Головне управління Державної фіскальної служби
у Луганській області
На Луганщині сума виторгу із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій за
січень – березень поточного року склала майже 1,3 млрд гривень
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що за січень – березень
2019 року проведено 44 фактичні перевірки та 4 документальні перевірки в сфері готівкових
розрахунків. За їх результатами платникам донараховано 889 тис. грн штрафів. У відомстві
зазначили, що на сьогоднішній день в регіоні зареєстровано 2943 реєстратори розрахункових
операцій. Загальна сума виторгу за січень - березень місяць поточного року склала 1 млрд 261млн
грн.
Нагадаємо: обов’язковість застосування реєстраторів розрахункових операцій суб’єктами
господарювання передбачена положеннями п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України та ст. 9
Закону України від 06 липня 1995 року № 265 «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
При цьому звертаємо увагу, що за порушення вимог законодавства до суб’єктів
господарювання, які не зареєстрували реєстратори розрахункових операцій, застосовуються
штрафні (фінансові) санкції: вчинене вперше – 1 гривня; за кожне наступне - 100 відсотків
вартості товарів, проданих з порушеннями.
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На відновлення навколишнього середовища Луганщини забруднювачі сплатили
майже 17 млн грн екоподатку
За січень-березень 2019 року платники податків Луганської області перерахували до
зведеного бюджету 16 млн 888 тис. грн екологічного податку. 9 млн 90 тис. грн було зараховано
до спеціального фонду місцевих бюджетів. Решта 7 млн 796 тис. грн надійшло до загального
фонду державного бюджету.
У відомстві зазначили, що впродовж січня-березня 2019 року на обліку в територіальних
органах фіскальної служби регіону перебуває понад 1,5 тисячі юридичних та фізичних осіб
платників екологічного податку. Вони здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними або пересувними джерелами забруднення, скидають забруднюючі
речовини безпосередньо у водні об’єкти, розміщують відходи тощо.
Додамо, екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на
захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності
та раціональне використання природних ресурсів.
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Сплата нарахованих податкових зобов’язань - не пізніше
26 квітня 2019 року
Головне управління ДФС у Луганській області повідомляє наступне. Відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2019 році» від
10.01.2019 № 7-р, у квітні поточного року вівторок 30 квітня перенесено на суботу 11 травня,
тобто останній день квітня буде вихідним.
Нормами Податкового кодексу України не передбачено перенесення термінів слати
податків і зборів (п. 57.1 ст. 57 ПКУ), тому сплату нарахованих поточних податкових зобов’язань
необхідно здійснити не пізніше 26 квітня 2019 року.
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Платники Луганщини перерахували до бюджету 46,5 млн грн військового збору
На Луганщині платники податків доволі відповідально ставляться до нарахування та
сплати військового збору, спрямованого на захист державного суверенітету, гарантій стабільності
та зміцнення економічної безпеки України.
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що за січень-березень
2019 року надходження військового збору склали 46 млн 484 тис. грн. Це на 7,2 млн грн або на
18,3 % більше показника за 3 місяці 2018-го року.
Нагадаємо: військовий збір запроваджено з серпня 2014 року, його ставка складає 1,5% від
об’єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та
нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування військового збору

до бюджету є роботодавці, які нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника
податків.
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В першому кварталі платникам податків Луганщини відшкодовано майже 27 млн
грн ПДВ
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що за січень-березень
2019 року платники податків Луганщини подали 34 заяви про повернення суми бюджетного
відшкодування на розрахунковий рахунок в банку. Загальна сума заявленого бюджетного
відшкодування становить 64,4 млн грн. В аналогічному періоді минулого року подано 33 заяви на
загальну суму 61,5 млн грн.
За результатами перевірок поданих заяв за 3 місяці поточного року встановлено
завищення суми ПДВ, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку, на
13,5 млн грн.
На розрахункові рахунки в банку платникам вже повернуто 26,8 млн грн заявленого до
бюджетного відшкодування ПДВ.
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Умови для реалізації продукції на ринках та ярмарках без застосовування РРО
суб’єктами господарської діяльності
У Головному управлінні ДФС у Луганській області розповіли. При здійсненні роздрібної
торгівлі на ринках, ярмарках суб’єкти підприємницької діяльності мають право здійснювати
розрахунки без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням
розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій (за винятком розташованих на їх
території магазинів, кіосків, палаток, павільйонів, приміщень контейнерного типу). Це визначено
п. 3 Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування
реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку
розрахункових операцій, затвердженого Постановою КМУ від 23.08.2000 №1336 «Про
забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Постанова № 1336).
Проте пунктом 2 Постанови № 1336 встановлено граничний розмір річного обсягу
розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), у разі перевищення якого
застосування РРО є обов’язковим. Зокрема, для роздрібної торгівлі на ринках, ярмарках (за
винятком розташованих на їх території магазинів, кіосків, палаток, павільйонів, приміщень
контейнерного типу) цей розмір складає 500 тис. грн на один структурний (відокремлений)
підрозділ (пункт продажу товарів (надання послуг).
У разі перевищення граничного розміру розрахункових операцій, суб’єкт господарювання
зобов’язаний в місячний термін з дати перевищення проводити розрахунки з застосовуванням РРО
(п. 2 додатку до постанови КМУ від 07.02.2001 № 121 «Про терміни переведення суб’єктів
підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із
застосуванням РРО».
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Луганщина перерахувала до бюджету майже 57 млн грн податку на прибуток
Впродовж січня-березня 2019 року платники Луганської області спрямували до зведеного
бюджету України 56 млн 942 тис. податку на прибуток. При цьому державний бюджет отримав
48,7 млн грн, до місцевих бюджетів мобілізовано 8,3 млн гривень.
Нагадаємо: податок на прибуток підприємств та податок на доходи фізичних осіб
відносяться до загальнодержавних податків. Згідно Податкового кодексу України їх базова
(основна) ставка становить 18 відсотків.
Головне управління ДФС у Луганській області

