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Місцеві бюджети отримали у своє розпорядження понад  633 млн грн податків та зборів

За 2019 рік місцеві бюджети районів обслуговування Старобільським  управлінням Головного управління ДПС у Луганській області поповнились на 633,1 млн гривень. Ця сума перевищує відповідний показник 2018 року на 12,7 відсотків, що у гривневому еквіваленті складає понад 71 млн гривень.
Основними джерелами, які наповнюють місцеві бюджети залишаються податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю. 
Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб склали майже 440 млн грн, що на 15,9 відсотків,  або  60,3  млн  грн більше ніж у 2018 році.
Що стосується реального внеску представників спрощеної системи оподаткування до місцевих бюджетів, то від них надійшло 99,2 млн грн  із темпом росту до 2018 роцу 113,3 відсотки та додатковою сумою 11,6 млн гривень.
Також вагоме місце в наповненні місцевої казни займає плата за землю, надходження якої з початку року становлять 46,8 млн грн, що на 4,7 млн грн. більше ніж за 2018 рік.
Крім того місцеві бюджети отримали 6,3 млн грн за рахунок податку на нерухоме майно, податку на прибуток – 1,7 млн грн, за ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами місцеві бюджети отримали 1,8 млн грн, інші надходження 37,3 млн гривень.
Співпраця з органами місцевого самоврядування, взаємний обмін інформацією, дає можливість фахівцям податкової служби належним чином, в межах компетенції, реагувати на потенційні зловживання у сфері трудових відносин та  під час реалізації підакцизної продукції. Це дає можливість збільшити сплату податкових платежів, що є бюджетоутворюючими для територіальних громад..        
Старобільське управління


За 2019 рік страхувальниками Старобільського управляння сплачено 
понад 506 мільйонів гривень єдиного внеску

Впродовж 2019 року роботодавці території обслуговування Старобільського управління Головного управління ДПС у Луганській області перерахували 506,3 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 15,7 відсотків або на 68,6 млн  грн перевищує сплату у  2018 році.
Податківці звертають увагу бізнесу, що заборгованість  з ЄСВ не підлягає списанню. Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені з єдиного внеску не застосовується.  Крім того, у разі несплати роботодавцем єдиного внеску, найманому працівникові такі періоди не зараховуються до страхового стажу.
У Старобільському управлінню Головного управління ДПС у Луганській області нагадують, що з 03 грудня 2020 року вступили в дію нові небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3556 "Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску" за стандартом IBAN. Звертаємо увагу, кошти сплачені платниками з 03.01.2020 на старі рахунки 3719 по зарахуванню єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез'ясовані надходження.
Переглянути нові реквізити можна на офіційному субсайті «Територіальні органи ДПС у Луганській області» в розділі «Бюджетні рахунки».Також платники податків можуть отримати реквізити рахунків звернувшись до Центрів обслуговування платників при податкових інспекціях.
                                                                                 Старобільське управління

