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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Платники податків Луганщини користуються правом на відшкодування ПДВ
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що за січень 2019
року платники податків Луганщини подали 12 заяв про повернення суми бюджетного
відшкодування на розрахунковий рахунок в банку. Загальна сума заявленого бюджетного
відшкодування становить 22,5 млн грн.
По заявам січня 2019 року тривають камеральні перевірки.
Нагадаємо, що згідно п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
платники податку, які мають право на отримання бюджетного відшкодування ПДВ та
прийняли рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подають до
контролюючого органу податкову декларацію з ПДВ та заяву про повернення суми
бюджетного відшкодування.
Формування Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (далі –
Реєстр заяв) здійснюється на підставі баз даних ДФС.
Дані, які вносяться до Реєстру заяв, містяться у пп. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 ПКУ.
Внесення даних до Реєстру заяв посадовими особами відповідних органів
здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронного підпису та електронного
документообігу.
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Отримали спадщину? Що з оподаткуванням?
Якщо у 2018 році фізична особа отримала у спадщину від батька (матері) чи від
дідуся (бабусі) нерухоме майно, то дохід у вигляді вартості цього майна не
оподатковується.
Про це розповіли в Головному управлінні ДФС у Луганській області.
Нагадаємо, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення
вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. А членами сім’ї
фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та
дід з боку матері і з боку батька, онуки.
Отже, об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та
другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи
фізичних осіб.
Порядок оподаткування при отриманні майна у дарунок від членів сім’ї
дарувальника першого та другого ступенів споріднення - аналогічний. Разом з тим слід
зазначити, що для застосування зазначеного порядку оподаткування між обдарованим та
дарувальником повинен бути укладений договір відповідно до норм Цивільного кодексу
України.
У такому випадку подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи
не потрібно, але за відсутності інших підстав, коли подання декларації є обов’язковим.
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Для української армії зібрали понад 13,5 млн грн

В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що за січень 2019
року надходження військового збору склали 13 млн 537 тис. грн. Це на 2,7 млн грн, або на
25% більше показника за січень 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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Погашення заборгованості із заробітної плати – на контролі у податківців
В Головному управління ДФС у Луганській області повідомили, що за січень 2019
року податківці Луганщини на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій
заслухали керівників 10 підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної
плати, а відповідно й податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. За
наслідками проведеної роботи 5 підприємств погасили заборгованість із заробітної плати
в сумі 6,7 млн грн, до бюджету додатково надійшло 700 тис. грн єдиного соціального
внеску.
Також минулого місяця проведено індивідуальні співбесіди з керівниками 15
підприємств, за результатами яких частково або в повному обсязі погашено
заборгованість по заробітній платі в сумі 20,2 млн грн. При цьому до бюджету додатково
перераховано 2,5 млн грн ПДФО та 2 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 поточного року заслухано керівників 19 підприємств та
організацій, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче
мінімального розмірах.
А за результатами зустрічей з керівниками 42 підприємств та організацій області на
26 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.
Головне управління ДФС у Луганській області
Підприємства Луганщини погасили майже 9 млн грн податкового боргу
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що за січень 2019
року до бюджетів усіх рівнів за рахунок погашення податкового боргу надійшло 8,9 млн
грн.
Найбільші суми забезпечені до Державного бюджету – 7,2 млн грн, ще 1,7 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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Новації 2019: при ліквідації платники податків зобов'язані передавати всі
первинні документи до архіву
Як повідомили у Головному управлінні ДФС у Луганській області, такі зміни
передбачено Законом України від 23.11.2018 р. №2628 «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо
покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».
Відповідно до п.44.3 ст.44 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники
податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, визначених п.44.1 цієї статті, а

також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом не менш як 1095 днів
(2555 днів - для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового
контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 цього Кодексу) з дня
подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи,
а в разі її неподання - з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої
звітності.
З 1 січня 2019 року п. 44.3 ст.44 ПКУ доповнено другим абзацом, який передбачає,
що у разі ліквідації платника податків документи, визначені п.44.1 цієї статті (первинні
документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансова звітність, інші документи,
пов’язаніз обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено
законодавством) за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів (2555 днів для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за
трансфертним ціноутворенням відповідно до ст. 39 цього Кодексу), що передували даті
ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до
архіву.
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На відновлення навколишнього середовища Луганщини забруднювачі
сплатили майже 555 тис. грн екоподатку
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що за січень 2019
року платники податків Луганської області перерахували до зведеного бюджету 554,6
тис. грн екологічного податку. Зокрема до державного бюджету перераховано
248,1 тис. грн, до місцевих бюджетів – 303,2 тис. гривень.
У відомстві зазначили, що впродовж січня 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 джерелами забруднення, скидають забруднюючі
речовин 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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За користування надрами платники податків Луганщини сплатили майже 50
млн грн
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що у січні 2019
року до зведеного бюджету України надійшло 49,7 млн грн рентної плати за користування
надрами. Це вдвічі більше, ніж надходження за січень минулого року.
У відомстві також зазначили, що за цей час перераховано 423,3 тис. грн рентної
плати за спеціальне використання води, 33,2 тис. грн рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів та 21,9 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-).
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У січні 2019 року фіскальною службою Луганщини надано понад 7 тисяч
адміністративних послуг
У Центрах обслуговування платників Луганської області у січні 2019 року
громадянам надано 7 тис. 170 адміністративних послуг, що на 1 тис. 362 менше, ніж у

січні минулого року. 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 3274
картки), отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) про суму
виплачених доходів та утриманих податків (видано 1150 довідок), реєстрація книг обліку
розрахункових операцій (зареєстровано 554 книги), надання витягу з реєстру платників
єдиного податку (надано 427 витягів), реєстрація книги обліку доходів та книги обліку
доходів і витрат платникам єдиного податку (зареєстровано 341 книгу), реєстрація
платників єдиного податку (зареєстровано 274 платника).
Нагадуємо, 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.
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В яких випадках конституційний обов’язок громадян щодо декларування
доходів вважається виконаним
У Головному управлінні ДФС у Луганській області розповіли, що зараз активно
проходить кампанія декларування громадянами доходів, одержаних у 2018 році.
Згідно статті 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і
збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
Певна категорія громадян в обов’язковому порядку подає до податкових інспекцій
за місцем проживання до 1 травня поточного року декларації про свій майновий стан та
доходи за минулий рік.
Разом з тим, обов’язок фізичної особи-платника податку на доходи фізичної особи
щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не
подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу;
виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого
(виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;
від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні
договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;
у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку
та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.
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