Понад 800 нових суб’єктів господарювання зареєстровано на Луганщині з
початку року
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що станом на
1.04.2019 на обліку у фіскальних органах ДФС Луганщини перебувають 110 тис. 838
платників.
Із них 40 тис. 370 – це юридичні особи та 71 тис. 222 – фізичні особи-підприємці і
фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.
Із загальної кількості платників податків 2 тис. 164 юридичні особи та 240
фізичних осіб - підприємців зареєстровано платниками податку на додану вартість.
У відомстві також зазначили, що за 3 місяці поточного року взято на облік 150
юридичних осіб та 657 фізичних осіб-підприємців.
Станом на 01.04.2019 в Реєстрі страхувальників обліковується 142 тис. 665
платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Кількість фізичних осіб, які зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (Луганська область), складає майже 2,3 млн. З них 3 тис. фізичних
осіб, у тому числі 69 іноземних громадян, зареєстровано протягом січня-березня
2019 року.
За користування надрами платники податків Луганщини сплатили понад 86
млн грн
В.о. начальника Головного управління ДФС у Луганській області Ольга Височина
повідомила, що у січні-лютому 2019 року до зведеного бюджету України надійшло 86 млн
318 тис. грн рентної плати за користування надрами. Це майже вдвічі перевищує
надходження минулого року.
Вона зазначила, що за цей час перераховано 6 млн 572 тис. грн рентної плати за
спеціальне використання води, 1 млн 308 тис. грн рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів та 42,1 тис. грн рентної плати за користування
радіочастотним ресурсом України.
Нагадаємо: Державною фіскальною службою України надані рекомендації щодо
особливостей адміністрування у 2019 році рентної плати за користування надрами для
видобування корисних копалин, які розміщені на сайті ДФС України у розділі
«Повідомлення та нагадування» (http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-).
Хочете спрощенку? Подбайте про відсутність податкового боргу
У Головному управлінні ДФС у Луганській області розповіли. Платник єдиного
податку зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів, у випадку наявності
податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в
останній день другого із двох послідовних кварталів.
Фіскальний орган може анулювати реєстрацію платником єдиного податку
шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за своїм рішенням у разі
наявності у платника єдиного податку податкового боргу на кожне перше число місяця
протягом двох послідовних кварталів.
Таке виключення з реєстру платників єдиного податку здійснюється в останній
день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового
боргу.
Нагадаємо: податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов’язання (з
урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у
встановлений Податковим кодексом України строк, а також пеня, нарахована на суму
такого грошового зобов’язання.
Погашення податкового боргу – зменшення абсолютного значення суми такого
боргу, підтверджене відповідним документом.
Інформацію щодо наявності податкового боргу можна з’ясувати скориставшись
можливостями «Електронного кабінету платника», вхід до якого здійснюється за
адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua.

Оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків з
бюджетом ( про наявність заборгованості) відбувається щоденно, крім вихідних та
святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі
даних за результатами попереднього банківського дня.
Ці норми визначено підпунктом 8 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 та
підпунктом 3 пункту 299.10 статті 299 Податкового кодексу України.

