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Акциз з роздрібної торгівлі поповнив місцеві бюджети на 1199,8 тис гривень

С початку поточного  року платники оперативного обслуговування Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області сплатили до місцевих бюджетів 1199,8 тис грн акцизного податку з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Зокрема за березень  2019 року до місцевих бюджетів Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області акцизного податку з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло  269,7 тис.грн. 
Нагадаємо, що платники акцизу з роздрібної торгівлі алкоголем та пивом, тютюном та тютюновими виробами, а також паливом сплачують цей податок до місцевих бюджетів територіальних громад, де розміщені пункти продажу підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації. Податковим кодексом визначено ставку цього податку у розмірі 5%. Звітним податковим періодом для таких платників є календарний місяць.
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Місцеві бюджети Старобільського управління отримали понад 78 мільйонів ПДФО

Станом на 27 березня 2019 року до місцевих бюджетів Старобільського управління Головного управління ГУ ДФС у Луганській області надійшло 78483,4 тис. грн податку на доходи фізичних осіб. 
Старобільське управління ГУ ДФС у Луганській області відзначає, ПДФО є основним джерелом наповнення місцевої скарбниці. В структурі надходжень він займає позицію лідера – понад 65 відсотків мобілізації від загальної суми інших податків і зборів.
Податківці звертають увагу роботодавців на дотримання вимог трудового законодавства –  офіційне оформлення співробітників, своєчасну виплату заробітної плати, недопущення її виплати у  “конвертах”. Адже наповнена місцева казна дає можливості для розвитку нашого регіону, як  економічного, так і соціального.  
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            Подання відомостей для реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі     
     фізичних осіб - платників податків в електронному вигляді в
                                                   Електронному кабінет 

     З 1 березня 2019 року ДФС запроваджує в тестовому режимі новий електронний сервіс. У рамках нового електронного сервісу фізична особа, не звертаючись до органів ДФС, через меню «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету може створити та направити до ДФС:
облікову картку фізичної особи - платника податків (F1314601), яка є заявою для реєстрації  у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (F1314701);
надати  копії документів, необхідні для реєстрації/ внесення змін до Державного реєстру (F1360102);
обрати контролюючий орган, до якого особа може звернутись для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Підтвердженням подання заяви до ДФС є отримання першої квитанції в електронному вигляді, в якій зафіксовані дата та час подання заяви.
Інформацію про результат розгляду заяви можна переглянути у вкладці «Вхідні/вихідні документи»: повідомлення  про результати обробки  Облікової картки фізичної особи – платника податків - форма №1ДР (F1414601), повідомлення про результати обробки  Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків - форма №5ДР (F1414701).
 
* До запиту обов’язково додаються Повідомлення  про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, права та обов’язки фізичної особи – платника податків (F1314501) та скановані копії необхідних документів;
Подання Облікової картки/ Заяви для внесення змін на своїх дітей - малолітніх осіб (до 14 років) в електронному вигляді можливе на підставі Свідоцтва про народження дитини для малолітніх осіб (до 14 років) та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).



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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