Місцеві бюджети м. Рубіжне та Кремінського району отримали 225
тисяч гривень транспортного податку
За січень-серпень 2018 року до місцевих бюджетів м. Рубіжне, Кремінського
району сплачено 225 тисяч гривень транспортного податку. У порівнянні з
минулим роком надходження зросли на 194 тисячі або більше чим у 7 разів.
Одним з критеріїв для визначення об'єкта оподаткування є вартісна оцінка
легкового автомобіля. Податок сплачується за легкові автомобілі, з року
випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова
вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня.
Платники м. Рубіжне та Кремінського району направили до бюджетів
понад 563 мільйона гривень
За січень-серпень 2018 року платники м. Рубіжне та Кремінського району
забезпечили до бюджетів усіх рівнів понад 563193,9 тисячі гривень податків
і зборів.
Як повідомив начальник Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській
області Андрій Забровський, до державного бюджету сплачено 339318,5
тисячі гривень, до місцевих – 223875,4 тисячі. Додаткові надходження склали
135880,6 тисячі, у тому числі до держбюджету – 64365,5 тисячі, до бюджетів
громад – 71515,1 тисяч гривень.
Від платників податків м. Рубіжне до бюджетів усіх рівнів надійшло
232919,0 тисяч гривень, з них до державного бюджету сплачено 92493,5
тисячі гривень, до місцевих – 140425,6 тисячі, а платниками податків
Кремінського району - 330274,9 тисяч гривень відповідно до державного
бюджету -.246825,1тисяч гривень, до місцевого бюджету - 83449,9 тисяч
гривень
«Досягнення таких показників – це результат відкритих і партнерських
взаємин з бізнесом, якісного сервісного обслуговування платників податків».
- підкреслив Андрій Забровський.
Платники м. Рубіжне та Кремінського району забезпечили до
держбюджету понад 339 мільйонів гривень

За вісім місяців від платників м. Рубіжне, Кремінського району надходження
до державного бюджету склали 339,3 мільйона гривень. Як повідомив
начальник Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганської області Андрій
Забровський, приріст надходжень порівняно з минулим роком склав 64,4
мільйона або 23,4 відсотка.
Питому вагу у загальній сумі надходжень займає рентна плата 56,3відсотка,за 8 місяців
Сплачено-191,0 мільйон гривень , на другому місці податок на додану
вартість – 19,2 відсотка, з початку року сплачено 65,3 мільйона гривень.
Крім того, у січні-серпні до держбюджету надійшло 15,3 мільйона гривень
податку на доходи фізичних осіб, 44,1 мільйона гривень податку на
прибуток, 13,2 мільйона гривень військового збору.
На Креміншині спрощену систему оподаткування використовують 91
сільгосптоваровиробника
На сьогодні статус платника єдиного податку четвертої групи отримали 91
юридичних осіб-виробників сільськогосподарської продукції. Як повідомив
начальник Рубіжанського управління ГУ ДФС у Луганській області Андрій
Забровький, найбільшу кількість аграріїв-"спрощенців"
У січні-серпні 2018 року сільгосптоваровиробники Кремінського району, які
використовують спрощену систему оподаткування, перерахували до
місцевих бюджетів 4,8 мільйона гривень єдиного податку. У порівнянні з
відповідним періодом 2017 року, надходження від цієї категорії платників
зросли на 1,3 мільйона.
Як сплачує єдиний соціальний внесок підприємець на загальній системі
оподаткування,який не отримав дохід?
Платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування є фізичні особи-підприємці, в тому числі підприємці - платники
єдиного податку.
Для фізичних осіб–підприємців на загальній системі оподаткування єдиний
внесок нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх
діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.
При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску на місяць (у 2018 році – 819 грн. 06 коп (3
723 грн х 22%)).

Якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або
окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити
базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування
єдиного внеску.
При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску (у 2018 році – 819 грн. 06 коп.).
Виключенням є підприємці, які отримують пенсію за віком або є особами з
інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону від 09.07.2003 №
1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та
отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
Зазначена норма передбачена п. 4 част. першої ст. 4; п. 2 част. першої ст. 7,
част. дванадцята ст. 9 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування».
Звільнено від ПДВ експорт олійних культур
З 01.09.2018 набрав чинності Закон України від 22.05.2018 р. № 2440-VIII
«Про внесення зміни до підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення»
Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком
на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України
олійних культур».
Згідно внесених змін до п. 63 підр.2 р. XX «Перехідні положення» ПКУ
тимчасово звільняються від оподаткування ПДВ операції з експорту:
з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року соєвих бобів (товарна позиція
1201 згідно з УКТ ЗЕД);
з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року насіння свиріпи або ріпаку
(товарна позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД).
Положення цього пункту не поширюються на операції з вивезення за межі
митної
території
України
в
митному
режимі
експорту
сільськогосподарськими підприємствами - виробниками соєвих бобів
(товарна позиція 1201 згідно з УКТ ЗЕД) та насіння свиріпи або ріпаку
(товарна позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД), вирощених ними на землях
сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності таких
сільськогосподарських товаровиробників чи в їх постійному користуванні
або використовуються ними на правах оренди (суборенди) чи емфітевзису.
Триває пілотний проект ДФС України "Електронний чек"

