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Підсумки роботи Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області за січень-квітень 2019 року

За січень-квітень 2019 року Старобільським управлінням ГУ ДФС у Луганській області мобілізовано до Зведеного бюджету України 301,9 млн. гривень. Зокрема, протягом січня-квітня 2019 року підприємства, які перебувають на обліку в управлінні, сплатили до загального фонду Державного бюджету 126,9 млн. гривень. Основними джерелами наповнення державного бюджету є податок на додану вартість, якого сплачено 54,7 млн. грн., податок на доходи фiзичних осiб – 39,8 млн. грн., військовий збір – 10,5 млн. грн. та інше.
Платники Старобільського управління за січень-квітень 2019 року перерахували до місцевих бюджетів 175,0 млн.грн. податків, зборів та платежів. Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є - податок на доходи фізичних осіб 119,4 млн. грн., єдиний податок 28,6 млн. грн. та плата за землю 12,8 млн. гривень.
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Понад 10 млн грн  сплачено платниками податків на підтримку української армії

За січень-квітень 2019 року платники податків Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області перерахували до держбюджету 10,5 млн грн військового збору, це на 1,1 мільйона гривень більше ніж аналогічний період   минулого року. При цьому, динаміка росту надходжень становить 11 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.
Згадаймо, що  військовий збір запроваджено із 3 серпня 2014 року. Ставка цього податку складає 1,5 відс. від об’єкта оподаткування. Його платниками є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.
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В який термін контролюючий орган проводить перерахунок суми         
транспортного податку у разі виявлення розбіжностей

      У Старобільському управління Головному управлінні ДФС у Луганській області роз’яснили. Відповідно до п. 5 глави дев’ятої розд. ІV Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 № 422, з транспортного податку податкові повідомлення-рішення можуть бути скасовані (відкликані) на підставі:
заяви платника податку, поданої до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:
об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить протягом 10 робочих днів перерахунок суми транспортного податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.
Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
                                                                                                                                    Старобільське управління


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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