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До кінця поточного року громадяни мають право скористатися податковою знижкою
Старобільське управління Головного управління ДФС у Луганській області повідомляє, що в Україні триває декларування громадянами доходів, одержаних упродовж 2018 року, та зауважує, що громадяни можуть повернути частину сплаченого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, скориставшись правом на податкову знижку. Таке право передбачене статтею 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
До переліку витрат, дозволених для включення до податкової знижки, включаються:
сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;
частина сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом у порядку, встановленому статтею 175 ПКУ;
сума коштів або вартість майна перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які відповідають умовам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 ПКУ;
сплата страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення;
оплата допоміжних репродуктивних технологій;
оплата державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;
сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу на альтернативні види палива;
сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;
сплата коштів на будівництво (придбання) доступного житла.
Для отримання зазначеної знижки необхідно заповнити та подати до органу фіскальної служби за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи, отримані у минулому році. У декларації необхідно вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до повернення.
Право на отримання податкової знижки мають лише члени сім’ї першого ступеня спорідненості: чоловік, дружина, діти, батьки.
Слід враховувати, що загальна сума податкової знижки не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у вигляді заробітної плати.
Існує головна умова для отримання знижки – це офіційне працевлаштування та отримання заробітної плати.
Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.
Додамо, що підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яку громадяни мають право подати по 31 грудня 2019 року включно.
Старобільське управління
З початку року страхувальники Старобільського управляння сплатили понад 193 мільйона гривень єдиного внеску

 У січні-травні поточного року платники податків Старобільського управляння Головного управління у Луганській області  перерахували до бюджету 193,5 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування, що на 24,5 млн грн більше, ніж у відповідному періоді 2018 року. 
Як зазначили податківці, на збільшення надходжень до бюджету вплинули цілеспрямована робота працівників  органів ДФС з керівниками підприємств та підприємцями щодо своєчасної сплати єдиного внеску та погашення заборгованості. Адже отримані кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування є основним джерелом наповнення фондів соціального та пенсійного страхування. За рахунок цих коштів фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, виплати по безробіттю громадянам, тощо. 
Старобільське управління
Майже 205 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету від платників Старобільського управління

За січень-травень платники Старобільського управляння Головного управління ДФС у Луганській області  сплатили зі своїх доходів 204,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження зросли на 32,0 млн грн, або на 19,0 відсотків. 
      Із загальної суми надходжень ПДФО до місцевих бюджетів Старобільського управління надійшло 153,4 млн грн, що на 24,0 млн більше, ніж торік. До Державного бюджету перераховано 51,2 млн грн, що на 8,0 млн грн перевищує надходження минулого року.
      У фіскальній службі області зазначають, що ПДФО є основним джерелом наповнення місцевої казни. В структурі надходжень він займає позицію лідера – 68 відсотків від загальної суми інших податків і зборів. Тому надходження саме цього податку є показовим для розвитку міст, селищ та регіону в цілому.
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