Єдиний податок сплачуйте своєчасно

На обліку у Воловецькому відділення Свалявської ОДПІ рахується 482 платників єдиного податку, з них 70   - юридичних осіб та 412- приватних підприємців-фізичних осіб. Приватні підприємці - фізичні особи - платники спрощеної системи оподаткування обрали - першу групу платника єдиного податку- 114; другу групу-250 та третю групу – 48.  
За вісім   місяців поточного року ними сплачено   1091,3 тис. грн. єдиного податку. Левова частка цієї суми надійшла від спрощенців-фізичних осіб – 892,6тис. грн. Порівняно з минулим роком надходження від даної категорії платників зросли на 175,8 тис. грн. 
       Нагадаємо, що згідно п.295.1ст.295 Податкового кодексу платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця .Також  платникам необхідно враховувати, що термін сплати податків і зборів не переноситься у зв’язку з вихідними чи святковими днями. 
         Однак, є ряд підприємців І та ІІ груп єдиного податку, які несвоєчасно сплачують   податкові зобов’язання по даному платежу.   На сьогодні рахується 5,1 тис. гривень заборгованості по даному платежу у 10 ПП –фізичних осіб . 
   Однак суб’єктам господарської діяльності слід врахувати ,що за порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичними особами – підприємцями, Податковим кодексом України передбачені значні штрафи. Так, несплата   або несвоєчасна сплата фізичними особами – платниками єдиного податку І або ІІ групи, авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені   Податковим кодексом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50% обраної ставки єдиного податку. Тобто, штрафні санкції нараховуються не на суму погашеного боргу, а на ставку єдиного податку, на якій перебуває   платник єдиного податку.
    Платник єдиного податку третьої групи зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації. Така сума сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації. Відповідна норма передбачена ст.57 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями.
      У разі якщо платник третьої групи єдиного податку не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Податковим кодексом ,такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
при затримці до 30 календарних днів включно ,наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
 При затримці більше 30 календарних днів  ,наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
     За вісім місяців 2013 року  до платників єдиного податку – фізичних осіб було застосовано штрафних санкцій на 7,5 тисяч гривень. 
          Крім того, Податковим кодексом України, надано право територіальним   органам Міндоходів, у разі несплати протягом двох послідовних кварталів податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, прийняти рішення про анулювання свідоцтва платника єдиного податку. 
      Порядок нарахування, розміри та строки сплати єдиного податку регулюється розділом XIV Податкового кодексу України. 


