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ПРЕС-РЕЛІЗ
15.10.2020
За 9 місяців 2020 року від платників податків надійшло 851,8 млн грн
податків і зборів
За січень – вересень 2020 року платники податків Старобільського, Новопсковського, Новоайдарського та Марківського районів сплатили до Зведеного бюджету 851,8 млн грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів у тому числі: по Старобільському району – 329,1 млн грн, по Новоайдарському району – 226,7 млн грн, по Новопсковському району – 166,3 млн грн, по Марківському району – 129,7 млн гривень. 
До Державного бюджету протягом звітного періоду перераховано 363,3 млн грн, в тому числі бюджетоформуючі податки: податок на додану вартість – 181,3 млн грн, податок на доходи фізичних осіб – 116,8 млн гривень. 
До Місцевих бюджетів за дев’ять місяців 2020 року мобілізовано 488,5 млн грн податків і зборів. Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб 350,3 млн грн, єдиний податок 62,8 млн грн, плата за землю 43,3 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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Застосування програмних РРО набирає обертів

Головне управління ДПС у Луганській області нагадує, що усі платники податків при розрахунках зі споживачами починаючи з 01 серпня 2020 року поряд з традиційними РРО, тобто касовими апаратами, можуть застосовувати програмні РРО, які можна встановити на комп’ютері, смартфоні чи планшеті.
В Електронному кабінеті реалізовано змогу перевірки чеків, що видаються ПРРО. Пошук чеків, виданих ПРРО, можна здійснити за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check
Кожний покупець тепер має змогу отримати свій фіскальний чек в електронному вигляді.
З запитаннями щодо застосування ПРРО платники податків мають змогу звертатися в Центри обслуговування платників та отримувати на них відповіді щодо особливостей їх реєстрації та використання.
Нагадуємо, що з 1 січня 2021 року розпочнеться другий етап, відповідно до якого буде розширений перелік видів діяльності, для яких стане обов'язковим використання РРО: традиційних або програмних. Також буде запроваджений механізм кешбеку.
Серед тих, для кого застосування ПРРО стане обов’язковим, платники єдиного податку другої-четвертої груп, які здійснюють реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет, діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення, реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах, діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках) та деталей і приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
З 01 квітня 2021 року розпочнеться третій етап ‒ застосування РРО стане обов'язковим для ФОП, які є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп незалежно від видів діяльності.
Такі нововведення сприятимуть детінізації економіки, створенню рівних умов ведення підприємницької діяльності. Платники податків отримають зручний і необтяжливий функціонал для сплати податків та зборів.
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Новації Закону № 466: відповідальність за порушення термінів реєстрації податкових накладних у інфографіці
В Головному управлінні ДПС у Луганській області нагадують, що Законом України від 16.01.2020 року № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до Податкового кодексу щодо адміністрування податку на додану вартість.
 Зокрема, зміни торкнулися штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної та розрахунку коригування, а саме:
- у разі порушення платниками податку на додану вартість граничного строку реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних для операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від ПДВ або які оподатковуються за нульовою ставкою та ін., тягне за собою накладення штраф в розмірі 2 відсотків обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 1020 гривень;
- у разі відсутності реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної/розрахунку коригування, складеної на операції з постачання товарів/послуг, що звільняються від оподаткування ПДВ та на операції, що оподатковуються за нульовою ставкою та ін., що зазначена в податковому повідомленні-рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу – тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 5 відсотків обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 3400 гривень.
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Новації Закону №466: подання декларації у разі ліквідації підприємницької діяльності

Головне управління ДПС у Лугангській області роз’яснює, що  з 23 травня цього року, внесено зміни щодо фізичних осіб, які за власним рішенням припиняють підприємницьку діяльність як фізичної особи – підприємця.
Особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності, у строки, встановлені ПКУ для місячного податкового періоду.
Отже, подавати таку податкову декларацію про майновий стан і доходи необхідно протягом 20 календарних днів після закінчення місяця, у якому відбулося таке припинення (було - протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності).
Нагадаємо, що у разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.
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