 672 млн 419,1 тис. грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року сума надходжень збільшилась на 95 млн 320,5 тис. гривень.
           До Державного бюджету за 8 місяців  2019 року перераховано 281 млн 410,7 тис. грн, в тому числі бюджетоформуючими податками: податку на прибуток – 10 млн 699,8 тис. грн, податку на додану вартість – 109 млн 255,6 тис. грн, податку на доходи фізичних осіб – 89 млн 383,7 тис. гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 50 млн 998,4 тис. грн, або  на 22,1 відсотків.
          До Місцевих бюджетів впродовж січня – серпня  2019 року мобілізовано надходжень у сумі 391 млн 8,4 тис. грн податків і зборів. В порівнянні з минулим роком це більше на 44 млн 322,1 тис. грн, або на 12,8 відсотків.
 Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб 268 млн 63,8 тис. грн, плата за землю 31 млн 760,9 тис.грн, єдиний податок 53 млн 577,3 тис. гривень.
          Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування забезпечено в сумі 325 млн 320,4 тис. грн, порівняно з надходженнями аналогічного періоду минулого року показник збільшено на 44 млн 186,3 тис. грн, або на 15,7 відсотків.
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Надходження ЄСВ від роботодавців Старобільського управління становлять понад 
325 мільйонів гривень
У січні-серпні 2019 року працедавці, які зареєстровані в Старобільському управлінні Головного управління ДПС у Луганській області спрямували на соціальні потреби 325 млн 320,4 тис.грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 44 млн 186,3 тис. грн, або на 15,7  відс. більше надходжень   січня-серпня 2018 року.  
Фахівці Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області  нагадують, що з 1 січня 2019 року мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі 4173 грн.  Відповідно, мінімальний страховий   внесок за місяць   становить 918,06 грн.   (мінімальний   страховий  внесок  за   квартал - 2 754,18 гривень.).
            
                                                                                                                       Старобільське управління

                                                                                                                         
При здійсненні продажу підакцизних товарів ФОП не може бути платником єдиного податку

Спрощена система оподаткування є особливим механізмом справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, визначених п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, встановлених главою 1 розділу XIV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (п. 291.2 ст. 291 ПКУ). 
Відповідно до пп. 3 п. 291.5 ст. 291 ПКУ, не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб'єкти господарювання, зокрема фізичні особи - підприємці, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин).
Згідно з п. 215.1 ст. 215 ПКУ до підакцизних товарів належать, зокрема тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.
Відповідно до ст. 1 розд. 1 Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон N 481), зі змінами, тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.
Відповідно до ст. 15 Закону N 481 роздрібна торгівля, зокрема тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю. Разом з цим, відповідно до пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 ПКУ особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів є платником акцизного податку. При цьому об'єктом оподаткування є операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 ПКУ).
Отже, фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж підакцизних товарів, зокрема тютюну, не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групи, зазначена діяльність може здійснюватися на загальній системі оподаткування, за умови отриманням ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та реєстрації суб'єкта господарювання платником акцизного податку.
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