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02.05.2019

Акциз з роздрібної торгівлі поповнив місцеві бюджети на 1526 тис гривень

С початку поточного  року платники оперативного обслуговування Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області сплатили до місцевих бюджетів 1526 тис грн акцизного податку з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Зокрема за квітень  2019 року до місцевих бюджетів Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області акцизного податку з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло  196,9 тис.грн. 
Нагадаємо, що платники акцизу з роздрібної торгівлі алкоголем та пивом, тютюном та тютюновими виробами, а також паливом сплачують цей податок до місцевих бюджетів територіальних громад, де розміщені пункти продажу підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації. Податковим кодексом визначено ставку цього податку у розмірі 5%. Звітним податковим періодом для таких платників є календарний місяць.
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   Місцеві бюджети Старобільського управління отримали понад 106 мільйонів ПДФО

С початку року  до місцевих бюджетів Старобільського управління Головного управління ГУ ДФС у Луганській області надійшло 106566,1 тис. грн податку на доходи фізичних осіб. 
Старобільське управління ГУ ДФС у Луганській області відзначає, ПДФО є основним джерелом наповнення місцевої скарбниці. В структурі надходжень він займає позицію лідера – понад 68 відсотків мобілізації від загальної суми інших податків і зборів.
Податківці звертають увагу роботодавців на дотримання вимог трудового законодавства –  офіційне оформлення співробітників, своєчасну виплату заробітної плати, недопущення її виплати у  “конвертах”. Адже наповнена місцева казна дає можливості для розвитку нашого регіону, як  економічного, так і соціального.  
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             «Про зміни в законодавстві»

Старобільске управління ГУ ДФС у Луганській області інформує.
Порядок оподаткування акцизним податком визначено розділом VI Податкового кодексу України (далі – Кодекс). 
Проте 01 січня 2019 року набрав чинності Закон України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі – Закон).
Відповідно до п. 22 підрозділу 5 розділу ХХ Перехідних положень Кодексу платники податку зобов’язані з 1 травня 2019 року до 1 червня 2019 року зареєструвати в Системі електронного адміністрування реалізації пального (далі – СЕАРП) усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники будуть станом на 1 липня 2019 року.
Суб'єкти господарювання, які відповідатимуть визначенню платників податку з 1 липня 2019 року, зобов'язані до 1 липня 2019 року зареєструватися платниками податку та зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.
Відповідно до змін, Кодекс доповнено поняттями «акцизний склад пересувний» та «розпорядник акцизного складу пересувного». Також буде викладено у новій редакції поняття «акцизний склад» та «розпорядник акцизного складу», розширено визначення «платника акцизного податку», а також встановлено, що ведення обліку обсягів пального  має здійснюватися у СЕАРП.
Платником акцизного податку є особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), яка реалізує пальне на митній території України (пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу у редакції чинній з 01 липня 2019 року).
Згідно з абзац. 2 пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу в редакції, яка буде чинною 01 липня 2019 року, реалізація пального або спирту етилового для цілей розділу VI цього Кодексу - будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального  з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію), чи без такої плати на митній території України з акцизного складу/акцизного складу пересувного:
- до акцизного складу;
- до акцизного складу пересувного;
- для власного споживання чи промислової переробки;
- будь-яким іншим особам.
Особи, які здійснюють реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців до початку здійснення реалізації пального (пп. 212.3.4 п. 212. 3 ст. 212 Кодексу у редакції чинній з 01 липня 2019 року).
Державна фіскальна служба веде реєстр платників акцизного податку з реалізації пального, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками акцизного податку.
Акцизні склади та акцизні склади пересувні утворюються з метою підвищення ефективності роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом пального, посилення контролю за повнотою та своєчасністю надходження до бюджету акцизного податку (п. 230.1 ст. 230 Кодексу у редакції чинній з 01 липня 2019 року).
За порушення встановленого порядку реєстрації платниками акцизного податку в контролюючих органах та відсутність з вини платника податку реєстрації акцизних складів у системі електронного адміністрування Кодексом передбачена відповідальність у вигляді штрафів (статті 117 та 128¹ Кодексу у редакції чинній з 01 липня 2019 року).
З з 01.07.2019 набувають чинність зміни до Кодексу, внесені Законом, в частині запровадження ліцензування зазначених видів господарської діяльності та введення в дію Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального.
У зв’язку з цим повідомляємо, що згідно з Законом:
-ліцензії на право виробництва пального видаються, призупиняються та анулюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику;
- ліцензії на право оптової торгівлі пальним видаються терміном на п'ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України;
- ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п'ять років;
- ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб'єкта господарювання терміном на п'ять років.
Також, згідно з Законом, з 01.07.2019 імпорт, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюватиметься лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, а  імпорт, експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюватиметься суб'єктами господарювання всіх форм власності без наявності ліцензії. При цьому імпорт або експорт пального здійснюватиметься за наявності у суб'єкта господарювання, що імпортує або експортує пальне, ліцензії на право виробництва або зберігання, або оптової чи роздрібної торгівлі пальним.
У зв’язку з набуттям з 01.07.2019 вказаних змін, окремо звертаємо увагу платників податків, що для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:
- документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;
- акт вводу в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об'єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;
- дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального. Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.
У разі якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об'єкта.
У зв’язку з викладеним, Старобільське управління ДФС у Луганській  області звертається до Вас з проханням забезпечити підготовку визначених Законом документів та їх копій для своєчасного отримання ліцензій на відповідний вид господарської діяльності у встановлений Законом термін (не пізніше 20 календарних днів).
Також повідомляємо, що з 01.07.2019 набувають зміни до ст.17 Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», згідно з якими до суб'єктів господарювання застосовуватимуться фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:
- виробництва пального без наявності ліцензії – 1 000 000 гривень;
- оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії – 500 000 гривень;
- роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії – 250 000 гривень.
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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, 51
06463-21442
ЦОП у смт. Марківка, вул. Центральна, 20
06464-91087
ЦОП у смт. Новоайдар, вул. Банківська, 16
06445-92959
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