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За січень – серпень 2020 року від платників податків Старобільського
управління надійшло 760 млн грн податків і зборів
             Протягом січня - серпня цього року платники податків території обслуговування Старобільським управлінням  Головного управління ДПС у Луганській області сплатили до Зведеного бюджету 760 млн грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів у тому числі: по Старобільському району – 288,3 млн грн, по Новоайдарському району – 203,8 млн грн, по Новопсковському району – 143,6 млн грн, по Марківському району – 119,3 млн грн, по іншим районам – 5 млн гривень. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 87,6 млн грн, або на 13 відсотків.
           До Державного бюджету протягом звітного періоду перераховано 328,1 млн грн, в тому числі бюджетоформуючі податки: податок на додану вартість – 165,5 млн грн, податок на доходи фізичних осіб – 102 млн гривень. Надходження до Державного бюджету, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, збільшилися на 46,7 млн грн, або  на 16,6 відсотків.
          До Місцевих бюджетів за вісім місяців 2020 року мобілізовано 431,9 млн грн податків і зборів. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року це більше на 40,9 млн грн, або на 10,5 відсотків. Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб 305,8 млн грн, єдиний податок 58,9 млн грн, плата за землю 36,8 млн гривень.
Завдяки платникам податків, які чесно виконують свій конституційний обов’язок, державні та місцеві скарбниці стабільно та вчасно наповнюються коштами для здійснення пенсійних та інших соціальних виплат тощо.
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Страхувальниками Старобільського управління сплачено понад 327 мільйон гривень єдиного внеску
Протягом січня - серпня поточного року суб'єкти господарювання Старобільського управлінням Головного управління ДПС у Луганській області сплатили 327,7 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 2,4 млн гривень. Зокрема суб'єкти господарювання Старобільського району сплатили 154,8 млн грн, Новоайдарського району – 77,6 млн грн, Новопсковського району – 55,4 млн грн, Марківського району – 37,1 млн грн, ін. районів – 2,8 млн гривень.
Фахівці Старобільського управління звертають увагу керівників підприємств, бюджетних установ, організацій і підприємців на недопущення виплат заробітної плати без перерахування відповідних сум єдиного внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору, а також погашення наявної заборгованості з податкових платежів та єдиного внеску.
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Використання РРО, «кешбек» - зміни
Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області інформує, що Законами України «Про внесення змін до Закону України від 20.09.2019 № 128-IX «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» (далі- Закон № 128-IX) та від 20.09.2019 № 129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» (далі- Закон № 129-IX) було запроваджено низку новацій у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі  РРО).
Так, Законом України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» було перенесено терміни набуття чинності відповідними нормами Закону № 128-IX і Закону № 129-IX, зокрема:
З 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року РРО не застосовуватимуться ФОП - платниками єдиного податку другої-четвертої груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень, крім тих, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту і реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.
З 1 січня 2021 року запроваджується механізм «КЕШБЕК». Передбачається впровадження процедури компенсації споживачу коштів, сплачених за придбаний товар (послугу), якщо такому споживачу було надано розрахунковий документ, інформація щодо якого відсутня в базах даних ДПС.
Тобто, споживач, який здійснив покупку та отримав чек, має можливість перевірити його. Якщо він не фіскалізований - подати скаргу та повернути 100% вартості придбаних товарів (після запуску кешбеку).
З 1 січня 2021 року по 1 квітня 2021 року РРО буде обов’язковим для застосування ФОП-платниками єдиного податку, що здійснюють:- реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
 - реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
- роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;
- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
- реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується КМУ.
З 1 квітня 2021 року зобов'язані будуть використовувати РРО всі ФОП – платники єдиного податку, крім платників єдиного податку  першої групи та ті підприємці, які застосовують виключно безготівкові розрахунки (тобто отримуватимуть кошти виключно на свій поточний рахунок шляхом або перерахування їх покупцями з їхніх поточних рахунків без застосування платіжних карток, або внесення покупцями коштів в касу банків для зарахування на поточний рахунок продавців).
Нагадуємо, суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу  - зобов'язані застосовувати РРО.
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Акцентуємо увагу на своєчасності сплати податкових зобов’язань

Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області акцентує  увагу, що деклараційна кампанія 2020 року завершилась і податкові зобов'язання, визначені фізичними особами у поданих деклараціях, повинні бути сплачені до 01 жовтня 2020 року.
Відповідно до  п.126.1 ПКУ, у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.
Крім цього, згідно зі ст.129 ПКУ, на суми грошового зобов'язання нараховується пеня -  за кожний календарний день прострочення сплати, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, із розрахунку 100% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день.
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Закон №466 – IX: зміни щодо повернення помилково сплачених коштів

Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області повідомляє, що HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20" Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»  (далі – Закон № 466), було внесено зміни, зокрема до статті 43 HYPERLINK "https://tax.gov.ua/nk/" ПКУ (далі - ПКУ) в частині порядку повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені.
Зокрема, обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1 095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені (п.43.3 ст. 43 ПКУ).
Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені (далі – Заява) у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів:
на поточний рахунок платника податків в установі банку;
на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету;
повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку (п.43.4 ст. 43 ПКУ).
У разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ, зарахованих до бюджету з рахунка платника ПДВ у Системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА ПДВ) у порядку, визначеному п. 200.5 прим1 ст. 200 прим 1 ПКУ, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника у СЕА ПДВ, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів – шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку (п.43.4 прим1 ст.43 ПКУ).
Також, Законом № 466 п.43.4 прим 1 ст. 43 ПКУ доповнено новим абзацом, відповідно до якого повернення у випадках, визначених законодавством, сум ПДВ, контроль за справлянням яких покладено на контролюючий орган, визначений пп. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 ПКУ, при ввезенні товарів на митну територію України здійснюється в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200.3 прим 1 ст. 200 прим 1 ПКУ на момент оформлення митної декларації/аркуша коригування, на підставі яких здійснюватиметься таке повернення.
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З 1 вересня 2020 року розмір мінімальної зарплати збільшено: на що це вплине

Старобільське управління Головного управління ДПС у Луганській області повідомляє, що 1 вересня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік № 822-IX (опубліковано: «Голос України» № 157 від 31.08.2020). Зазначеним Законом встановлено, що з 1 вересня 2020 року мінімальна заробітна плата становить у місячному розмірі – 5000 грн, у погодинному розмірі – 29,2 грн.
Зауважимо, що підвищення розміру мінімальної зарплати призведе до зміни розміру інших показників. Зокрема, підвищаться:
- мінімальний розмір ЄСВ з заробітної плати та доходів ФОП, самозайнятих осіб та членів фермерського господарства. Нагадаємо, що розмір мінімального страхового внеску ЄСВ в місяць дорівнює 22% від мінімальної зарплати. Отже, з 01.09.2020 року він становитиме 1100 грн (5000 х 22%), замість 1039,06 грн (4723 х 22%);
- максимальна величина доходу застрахованої особи, на яку нараховується єдиний внесок - 75000 грн. Відповідно, максимальний розмір ЄСВ, який дорівнює 22% від 15 розмірів мінімальної зарплати. Тобто, з 01.09.2020 року максимальний ЄСВ становить 16500 грн замість 15585,90 грн. Або 6307,50 грн при нарахуванні ЄСВ на зарплату працівника-інваліда (75000 грн х 8,41%);
- мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства. Нагадаємо, що цей розмір становить 1250 мінімальних зарплат, виходячи із ставки мінімальної зарплати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства.
Водночас, ті показники, які відповідно до Податкового кодексу України, залежать від мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року, залишаться незмінними. До таких показників належить:
- розмір податкової соціальної пільги;
- граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги;
- граничний розмір добових;
- сума неоподатковуваного доходу у вигляді подарунків;
- сума нецільової благодійної допомоги;
- ставка податку на нерухоме майно;
- ставки єдиного податку:
1) для платників єдиного податку 1 групи – до 210,20 грн (до 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2020 року);
2) для платників єдиного податку 2 групи – до 944,60 грн (до 20% від мінімальної зарплати на 1 січня 2020 року).
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