Рубіжанське управління ДФС у Луганській області нагадує, що триває
впровадження пілотного проекту електронної системи - "Електронний чек"
(або e-Receipt). Ця новація має призвести до якісно нових відносин у ланці
"підприємець - споживач".
Сутність новітньої моделі полягає у впровадженні альтернативного
технологічного рішення для реєстрації розрахункових операцій у сфері
торгівлі без застосування традиційних реєстраторів (РРО).
Програма "Електронний чек" має низку суттєвих переваг, зокрема:
- систему можна встановити на будь-який пристрій - персональний
комп'ютер, планшет чи смартфон;
- вона доступна, безкоштовна та може бути інтегрована з іншими системами
ДФС і бухгалтерськими програмами;
- має найвищий ступінь захисту й працює 24 години на добу та 7 днів на
тиждень.
Крім того, застосування такої моделі на практиці позбавляє необхідності
придбавати традиційний касовий апарат і відповідно друкувати паперові
чеки.
Отже, фіскальний чек громадяни зможуть перевірити у відкритій частині
Електронного кабінету - електронного сервісу ДФС, розміщеного на
офіційному веб-сайті ДФС.
З 11 вересня 2018 року, діють виключно нові бюджетні рахунки для
сплати податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів
(МФО 899998)
У Рубіжанському управлінні ДФС у Луганській області звертають увагу,
що граничний термін перехідного періоду функціонування централізованої
моделі виконання дохідної частини бюджетів, протягом якого старі рахунки
залишаються активними, закінчився 10.09.2018р.
Таким чином,від сьогодні 11.09.2018 кошти, які сплачуватимуться
платниками податків на рахунки зі старими реквізитами не будуть
зараховуватись до бюджетів, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані
надходження.
Нагадуємо, що з 02.07.2018 змінились реквізити бюджетних рахунків для
сплати податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, які
відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998).

У зв’язку з цим, платникам податків для забезпечення повноти та
своєчасності розрахунків з бюджетами при заповнення розрахункових
документів на сплату податків, зборів та платежів необхідно зазначати
реквізити рахунків, відкритих з 02.07.2018 на балансі центрального апарату
Казначейства (МФО 899998).
Інформація про реквізити нових бюджетних рахунків розміщена на
офіційному порталі територіальних органів ДФС у Чернівецькій області в
рубриці «Бюджетні рахунки» (http://lg.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/).
Про оподаткування лісових земель
У Рубіжанському управлінні Головного управління ДФС у Луганській
області звернули увагу. Закон України від 10 липня 2018 року № 2497-VIII
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів
України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських
господарств» набрав чинності з 15 серпня 2018 року.
Цей закон вніс зміни до статті 273, якими передбачається оподаткування
земельним податком лісових земель.
Нагадаємо: ставки земельного податку встановлюються органами місцевого
самоврядування. Після прийняття та оприлюднення рішень органами
місцевого самоврядування щодо встановлення ставок для оподаткування
лісових земель суб'єкти господарювання, у яких в користуванні є зазначені
вище земельні ділянки, повинні подати уточнюючі декларації з плати за
землю (земельний податок).
Для розрахунку сум земельного податку з метою подання уточнюючих
декларацій з плати за землю необхідно використовувати нормативну грошову
оцінку одиниці площі ріллі по областях (наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 23.05.2017 № 262).
Бажаєте спрощенку з 1 жовтня – подайте заяву не пізніше 15 вересня
У Рубіжанському управлінні Головного управління ДФС у Луганській
області нагадали. У разі прийняття рішення підприємцем про перехід на
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (єдиний податок) з
01 жовтня 2018, заяву необхідно подати не пізніше 15 вересня 2018 року.
Нагадаємо: суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і
зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему
оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше
ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.
Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему
оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови,
якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на
спрощену систему оподаткування, суб'єкт господарювання дотримав вимоги,
встановлені пунктом 291.4 Податкового кодексу України.
До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний
рік.
За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених ПКУ
для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату
єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку,
шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за
15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника
єдиного податку 3-ї групи, який є платником податку на додану вартість,
анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку,
встановленому ПКУ, у разі обрання ним 1-ї або 2-ї групи чи ставки єдиного
податку, встановленої для 3-ї групи, яка включає податок на додану вартість
до складу єдиного податку.
Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування
платниками єдиного податку першої - третьої груп здійснюється відповідно
до підпунктів 298.1.1 - 298.1.4 ПКУ.

