Луганська митниця ДФС протягом 2018 року перерахувала
до бюджету 913 млн. грн.
В Луганській митниці ДФС повідомили, що за січень-грудень 2018 року до загального
фонду Державного бюджету України митницею перераховано 905,3 млн грн. При цьому
спеціальний фонд держбюджету отримав 7,7 млн грн.
У порівнянні з показниками за 2017 рік перерахування митниці за 2018 рік
збільшились на 24,9 млн грн.
У відомстві також визначили найвагоміші товарні позиції, що характеризували
надходження митних платежів по імпорту протягом 2018 року. Серед них: вугілля
кам’яне, антрацит – 575 млн грн (питома вага нарахованих платежів 63,5%), толуол – 26,5
млн грн (2,9%), азотна кислота – 21,3 млн грн (2,4%), смоли карбамідні – 19,2 млн грн
(2,1%), скловолокно – 16,9 млн грн (1,9%).
Значною мірою надходженням до Державного бюджету України протягом 2018 року
сприяли показники зовнішньоекономічних операцій основних підприємств-імпортерів
Луганської області, зокрема: ТОВ «ДТЕК Східенерго», ТОВ «Науково-виробниче
об’єднання «Зоря», ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», ТОВ «НВО
«Сєвєродонецький склопластик», ТОВ фірма «Промінвест пластик». За результатами
оформлених цими підприємствами у митному відношенні товарів, до Державного
бюджету України спрямовано 739 млн грн митних платежів. Це майже 81% від усіх
перерахувань митниці.
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На Луганщині викрито два нелегальних АГЗП
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що з метою
належного виконання доручення Прем’єр-міністра України щодо припинення діяльності
незаконно діючих автозаправних станцій (АЗС) та автогазових заправних пунктів (АГЗП),
а також посилення відповідальності за незаконний продаж паливно-мастильних
матеріалів, співробітники оперативного управління під час проведення заходів в межах
операції «Акциз-2019» у січні 2019 року виявили 2 незаконних автогазових заправних
пункти, які працювали на території Луганської області.
Встановлено, що мешканцями 2 районних центрів області було організовано
незаконну діяльність зі збуту скрапленого газу за готівку без наявності визначених
законодавством дозвільних документів на право розташування та функціонування
автогазових заправних станцій, а також без наявності документального підтвердження
походження та якості газу.
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено
20 тис.
літрів скрапленого газу на суму понад 300 тис. грн та обладнання, яке використовувалося
у незаконній діяльності, загальною вартістю 850 тис грн.
За порушення порядку провадження господарської діяльності відносно порушників
складено 2 адміністративних протоколи за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
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Реалізація лікарських засобів з 1 січня тільки через касовий апарат
У Головному управлінні ДФС у Луганській області нагадали. З 1 січня 2019 року
фізичні особи – підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та
здійснюють продаж лікарських засобів, зобов’язані застосовувати реєстратори
розрахункових операцій незалежно від обсягу доходу.
Це передбачено Законом України № 2628 «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення
адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».
Так, абзац четвертий пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України, який
зобов'язує єдинників, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що
підлягають гарантійному ремонту, використовувати реєстратори розрахункових операцій

доповнено словами «а також лікарських засобів та виробів медичного призначення». Крім
того, відповідні зміни внесено до Закону України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Звертаємо увагу, що вироби медичного призначення (медичні вироби) – це будь-який
інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб,
призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та/або
забезпечення таких процесів.
Тож рекомендуємо покупцям при купівлі ліків та медичних виробів перевіряти чи
проведено операцію через РРО та вимагати видачу чека.
Така пильність не буде зайвою, адже убезпечить споживача від придбання
фармацевтичних засобів сумнівного походження та неналежної якості.
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Майже 5,5 млрд грн податків і зборів перерахували платники Луганщини до
зведеного бюджету держави
У Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили про позитивну
динаміку зростання податкових надходжень.
У 2018 році платники Луганщини сплатили до зведеного бюджету країни 5 млрд 457
млн грн. Це на 671,6 млн грн більше, ніж у 2017-му році.
Зокрема, до державної скарбниці надійшло 2 млрд 546 млн грн. У порівнянні з
показниками за минулий рік надходження зросли на 413,9 млн грн.
У розрізі основних платежів платниками області забезпечено надходження до
державного бюджету за 2018 рік: податку на доходи фізичних осіб – 715,6 млн грн;
податку на додану вартість – 873,2 млн грн; податку на прибуток підприємств – 107,4 млн
грн; акцизного податку – 22,5 млн грн.
Крім того, від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування регіону надійшло 2 млрд 708 млн грн, що на 523 млн грн більше надходжень
аналогічного періоду 2017 року.
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Кількість суб’єктів господарської діяльності збільшується
Як повідомили у Головному управлінні ДФС у Луганській області, станом на 1 січня
2019 року на обліку у відомстві області перебувають 110 тис. 906 платників. У тому числі,
40 тис. 231 юридична особа та 70 тис. 675 самозайнятих осіб.
Всього за 2018 рік взято на облік 4 тис. 67 платників податків, із них - 607 юридичних
осіб та 3460 фізичних осіб-підприємців. Припинили діяльність 3 тис. 322 платника
податків, із них-відповідно 295 та 3027 юридичних та фізичних осіб. Таким чином, за
підсумками минулого року спостерігається тенденція зростання кількості суб’єктів
господарської діяльності.
Із загальної кількості платників податків 2 тис. 436 зареєстровано платниками
податку на додану вартість.
Платники Луганщини все частіше надають перевагу дистанційному формату взаємодії
з фіскальною службою. Більше ніж у два рази у 2018 році у порівнянні з 2017 роком
збільшилося число користувачів сервісу «Електронна реєстрація платників ПДВ», яким
скористалося 175 суб'єктів господарювання.
В Реєстрі страхувальників обліковується 142 тис. 114 платників єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
У Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків по Луганській області,
зареєстровано 2 млн. 265 тис. 983 фізичні особи. З них протягом 2018 року
зареєструвалися 20 тис. 580 громадян, у тому числі 325 іноземців.
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Раз на рік кожна фізособа може скористатися пільгою з податку на нерухомість
У Головному управлінні ДФС у Луганській області нагадали. Фізична особавласник нерухомості має право на зменшення бази оподаткування об’єкта/об’єктів
житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у його власності для:

- квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. м;
- житлового будинку /будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. м;
- різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі
одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового
будинку/будинків, у тому числі їх часток) – на 180 кв. м.
Відповідне зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний)
період (рік) згідно пп.266.4.1 ст. 266 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).
При цьому пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються до:
- об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єктів перевищує
п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пп.266.4.1 ст.266 ПКУ;
- об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою
одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у
підприємницькій діяльності).
Таким чином, у випадку якщо фізична особа є власником квартири площею
(наприклад) 310 кв. м, вона не може скористатися пільгою, оскільки площа квартири
перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі (60 кв. м х 5 = 300 кв. м).
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З новим роком – з новою деклараційною кампанією
У Головному управлінні ДФС у Луганській області нагадали. З 1 січня 2019 року
розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2018 року.
Податкова декларація про майновий стан і доходи (далі – декларація) подається
платниками податків за місцем своєї податкової адреси.
Декларацію можна подати засобами електронного зв’язку в електронній формі з
дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу. Для цього громадяни
можуть скористатися новим електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який
передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних
платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого
(рухомого) майна.
Нагадаємо: за результатами 2018 року зобов'язані включити до річної податкової
декларації та самостійно сплатити установлені Податковим кодексом України податки та
збори отримувачі винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до
умов цивільно-правового договору у разі, якщо такі доходи отримані від фізичних осіб платників єдиного податку четвертої групи.
Протягом 2019 року мають право подати декларацію з метою отримання податкової
знижки громадяни, які понесли витрати:
на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої,
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття
відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня
споріднення;
у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку),
оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, у разі якщо такий платник має
статус внутрішньо переміщеної особи та за умови дотримання вимог, встановлених
Кодексом.
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Луганщина перерахувала до бюджету податку на прибуток понад 126 млн грн
Впродовж січня-листопада 2018 року платники Луганської області спрямували до
зведеного бюджету України 126,3 млн грн податку на прибуток, в т. ч. до державного
бюджету – 106,2 млн грн, до місцевих бюджетів – 20,1 млн гривень. Це на 48,7 млн грн
більше надходжень аналогічного періоду минулого року.
З початку року платники податків області забезпечили до зведеного бюджету 5 млн
694 тис. грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Зокрема, до
державного бюджету надійшло 1 млн 242 тис. грн, а до місцевого бюджету – 4 млн 452
тис. гривень.

Надходження від рентної плати за спеціальне використання води до зведеного
бюджету склали понад 26,5 млн грн. Також у січні-листопаді до зведеного бюджету
надійшло 326,8 млн грн рентної плати за користування надрами.
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Зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно отримати витяг
з реєстру платників
У Головному управлінні ДФС у Луганській області розповіли. Відповідно до п.299.9
ст.299 Податкового кодексу України зареєстрований платник єдиного податку може за
бажанням безоплатно отримати витяг з Реєстру платників єдиного податку. Строк надання
витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг
діє до внесення змін до реєстру.
Платник єдиного податку, який виявив бажання отримати витяг з реєстру платників
єдиного податку, має звернутись із запитом про отримання такого витягу до органів
фіскальної служби за місцем своєї податкової адреси.
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