Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців 77,3 млн грн єдиного
податку
В.о. начальника Головного управління ДФС у Луганській області Ольга Височина
повідомила, що ця сума надійшла від суб’єктів господарювання протягом січня-лютого
2019 року.
За її словами, основна частина надходжень єдиного податку, а це 42,9 млн
грн, сплачена фізичними особами – підприємцями, які працюють на спрощеній системі
оподаткування, та сільськогосподарськими товаровиробниками – 27,4 млн грн.
У порівнянні з показниками за січень-лютий 2018-го року надходження єдиного
податку збільшились на 8,5 млн грн, або більш ніж на 12,3 відс.
Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи сплатили до місцевої
скарбниці 7 млн грн, що на 400 тис. грн, або на 6 % більше, ніж у січні-лютому минулого
року.
Нагадаємо, всього за січень-лютий 2019 року до місцевих бюджетів Луганщини
надійшло 495,3 млн грн.
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Отримали дохід від оренди житла? Задекларуйте його
Як повідомили у Головному управлінні ДФС у Луганській області, останнім часом
серед населення збільшується кількість користувачів послугою надання житла в оренду.
Особливо це актуально для жителів Донбасу, які найбільш постраждали від
військового конфлікту на сході України. Як результат у Луганській області з’явилася
категорія громадян, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб. Вони були
змушені залишити своє житло на тимчасово неконтрольованій території та винаймати
квартири на контрольованій.
У відомстві акцентували увагу, що до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід від надання
майна в лізинг, оренду або суборенду.
Якщо фізична особа-орендар нерухомого майна не є суб'єктом господарювання, то
відповідальним за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету є
орендодавець.
При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до
бюджету в строки, встановлені для квартального звітного (податкового) періоду. А саме:
протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового)
кварталу.
Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року
податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній
податковій декларації про майновий стан і доходи.
Крім того, у разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди
об'єктів нерухомості, нотаріус зобов'язаний надіслати інформацію про такий договір
контролюючому органу за податковою адресою платника податку – орендодавця за
формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України. За порушення порядку чи
строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену
законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності.
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Платники податків Луганщини заявили до відшкодування майже 44 млн грн
ПДВ
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що за січень-лютий
2019 року платники податків Луганщини подали 23 заяви про повернення суми
бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок в банку. Загальна сума заявленого
бюджетного відшкодування становить 43,6 млн грн. В аналогічному періоді минулого
року подано 22 заяви на загальну суму 42 млн грн.
За результатами перевірок поданих заяв за 2 місяці поточного року встановлено
завищення суми ПДВ, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у
банку, на 6,57 млн грн.

На розрахункові рахунки в банку платникам вже повернуто 6,6 млн грн податку на
додану вартість, заявленого до бюджетного відшкодування.
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Підприємства Луганщини погасили понад 15 млн грн податкового боргу
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що за січеньлютий 2019 року до бюджетів усіх рівнів за рахунок погашення податкового боргу
надійшло 15,1 млн грн.
Найбільші суми забезпечені до Державного бюджету – 12 млн грн, ще 3,1 млн грн –
спрямовано до місцевих бюджетів.
Робота з недопущення та погашення податкового боргу залишається одним із
пріоритетних напрямів роботи фіскальної служби. Адже своєчасно сплачені податки – це
запорука фінансування видатків на охорону здоров’я, освіту та інші важливі на сьогодні
соціальні зобов’язання держави перед громадянами.
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За нове робоче місце держава надає компенсацію
У Головному управлінні ДФС у Луганській області нагадали. Законодавством
передбачено компенсацію роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із
сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку
із створенням нового робочого місця.
На таку компенсацію можуть претендувати суб’єкти господарювання, які
починаючи з 2013 року:
створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом
укладення трудового договору;
протягом 12 календарних місяців з дня укладення трудового договору з особою,
працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної
плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати.
Якщо роботодавець забезпечив дотримання зазначених вимог, він отримує право на
компенсацію фактичних витрат у розмірі 50 відсотків суми нарахованого ЄСВ протягом
наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі
не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати ЄСВ за особу,
працевлаштовану на нове робоче місце.
У разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці право на
компенсацію втрачається.
Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року
№ 153 «Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат,
пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування».
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Майже 4 тисячі жителів Луганщини задекларували понад 101 млн грн доходів,
отриманих минулого року
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що протягом січнялютого поточного року жителі Луганщини подали 3804 декларації про майновий стан і
доходи, отримані у 2018 році. Це на 9 відсотків, або на 308 декларацій більше, ніж за
аналогічний період минулого року.
За даними податкових декларацій задекларовано загальний дохід у сумі 101 млн 183
тис. грн. Громадянами самостійно визначено до сплати до бюджету 6 млн 778 тис. грн
податку на доходи фізичних осіб, що на 1 млн 935 тис. грн більше, ніж у січні-лютому
минулого року. Сума військового збору до сплати становить 876 тис. грн, що на 231 тис.
грн, або на 36 відсотків більше, ніж за відповідний період минулого року.

На сьогодні 2 громадянина задекларували дохід у сумі понад 1 млн грн від продажу
корпоративних прав. Податкові зобов’язання з ПДФО визначено у розмірі 1 млн грн,
військового збору – 84 тис. грн.
Право на податкову знижку за результатами 2018 року задекларували 66 осіб. Сума
податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню, визначена платниками
податків у розмірі 102 тис. грн.
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За два місяці поточного року на Луганщині погашено 76 млн грн
заборгованості із заробітної плати
В Головному управління ДФС у Луганській області повідомили, що за січень-лютий
2019 року податківці Луганщини на спільних з органами місцевої влади засіданнях
комісій заслухали керівників 14 підприємств, які допустили заборгованість із виплати
заробітної плати, а відповідно й податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального
внеску. За наслідками проведеної роботи 7 підприємств погасили заборгованість із
заробітної плати в сумі 23,1 млн грн, до бюджету додатково надійшло 9,4 млн грн єдиного
соціального внеску та 4,8 млн грн податку на доходи з фізичних осіб (ПДФО).
Також за 2 місяці поточного року проведено індивідуальні співбесіди з керівниками
26 підприємств, за результатами яких частково або в повному обсязі погашено
заборгованість по заробітній платі в сумі 52,9 млн грн. При цьому до бюджету додатково
перераховано 12 млн грн ПДФО та 20,3 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
Крім того, податківці спільно з органами місцевої влади здійснюють контроль за
додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Так, на
засіданнях комісій у січні-лютому цього року заслухано керівників 21 підприємства та
організацій, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче
мінімального розмірах.
За результатами зустрічей податківців з керівниками 79 підприємств та організацій
області на 53 підприємствах підвищено рівень виплати заробітної плати.
Нагадаємо: в регіоні продовжуються заходи з легалізації виплати заробітної плати
та зайнятості населення. З цією метою створено робочі групи, до складу яких входять,
зокрема, й представники фіскальної служби. Вони здійснюють обстеження суб’єктів
господарювання щодо дотримання норм трудового законодавства, оформлення трудових
відносин між роботодавцями та найманими працівниками.
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