Податкова служба Донеччини: що треба пам`ятати у розпал курортного сезону
На Донеччині у розпалі курортний сезон. З метою дотримання вимог
податкового законодавства суб’єктами господарювання у місцях масового відпочинку
людей у цей час, забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю сплати
належних платежів до бюджету Головним управлінням ДФС у Донецькій області
проводиться операція „Курорт-2019 ”.
Проведення таких контрольно-перевірочних заходів протягом курортного сезону
вже стало традиційним. Отже, наступна інформація для суб`єктів господарювання, які
мають на меті працювати відкрито в правовому полі та бажають отримати ліцензію на
право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Вартість ЛІЦЕНЗІЙ на право роздрібної торгівлі АЛКОГОЛЬНИМИ
НАПОЯМИ та ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ:
для СІЛЬСЬКОЇ місцевості плата за ЛІЦЕНЗІЮ на АЛКОГОЛЬ становить 125,00 грн
на КВАРТАЛ за кожний касовий апарат
для СІЛЬСЬКОЇ місцевості плата за ЛІЦЕНЗІЮ на ТЮТЮН становить 62,50 грн на
КВАРТАЛ
для МІСТА плата за ЛІЦЕНЗІЮ на АЛКОГОЛЬ становить 2000,00 грн на КВАРТАЛ за
кожний касовий апарат
для МІСТА плата за ЛІЦЕНЗІЮ на ТЮТЮН становить 500,00 грн на КВАРТАЛ
Для отримання ЛІЦЕНЗІЇ НЕОБХІДНО:
обладнати місце торгівлі касовим апаратом та зареєструвати його у
податковому органі за податковою адресою (місцезнаходженням) суб’єкта
господарювання;
сплатити за ліцензію до місцевого бюджету за місцем торгівлі суб’єкта
господарювання;
Нагадуємо, що штрафна санкція за безліцензійну торгівлю нараховується у
розмірі 17 тис. гривень. Варто замислитися, навіщо ризикувати, здійснюючи торгівлю
без ліцензії, і як наслідок, платити величезний штраф.
Тому, податкова служба Донеччини закликає не ігнорувати вимоги законодавства
та у разі здійснення роздрібної торгівлі алкоголем та тютюном надати до найближчого
Центра обслуговування платників Головного управління ДФС у Донецькій області
заяву (зразки яких є у Центрах обслуговування платників) на кожну окрему
ЛІЦЕНЗІЮ, копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату та опис цих
документів. Оформлену ліцензію платник отримає протягом 10 календарних днів після
звернення до Центру обслуговування платників.
Пам`ятайте, що ліцензія надає перевагу та право суб’єкту господарювання
здійснювати торгівлю алкогольними напоями та/або тютюновими виробами без
загрози вилучення цієї підакцизної продукції співробітниками податкової міліції та
співробітниками спецпідрозділу податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області, які
включені до складу Об’єднаних сил.

