Майже 1,4 млрд грн податків і зборів перерахували платники Луганщини до
зведеного бюджету держави
У січні-березні 2019 року платники Луганської області сплатили до зведеного
бюджету країни 1 млрд 351 млн грн. Це на 180 млн грн більше, ніж за 3 місяці 2018-го.
Зокрема, до державної скарбниці надійшло 620,8 млн грн. У порівнянні з
показниками за минулий рік надходження зросли на 82,6 млн грн.
У розрізі основних платежів платниками області забезпечено надходження до
державного бюджету за січень-березень поточного року: податку на доходи фізичних осіб
– 176,2 млн грн; податку на додану вартість – 201 млн грн; податку на прибуток
підприємств – 48,7 млн грн; акцизного податку – 4,5 млн грн.
Крім того, від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування регіону надійшло 683,7 млн грн, що на 53 млн грн більше доведеного
індикативного показника.
Головне управління ДФС у Луганській області

Місцеві бюджети Луганщини отримали у своє розпорядження понад 730 млн
гривень
Протягом січня-березня 2019 року до загального та спеціального фондів місцевих
бюджетів надійшло 730 млн 200 тис. гривень. Про це повідомили в Головному управлінні
ДФС у Луганській області.
Надходження доходів загального фонду місцевих бюджетів Луганщини склали 721
млн 108 тис. гривень податків та зборів. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року
надходження збільшились на 16 відсотків або на 98,7 млн гривень. Важливо, що зростання
надходжень досягнуто з усіх бюджетоутворюючих податків.
Зокрема, за результатами наповнення бюджетів громад 516,8 млн гривень отримано
за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб, що у порівнянні з минулим роком
більше на 66,7 млн гривень. Сплату єдиного податку представники малого бізнесу
забезпечили в розмірі 90,5 млн гривень, що перевищує минулорічний результат на 9,6 млн
гривень.
Додаткові кошти, які отримали територіальні громади Луганщини у своє
розпорядження, дозволять у фінансовому плані вирішити чимало питань, які стосуються
їх соціального та інфраструктурного розвитку.
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Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців 90,5 млн грн єдиного
податку
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що ця сума
надійшла від суб’єктів господарювання протягом січня-березня 2019 року.
У відомстві зазначили, що основна частина надходжень єдиного податку, а це 51,7
млн грн, сплачена фізичними особами – підприємцями, які працюють на спрощеній
системі оподаткування, та сільськогосподарськими товаровиробниками – 31 млн грн.
У порівнянні з показниками за січень-березень 2018-го року надходження єдиного
податку збільшились на 9,6 млн грн, або на 11,8 відсотків.
Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи сплатили в місцеву
скарбницю 7,8 млн грн, що на 300 тис. грн, або на 3,8 % більше, ніж у січні-березні
минулого року.
Нагадаємо, всього за січень-березень 2019 року до місцевих бюджетів Луганщини
надійшло 730,2 млн грн.
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За користування надрами платники податків Луганщини сплатили понад 121
млн грн
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що у січні-березні
2019 року до зведеного бюджету України надійшло 121 млн 280 тис грн рентної плати за
користування надрами. Це на 27,5 млн грн більше показників за аналогічний період 2018
року.
У відомстві також зазначили, що за цей час перераховано 6 млн 645 тис. грн
рентної плати за спеціальне використання води, 1 млн 310 тис. грн рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів та 66,8 тис. грн. рентної плати за користування
радіочастотним ресурсом України.
Нагадаємо: Державною фіскальною службою України надано 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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Здавали в оренду земельні паї – своєчасно задекларуйте свої доходи
У Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили. Якщо громадянин
у 2018 році надавав в оренду іншій фізичній особі земельні ділянки
сільськогосподарського призначення, земельну частку (пай), то він має самостійно
визначити свої податкові зобов’язання за результатами року у декларації про майновий
стан і доходи та сплатити податок з таких доходів за своєю податковою адресою.
Звертаємо увагу, що при отриманні такого ж доходу у 2019 році, сплачувати
податок на доходи фізичних осіб необхідно буде до бюджету за місцезнаходженням
земельних ділянок, наданих в оренду.
Відповідні зміни внесено Бюджетним кодексом України і вони набрали чинності з
1 січня 2019 року.
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Якщо у минулому році ви працювали за наймом у приватних осіб –
задекларуйте свої доходи до 1 травня
Триває кампанія декларування доходів, отриманих у 2018 році. Головне управління
ДФС у Луганській області нагадує про необхідність задекларувати, зокрема, і доходи винагороди, що виплачувались громадянам, які у минулому році працювали за наймом
хатніми працівницями, садівниками, нянями, гувернантками, будівельниками, водіями
тощо у приватних осіб - не податкових агентів.
Нагадаємо, що особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або
фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою,
яка перебуває на обліку в контролюючих органах як особа, що провадить незалежну
професійну діяльність (пп. 168.2.2 п.168.2 ст.168 Податкового кодексу).
Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та
іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного
оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного
податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (пп. 168.2.1 п.168.2 ст.168
ПКУ).
Декларація подається до територіального органу ДФС за місцем своєї податкової
адреси. Останній день подання декларації про майновий стан і доходи - 01 травня 2019
року.
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Платники Луганщини перерахували до бюджету майже 684 млн грн ЄСВ
У січні-березні 2019 року підприємства і підприємці Луганської області сплатили
до бюджету 683,7 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.
Нагадаємо, єдиний внесок автоматично розподіляється Державною казначейською
службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням – на рахунки,
відкриті в держказначействі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального
страхування і пенсійного страхування.
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