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Надходження земельного податку та орендної плати склали 42,1 мільйона гривень
За   2018 рік до місцевих бюджетів Старобільського, Марківського , Новопсковського та Новоайдарського районів надійшло 42,1 млн грн земельного податку та орендної плати за  користування земельними ділянками, що на 2,5 млн грн або на 6,4 відсотка більше надходжень 2017 року. Протягом звітного періоду юридичними особами  сплачено – 26,9 млн грн земельного податку та орендної плати,  фізичними  особами – 15,2 млн гривень.
Одночасно повідомляємо, що інформація зазначена в поданих деклараціях підлягає перевірці. Така перевірка проводиться по поданих деклараціях за останніх три роки.
У разі, якщо платник самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів (1095 днів), він може надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 відсотків від такої суми.
У разі, якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання, таке порушення тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання, а при повторному порушенні протягом 1095 днів - у розмірі 50 відсотків.
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                Надходження ЄСВ від роботодавців Старобільського, Новопсковського , Марківського та Новоайдарського районів становлять понад 437 мільйонів 
У січні-грудні 2018 року працедавці, які зареєстровані в Старобільському управлінні ГУ ДФС у Луганській області спрямували на соціальні потреби 437,7 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 74,1 млн грн, або на 20,4  відс. більше надходжень   2017 року.  
Фахівці Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області  нагадують, що з 1 січня 2019 року мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі 4173 грн.  Відповідно, мінімальний страховий   внесок за місяць   становить 918,06 грн   (мінімальний   страховий  внесок  за   квартал - 2 754,18 грн.).
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              Платники податків можуть отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб


        Платники податків можуть отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків скориставшись електронними сервісами ДФС.
        Зокрема, у рамках кампаній декларування доходів громадян та е-декларування зазначену інформацію можна отримати за допомогою електронного сервісу  «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису».
       Сервіс розроблено з використанням сучасних Web-технологій для забезпечення зручності платників. Перевагами його використання є значна економія часу та можливість отримувати необхідну інформацію у будь-який час.
      Фізична особа – платник податків для отримання відомостей про суми своїх отриманих доходів та утриманих податків має можливість сформувати запит в електронному вигляді. Сформований запит підписується електронним цифровим підписом та відправляється на електронну адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС». Сформувати запити та отримати відповіді в електронному вигляді можна засобами «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до Єдиного вікна подання електронної звітності», яке розміщене на офіційному веб-сайті ДФС та є загальнодоступним для використання (http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/), або оновленого електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (cabinet.sfs.gov.ua).
        Детально ознайомитись з Порядком отримання відомостей про доходи  можна на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці: Фізичним особам/Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді (http://sfs.gov.ua./fizichnim-osobam/vidomosti-doxid).
       Звертаємо увагу, що відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (поквартально). Інформація про доходи за останній звітний період надається через 50 днів  після його закінчення.Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків  надаються відповідно до Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які щоквартально подаються податковими агентами до територіальних органів ДФС та відповідно до поданих фізичними особами,  фізичними особами – підприємцями або фізичними особами, як провадять незалежну професійну діяльність податкових декларацій.
Старобільське управління




Нагадуємо, що Центри обслуговування платників Старобільського управління розміщені за адресами:

Назва ЦОП ОДПІ
Контактний телефон
ЦОП у м. Старобільськ, вул. Харківська, 6 
06461-24007
ЦОП у смт. Новопсков, вул. Українська, 20
06463-21442
ЦОП у смт. Марківка, вул. Центральна, 34
06464-91087
ЦОП у смт. Новоайдар, вул. Банківська, 34
06445-92959
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