                             
                                 Стартувала деклараційна компанія - 2020

Старобільське управління Головне управління ДПС у Луганській області інформує, що з 1 січня 2020 року розпочалася кампанія декларування, згідно якої необхідно подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору.
Зокрема, суб’єктами декларування є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи, як джерела їх походження в Україні так і іноземні доходи, а також фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, а також  платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання.
Зазначена декларація про майновий стан та доходи подається  фізичними особами, які отримали за 2019 рік  такі доходи:
- у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) по сумісництву;
- від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності (далі - роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;
- від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172 - 173  Податкового кодексу;
- від надання майна в лізинг, оренду або суборенду, визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 Податкового кодексу;
- пасивні доходи (крім зазначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу), доходи у вигляді виграшів, призів;
- від інвестиційного прибутку від проведення операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, зазначених у підпунктах 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу;
- у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно законодавства;
- сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя;
- отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України.
Нагадуємо, що Податковим кодексом України передбачено такі граничні строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи для :
- фізичних осіб - підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)  – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року) (останній день подання декларації за 2019 рік – 11.02.2020 року);
 - громадян, які зобов’язані подати декларацію та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність – до 01 травня року, що настає за звітним (останній день подання декларації за 2019 рік – 30.04.2020 року);
- громадян, які мають право на податкову знижку – до 31 грудня (включно)  наступного за звітним податкового року;   
-  платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду;
- фізичних осіб-підприємців, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням,  – протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.   
Водночас інформуємо, що податкову декларацію про майновий стан і доходи необхідно подавати за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 02.10.2015 № 859 з врахуванням змін і доповнень передбачених Наказом Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року №177.
В новій формі податкової декларації про майновий стан та доходи передбачено ряд змін.
Зокрема, в новій формі декларації передбачено в окремому додатку ФЗ здійснення розрахунку суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку із використанням права на податкову знижку.
Крім того, для платників податків, які декларують право на податкову знижку, введено окрему позначку у розділі категорія платника, у зв’язку з тим, що такі платники мають окремий граничний строк подання податкової декларації – до 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.
Окрім того, введено окремий рядок 10.2 для відображення доходів за цивільно-правовими договорами, отриманих від фізичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи.
Також у рядку 17 декларації передбачено відображення сум податку з доходів, отриманих від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених, або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси орендодавця, який в подальшому приймає участь у розрахунку податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (рядок 18.1 декларації). Слід зазначити, що військовий збір за зазначеними операціями сплачують в повному обсязі за податковою адресою платника податків.
Податкова декларація подається за місцем податкової адреси платника в один із таких способів (за вибором):
 - особисто або уповноваженою на це особою;
 - надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.
Звертаємо увагу, що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі, – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.
При цьому акцентуємо увагу, що суб’єкти декларування мають змогу подати декларацію про майновий стан та доходи за звітний 2019 рік через Електронний кабінет платника, при цьому не затрачаючи свого часу на відвідування державної податкової інспекції.   
                                                                         
                                                                                                                         Старобільське управління

               Новації у застосуванні РРО ФОП – платниками єдиного податку у 2020 році
Старобільське управління Головного управління  ДПС у Луганській області повідомляє, що Закони України від 20.09.2019 р. №128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» та №129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» передбачають зміни у правилах застосування РРО підприємцями – платниками єдиного податку, а саме:
– збільшення граничного доходу для ІІ групи «єдинників» до 2,5 млн грн та обов’язкове застосування РРО для всіх видів діяльності ФОП – «єдинників» ІІ – IV груп. Ці зміни починають діяти з 01 січня 2021 року, а застосування РРО для окремих видів діяльності ФОП – «єдинників» стане обов’язковим з 01 жовтня 2020 року;
– зміни щодо видів діяльності, розрахункові операції за якими вимагають застосування РРО.
Звертаємо увагу, що з цього правила буде виняток, – РРО не застосовуватиметься, якщо підприємець веде розрахунки із покупцями виключно у безготівковій формі (приймання платежів картками вважається розрахунковою операцією із метою застосування Закону про РРО, тому під цей виняток не підпадає).
З 01 січня по 30 вересня 2020 року ФОП – платники єдиного податку І групи, а також платники єдиного податку II – IV груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1,0 млн.грн., зможуть не застосовувати РРО, але окрім тих, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також продають лікарські засоби, вироби медичного призначення та надають послуги у сфері охорони здоров’я.
З 01 жовтня по 31 грудня 2020 року до переліку ФОП – «єдинників», які повинні застосовувати РРО, поряд із тими, хто перевищив річний обсяг доходу в 1,0 млн грн. будуть віднесені ті, хто що здійснює (незалежно від суми річного доходу):
– реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
– реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
– реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
– реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
– роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
– діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена п.11 ст.9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» ;
– діяльність туристичних агенств, туристичних операторів;
– діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
– реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
У разі перевищення платником єдиного податку другої – четвертої груп (фізичною особою – підприємцем) в календарному році обсягу доходу 1,0млн.грн., застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.
1 січня 2021 року використання РРО стане обов’язковим для всіх платників єдиного податку ІІ – IV груп.
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