Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області :
Понад 2 млрд грн податків і зборів перерахували платники Луганщини до зведеного
бюджету держави
У січні-травні 2018 року платники Луганської області сплатили до зведеного
бюджету країни 2 млрд 15 млн грн. Це на 79,6 млн грн більше, ніж в аналогічному періоді
2017-го року.
Зокрема, до державної скарбниці надійшло 950 млн грн. У порівнянні з
показниками за cічень-травень минулого року надходження зросли на 81,8 млн грн.
У розрізі основних платежів платниками області забезпечено надходження до
державного бюджету за січень-травень 2018 року: податку на доходи фізичних осіб –
261,4 млн грн; податку на додану вартість – 355,5 млн грн; податку на прибуток
підприємств – 65,1 млн грн; акцизного податку – 7,7 млн грн.
Крім того, від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування регіону надійшло 1 млрд 11 млн грн, що на 183,8 млн грн більше доведеного
індикативного показника.
Головне управління ДФС у Луганській області
Як дізнатися про розмір ставок земельного податку
У Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили. Підпункт 12.3.3
Податкового кодексу України викладено в новій редакції та передбачено, що копія
прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін
до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до
контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих
податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому
планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.
Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену
інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на
відповідних територіях та подають її в електронній формі центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну
політику, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному вебсайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та
зборів на відповідних територіях.
На офіційному веб-порталі ДФС України зведена інформація про розмір та дату
встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях
оприлюднюється не пізніше 15 липня поточного року. Таку інформацію вперше буде
оприлюднено на 2019 рік не пізніше 15 липня 2018 року. При цьому оприлюднення
зведеної інформація про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів
на відповідних територіях на 2018 рік нормами ПКУ не передбачено.
Це передбачено підпунктом 1 пункту 1 розділу І Закону України від 07 грудня 2017
року №2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у
2018 році», який набрав чинності з 1 січня 2018 року.
Головне управління ДФС у Луганській області

Оновлено реєстр РРО
У Головному управлінні ДФС у Луганській області розповіли. Державна фіскальна
служба України наказом від 6 червня 2018 року №362 затвердила новий Державний реєстр
реєстраторів розрахункових операцій.

Наказ ДФСУ від 20.02.18 р. №79, яким затверджено попередній реєстр, втратив
чинність.
Нагадаємо: Державний реєстр РРО містить перелік моделей РРО, дозволених до
первинної реєстрації, та РРО, первинну реєстрацію яких заборонено.
Оновлений Державний реєстр РРО можна знайти за посиланням:
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/320822.html.
Головне управління ДФС у Луганській області
Пора відпусток: як відпочити платнику єдиного податку 1 та 2 групи
У Головному управлінні ДФС у Луганській області нагадали. Фізичні особипідприємці, платники єдиного податку 1 та 2 групи, які не використовують працю
найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку один раз на рік на час відпустки
протягом одного календарного місяця.
Також не сплачується єдиний податок за період хвороби, підтверджений копією
листка непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів (пункт 295.5
Податкового кодексу України).
Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати
працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності подається за
заявою у довільній формі (підпункт 298.3.2 ПКУ).
Звертаємо увагу, що чинним законодавством не передбачено пільг щодо сплати
єдиного соціального внеску на час відпустки, або хвороби.
Головне управління ДФС у Луганській області

Шановні платники!
Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області, звертає увагу,що

у

відповідності до листа Головного управління Державної казначейської служби України у
Луганській області від 05.06.2018 року №05-04/1858 «Щодо направлення реквізитів рахунків» та
згідно із запровадженням з 02.07.2018 року централізованої моделі виконання дохідної частини
Державного та місцевих бюджетів відповідно до внесених змін до наказів Міністерства фінансів
України від 29.01.2013 року №43 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування
доходів та інших надходжень Державного бюджету», від 23.08.2012 року №758 «Про Порядок
відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби
України» Головне управління ДФС у Луганській області повідомляє про реквізити нових
рахунків з обліку надходжень бюджетів, відкритих на балансі Державної казначейської служби
України (банк-Казначейство України (ЕАП), МФО 899998).
Датою початку здійснення операцій за зазначеними рахунками, які відкриваються,
визначено 02.07.2018 року.
Реквізити нових бюджетних рахунків розміщено на субсайті територіальних органів ДФС у
Луганській області в розділі «Бюджетні рахунки» за адресою:http://lg.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/