Фіскальною службою Луганщини надано понад 19 тисяч адміністративних
послуг
У Центрах обслуговування платників Луганської області у січні-лютому 2019 року
громадянам надано 19,2 тис. адміністративних послуг. Про це повідомили в Головному
управлінні ДФС у Луганській області.
Найбільш затребуваними в області стали такі послуги, як видача громадянам
карток платників податків з присвоєнням реєстраційного номера платника (видано 6 тис.
916 карток), отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) про суму
виплачених доходів та утриманих податків (видано 6 тис. 975 довідок), надання витягу з
реєстру платників єдиного податку (надано 780 витягів), реєстрація книг обліку
розрахункових операцій (зареєстровано 1 тис. 26 книг), реєстрація книги обліку доходів та
книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку (зареєстровано 617 книг),
реєстрація платників єдиного податку (зареєстровано 558 платників).
Нагадаємо, в усіх Центрах обслуговування платників, які працюють на Луганщині
при органах державної фіскальної служби, створено комфортні умови для громадян та
представників підприємництва, аби вони могли подати звітність, отримати консультацію
чи необхідний підтверджуючий документ. Адміністративні та інші послуги надаються
відповідно до вимог інформаційних карток та нормативних документів, якими керуються
фахівці ДФС. З інформаційними картками надання необхідних адміністративних послуг та
зразками заяв платники податків мають можливість ознайомитися на стендах у
приміщеннях кожного Центру обслуговування платників та на субсайті територіальних
органів ДФС у Луганській області в розділі «Діяльність/Адміністративні послуги».
Водночас сучасний рівень інформаційних технологій дозволяє чимало питань в
органах ДФС вирішити дистанційно. Зокрема, процес подання звітності суттєво полегшує
електронне звітування, а у віддаленому спілкуванні з органами ДФС допоможе
використання персонального робочого місця в Електронному кабінеті платника.
Луганська митниця ДФС перерахувала до держбюджету України
майже 270 млн грн
В Луганській митниці ДФС повідомили, що за січень-березень 2019 року до
загального фонду Державного бюджету України митницею перераховано 256,4 млн грн,
до спеціального фонду – 9 млн грн.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року перерахування митниці за
цей час збільшились на 40,8 млн грн.
У відомстві зазначили, що найвагомішими товарними позиціями, що
характеризують надходження митних платежів по імпорту, є: вугілля кам’яне, антрацит –
176,1 млн грн (питома вага нарахованих платежів 66,9%); автомобілі легкові – 11,8 млн
грн (4,5%); сірка – 7,5 млн грн (2,8%); насіння соняшнику – 5,3 млн грн (2%); толуол – 4,9
млн грн (1,9%).
Значною мірою надходженням до Державного бюджету України протягом року
сприяли показники зовнішньоекономічних операцій основних підприємств - імпортерів
Луганської області. Зокрема, це «Луганська теплова електрична станція» ТОВ «ДТЕК
Східенерго», ТОВ «НВП «Зоря», ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», ТОВ
«Щедрий лан», ТОВ «НВО «Сєвєродонецький склопластик». За результатами оформлених
цими підприємствами у митному відношенні товарів, до Державного бюджету України
спрямовано 216,3 млн грн митних платежів. Це майже 81,5% від усіх перерахувань
митниці.

Вартість навчання, що у 2019 році перевищує 12519 грн, підлягає
оподаткуванню
У Головному управлінні ДФС у Луганській області розповіли. До загального
оподатковуваного доходу платника не включається сума, сплачена будь-якою юридичною
або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних
закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не
вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки
чи перепідготовки такої фізичної особи (п.п.165.1.21 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу
України).
Нагадаємо, що розмір мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2019 рік» станом на 1 січня 2019 року складає 4173
гривні.
Таким чином, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (далі –
ПДФО) сума за здобуття освіти, підготовку чи перепідготовку, сплачена вітчизняним
закладам вищої та професійно-технічної освіти, яка не перевищує у 2019 році 12519 грн
(4173 грн x 3) за кожний повний або неповний місяць навчання.
Така сума не оподатковується й військовим збором.
Вартість навчання, що перевищує зазначену величину, оподатковується ПДФО за
ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка на загальних підставах.
Місцеві бюджети Луганщини отримали майже 3 млн грн від ліцензування алкоголю
та тютюну
За січень-березень 2019 року казна Луганської області поповнилася на 2 млн 970
тис. грн від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями і тютюновими
виробами. Про це повідомили в Головному управлінні ДФС у Луганській області.
Станом на перше квітня 2019 року на Луганщині здійснюють діяльність 1,7 тис.
суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами. З них 1 тис. 311 суб’єктів отримали ліцензії на
роздрібну торгівлю алкогольними напоями та 1 тис. 104 суб’єкти – ліцензії на роздрібну
торгівлю тютюновими виробами.
У відомстві також повідомили, що січні-березні 2019 року видано 814 ліцензій на
право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
В той же час з початку року призупинено дію 12 ліцензій за несвоєчасну сплату
чергового платежу, анульовано 106 ліцензій, з яких 7 – за порушення законодавства в
частини продажу неповнолітнім особам алкогольних напоїв.

