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                        Майже 415 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників Старобільського управління

За січень - вересень 2019 року платники Старобільського управляння Головного управління ДПС у Луганській області з отриманих доходів сплатили до бюджетів усіх рівнів 415 млн гривень податку на доходи фізичних осіб у тому числі : по Старобільському району-168,2 млн грн, по Марківському району -53,5 млн грн, по Новоайдарському району – 110,7 млн грн, по Новопсковському району – 80,6 млн грн, інші райони 2 млн гривень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року податку на доходи фізичних осіб отримано більше на 54,7 млн гривень, або на 15 відсотків. 
Із загальної суми надходжень ПДФО до місцевих бюджетів від платників, які перебувають на обліку в Старобільському управлінні надійшло 311,3 млн грн, що на 41,1 млн грн більше, ніж торік. До Державного бюджету платниками податків перераховано 103,7 млн грн, що на 13,5 млн  грн перевищує надходження минулого року.
Зазначемо, що ПДФО є одним із основних джерел наповнення місцевої казни. В структурі
надходжень він займає позицію лідера – 69 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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Понад  17 тис адмінпослуг надано платникам податків у центрах обслуговування  Старобільського управління

Центрами обслуговування платників Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області за дев’ять місяців 2019 року надано 17124 адміністративних послуг.
За вересень 2019 року надано 1581 адміністративну послугу у тому числі:
- по Старобільському району – 580;
- по Марківіському району – 283;
- по Новопсковському району – 380;
- по Новоайдарському району – 338.
Найбільш запитуваною є послуга видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 8000 послуг. На другому місці послуга видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 5644 послуг.  
За дев’ять місяців п.р. за реєстрацією книг обліку розрахункових операцій звернулося 652 суб’єктів господарювання. Також видано 650 витягів з реєстру платників єдиного податку фізичним – особам підприємцям. 
Протягом звітного періоду центрами обслуговування платників податків Старобільського управління надавались такі послуги, як реєстрація книг обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку, реєстрація платників єдиного податку, видача довідок про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), видача довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної фіскальної служби, видача ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, реєстрація розрахункових книжок, тощо.
Надання адміністративних послуг здійснюється в чотирьох центрах обслуговування платників, які функціонують у м. Старобільськ, смт. Марківка , смт. Новопсков та смт. Новоайдар.   
Нагадуємо, що Центри обслуговування платників податків Старобільського управління працюють з понеділка по четвер з 09 год 00 хв до 18 год 00 хв, у п’ятницю з 09 год 00 хв до 16 год 45 хв, перерва з 13 год. 00 хв до 13 год. 45 хв, субота, неділя – вихідний.
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Отримали довідку № 3 ДФ - продаж власної сільськогосподарської продукції не оподатковується

Фахівці Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області нагадують, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, яка вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом. Кодекс передбачає дотримання певних умов застосування такої пільги, які передбачені у пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу.
У разі продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подавати податковому агенту копію Довідки за формою № 3 ДФ. Така довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок безоплатно видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви.
Довідка видається особисто власнику сільськогосподарської продукції, якщо сільськогосподарська продукція вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом для ведення:садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва;особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує два гектари.
Довідка видається строком на п’ять років. Оригінал довідки повинен зберігатись у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати її закінчення.
Таким чином, якщо продавець сільгосппродукції надав підприємству чи фізичній особі — підприємцю, які є податковим агентом, копію чинної довідки, і дані цього документа свідчать про наявність у такої фізичної особи права на застосування зазначеної вище пільги, то покупець не утримує податок з доходів, що виплачується за сільськогосподарську продукцію.
Якщо розміри земельних ділянок перевищують норми, встановлені Земельним кодексом України, то такі доходи включаються платником податку до загального річного оподатковуваного доходу, підлягають відображенню у декларації про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року та оподатковуються за ставкою 18 %.
Також не оподатковуються доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва груп 1 — 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, якщо їхня сума сукупно за рік не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (208650 грн.). Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельної ділянки. Однак, якщо фізичною особою не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, то доходи від її продажу підлягають оподаткуванню на загальних підставах.
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