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Малий бізнес спрямував до місцевих бюджетів понад 31 млн грн єдиного податку

Упродовж січня-квітня 2020 року суб’єкти господарювання Старобільського, Марківського, Новопсковського, Новоайдарського та ін. районів обслуговування Старобільським управлінням Головного управління ДПС у Луганській області, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів 31,5 млн грн єдиного податку. Це майже на 4,0 млн грн більше, ніж очікувалося. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження цього платежу зросли на 2,9 млн  грн, приріст склав 10 відсотків.
Приватні підприємці сплатили за три місяці цього року 12,6 млн грн єдиного податку.  Цьогорічна сплата перевищила минулорічну на 7,6 відсотків або на 900 тис. гривень.
Юридичні особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, перерахували з початку року 2,2 млн грн єдиного податку. Порівняно з січнем-квітнем минулого року юрособи-спрощенці перерахували на 46 відсотків більше або плюс 700 тис. гривень.
Сільгоспвиробники, які перебувають на четвертій групі єдиного податку, сплатили за чотири місяця 2020 року 16,7 млн грн цього платежу, а це на 1,2 млн грн більше, ніж за січень - квітень минулого року.
Нагадуємо, відповідно до Закону України від 30.03.2020 р. № 540-IX,  починаючи з 2 квітня, для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування збільшено ліміти отриманих доходів: для 1 групи – до 1 млн грн (було 300 тис. грн), для 2 групи – до 5 млн (було 1,5 млн грн), для 3 групи – до 7 млн грн (було 5 млн). 
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Заборгували понад 66 мільйонів гривень по податкам та єдиному внеску

 За словами начальника Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області Миколи Лиманського станом на 01.05.2020 року по Старобільському, Новопсковському, Новоайдарському та Марківському районах податковий борг юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по податкам складає – 40047,80  тис. грн, заборгованість з єдиного соціального внеску складає – 26413,20 тис. гривень. По Старобільському району податковий борг складає – 17251,2 тис. грн, заборгованість з єдиного соціального внеску – 14637,6 тис. грн, по Новопсковському району податковий борг – 4168,6 тис. грн, заборгованість з єдиного соціального внеску   – 1400,9 тис. грн, по Новоайдарському району податковий борг – 17723,9 тис. грн, заборгованість з єдиного соціального внеску – 9939,6 тис. грн та по Марківському району податковий борг складає – 904,1 тис. грн, заборгованість з єдиного соціального внеску – 435,1 тис. гривень.
Зважаючи на те, що на ДПС покладено контроль за дотриманням податкового законодавства та забезпечення реалізації державної політики з адміністрування податків, зборів та єдиного внеску, Микола Лиманський наголошує, що у Старобільському управлінні  докладають максимум зусиль для скорочення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ. Разом із тим нагадує платникам податків  про важливість повного нарахування, своєчасної сплати податків, зборів та ЄСВ, а також самостійного погашення існуючого податкового боргу та заборгованості з ЄСВ для забезпечення своєчасного здійснення пенсійних і соціальних виплат, наповнення бюджетів всіх рівнів та допомоги тим, хто того потребує.
Старобільське управління нагадує, що у випадку не погашення податкового боргу до боржників будуть застосовані заходи стягнення а саме: арешт коштів на рахунках, опис майна в податкову заставу з його подальшою реалізацією в рахунок погашення боргу, а також арешт всього майна та рахунків по боржникам фізичним особам, передбачені ст. ст. 87, 89, 92, 94, 95, 96 - 99 Податкового кодексу України.
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Податкова знижка на навчання

Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області нагадує, що продовжується деклараційна кампанія 2020 року.
Право платника податку податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені  ст. 166 Податкового кодексу України (далі — ПКУ).
Відповідно до п. п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ платник ПДФО має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу такого платника за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником ПДФО на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника ПДФО та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.
Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником ПДФО витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково має бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
Суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права регулює Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ «Про освіту» із змінам та доповненнями (далі — Закон № 2145).
Крім того, спеціальними законами, які визначають правові, організаційні, фінансові засади, а також структуру та типи закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти є: закони України «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту».
Згідно з п. 5 ст. 79 Закону № 2145 встановлено, що розмір та умови оплати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, за надання додаткових освітніх послуг встановлюються договором.
Договір укладається між закладом освіти і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату.
Враховуючи викладене, з метою використання права на податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року платник ПДФО може включити фактично здійснені ним витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника ПДФО та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, підтверджені відповідними документами, зокрема, копією договору, що ідентифікує заклад освіти — надавача послуг і здобувача освіти — отримувача послуг (його законного представника) та/або юридичну чи фізичну особу, яка здійснює оплату.
При цьому в договорі про навчання має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, яка буде безпосередньо навчатися (дитини).
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Права платників податків на доступ до публічної інформації
Законом України від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон № 2939) закріплено норми щодо прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень та реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Законодацем визначено поняття публічна інформація та запит на інформацію. Так, відповідно до Закону № 2939:
 публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом;
запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
До уваги запитувачів!
Запитувачі інформації ототожнюють такі поняття як запит на отримання публічної інформації, звернення, надання консультації з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи, при цьому дані категорії звернень є різними за наступними ознаками: 
правовими підставами; 
визначенням понять; 
формами; 
строком розгляду; 
змістом; 
вимогами оформлення; 
оплатністю тощо.
Закон не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом, а саме Законом України „Про звернення громадян”. Запит на отримання публічної інформації має відповідати вимогам ст. ст. 1 та 19 Закону № 2939.
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Подати заяву про реєстрацію РРО можна через приватну частину електронного кабінету
Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області повідомляє, що реєстрація РРО здійснюється в податковому органі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків (глава 2 розд. II «Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги)», затвердженого наказом МФУ від 14.06.2016 № 547).
Для реєстрації РРО суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до податкового органу заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-РРО (додаток 1 до Порядку № 547).
Суб’єкти господарювання, включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати реєстраційні заяви за ф. № 1-РРО в електронній формі засобами електронного зв’язку.
Реєстраційну заяву за ф. № 1-РРО суб’єкт господарювання може подати через приватну частину електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/login.
Вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється виключно після проходження електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису.
У розділі «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету необхідно створити документ за формою «J1311401 – Заява про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-РРО».
Усі розділи реєстраційної заяви за ф. № 1-РРО підлягають обов’язковому заповненню.
При заповненні реєстраційної заяви за ф. № 1-РРО у розд. 5 «Сфера застосування відповідно до Державного реєстру РРО» платник обирає потрібну інформацію щодо сфери застосування РРО з довідника в спливаючому вікні за посиланням: «розд. 5 «Сфера застосування відповідно до Державного реєстру РРО»/«Пошук у довіднику»/«код» та «назва» сфери застосування РРО».
У разі виникнення питань щодо користування Електронним кабінетом платника слід звернутись до служби підтримки за телефоном 0800501007 (напрямок 0) або за посиланням: http://cabinet.tax.gov.ua/help/.
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