Головне управління Державної фіскальної служби
у Луганській області
До уваги громадян!
Головне управління ДФС у Луганській області нагадує. До закінчення кампанії
декларування для громадян, які зобов’язані задекларувати доходи, отримані впродовж
2018 року, та для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, залишилися лічені
дні.
Граничний строк подання декларації про майновий стан і доходи за 2018 рік – 02
травня 2019 року.
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Землекористувачі та власники землі Луганщини сплатили майже 70 млн грн
У Луганській області юридичні та фізичні особи сплатили у січні-березні 2019 року
69 млн 480 тис. грн плати за землю. Ці кошти були спрямовані до місцевих бюджетів
регіону.
Фахівці Головного управління ДФС у Луганській області інформують, що
відповідно до податкового законодавства, власники землі та землекористувачі сплачують
плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною
ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною
ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності
або користуванні у звітному році.
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Майже 13 тисяч жителів Луганщини задекларували 347 млн грн доходів, отриманих
минулого року
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що протягом січняквітня поточного року (станом на 22.04.2019) жителі Луганщини подали 12 тис. 746
декларацій про майновий стан і доходи, отримані у 2018 році. Це на 234 декларації
більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За даними податкових декларацій задекларовано загальний дохід у сумі
347,3 млн грн. Громадянами самостійно визначено до сплати до бюджету 18,8 млн грн
податку на доходи фізичних осіб, що на 4,7 млн грн більше, ніж у січні-квітні минулого
року. Сума військового збору до сплати становить 2,3 млн грн, що на 557 тис. грн або на
32,4 відс. більше, ніж за відповідний період минулого року.
На сьогодні 16 громадян задекларували дохід у сумі понад 1 млн грн. Податкові
зобов’язання з ПДФО визначено у розмірі 3 млн 755 тис. грн, військового збору – 397
тис. грн.
Право на податкову знижку за результатами 2018 року задекларували 550 осіб. Сума
податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню, визначена платниками
податків у розмірі 985 тис. грн.
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Протягом січня-березня 2019 року органами ДФС Луганщини надано майже
32 тисячі адміністративних послуг
У Центрах обслуговування платників Луганської області у січні-березні 2019 року
громадянам надано 31 тис. 788 адміністративних послуг, що на 7,7 тис. менше, ніж у
відповідному періоді минулого року. Про це повідомили в Головному управлінні ДФС у
Луганській області.
Найбільш затребуваними в області стали такі послуги, як отримання відомостей з
Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) про суму виплачених доходів та утриманих
податків (видано 12 тис. 575 довідок), видача громадянам карток платників податків з

присвоєнням реєстраційного номера платника (видано 10 тис. 836 карток), надання витягу
з реєстру платників єдиного податку (надано 1 тис. 282 витяги), реєстрація книг обліку
розрахункових операцій (зареєстровано 1 тис. 519 книг), реєстрація книги обліку доходів
та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку (зареєстровано 917 книг),
реєстрація платників єдиного податку (зареєстровано 1 тис. 75 платників).
Нагадаємо, що в усіх Центрах обслуговування платників, які працюють на
Луганщині при органах 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 кожен платник податків має 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.
Головне управління ДФС у Луганській області

Розміщуєте кошти на депозитних рахунках: декларація про доходи не подається
У Головному управлінні ДФС у Луганській області звернули увагу. Громадяни, які
розміщують кошти на депозитних рахунках не зобов’язані подавати декларацію про
майновий стан і доходи.
Нагадаємо: відповідно до підпункта170.4.1 Податкового кодексу України
податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у
вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.
Податковим агентом у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду,
до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за
ставкою, визначеною пунктом 167.1ПКУ (18 відсотків), із загальної суми процентів,
нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми банківських вкладних (депозитних)
або поточних рахунків.
Доходи, зазначені у підпункті 170.4.1 ПКУ, остаточно оподатковуються
податковим агентом під час їх нарахування.
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Органами ДФС Луганщини проведено 66 перевірок з обігу підакцизних товарів
Протягом січня-березня 2019 року працівники Головного управління ДФС у
Луганській області провели 66 перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання
діючого законодавства щодо регулювання виробництва й обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
В ході проведених перевірок встановлено 75 порушень законодавства, що регулює
обіг підакцизних товарів. З них 29 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями за
цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни. Загалом, за результатами
проведених перевірок донараховано 1,5 млн грн.
Крім того, протягом січня-березня поточного року вилучено з незаконного обігу
товарів підакцизної групи на загальну суму 5,73 млн гривень.
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З початку року офіційно оформлено 467 працівників
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що впродовж
cічня-березня 2019 року порушення податкового та іншого законодавства під час виплати
заробітної плати та інших доходів громадянам були виявлені по 16 суб'єктах
господарювання. За результатами проведених працівниками управління податків і зборів з

фізичних осіб ГУ ДФС області документальних перевірок було додатково донараховано
66,2 тис. грн податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, близько 38 тис.
грн єдиного внеску та військового збору у сумі 6,4 тис. гривень.
Крім того, завдяки вжитим органами державної фіскальної служби Луганщини
заходам з початку року суб'єктами господарювання було додатково оформлено трудові
відносини із 467 працівниками, що забезпечило додаткові надходження податку на доходи
фізичних осіб у сумі 235 тис.грн, єдиного внеску в сумі 283 тис. грн та військового збору
в сумі 20 тис. гривень. До державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності
додатково залучено 335 осіб.
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