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Понад 17 млн грн  сплачено платниками податків на підтримку української армії

За січень-червень 2019 року платники податків Старобільського управління Головного управління ДФС у Луганській області перерахували до держбюджету 17,1 млн грн військового збору, це на 2,2 мільйона гривень більше ніж за аналогічний період   минулого року. При цьому, динаміка росту надходжень становить 14,9 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.
                                                                                                            Старобільське управління
Представниками малого бізнесу сплачено 36,9 мільйонів гривень єдиного податку

За підрахунками податківців Старобільського управління Головного управління ДФС у Луганській області від платників, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, з початку 2019 року надійшло 36,9 млн грн, що на 18.7% перевищує надходження відповідного періоду минулого року.
Найбільшу частку надходжень єдиного податку забезпечили юридичні  особи, сплативши 20,5 млн гривень. У тому числі сільгосппідприємства - платники єдиного податку четвертої групи, які використовують земельні угіддя, у 2019 році забезпечили надходження до місцевих бюджетів у сумі 18,5 млн гривень. Порівняно з 2018 роком сплата податку юридичними особами зросла на 2,4 млн гривень.
За період січень – червень 2019 року до місцевих бюджетів, території обслуговування Старобільського управління, надійшло від фізичних осіб – підприємців 16,4 млн грн єдиного податку, що на 3,5 млн грн більше показника відповідного періоду 2018 року. 
Аналізуючи надходження місцевих бюджетів, які наповнюються завдяки злагодженій роботі Старобільського управління, можна беззаперечно стверджувати, що саме єдиний податок належить до податкових платежів, надходження від якого стабільно зростають. 
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Внесено зміни до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій

Старобільське управління Головне управління ДФС у Луганській області повідомляє, що Постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 423 Про внесення змін до постанови КМУ від 13 липня 2016 року № 440" внесено зміни до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.
Зокрема, змінами передбачено що реєстраційна заява та документи, які додаються до неї для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, розглядаються протягом трьох робочих днів з дня їх отримання (раніше було 14 календарних днів).
Крім того, неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру. Запит про отримання витягу з Реєстру за формою згідно з додатком 3 до Порядку подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації.
Витяг безоплатно надається протягом трьох робочих днів. 
Також, у новій редакції викладено реєстраційну заяву платника податку за формою № 1-РН, яка подається для реєстрації, змін або виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.  
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