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У разі використання матеріалів посилання на Старобільське управління  
 ГУ ДФС у  Луганській області
ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ПРЕС-РЕЛІЗ
21.12.2018
Понад 395 мільйонів гривень єдиного внеску спрямували працедавці Старобільського управління на соціальні потреби держави

У січні-листопаді 2018 року страхувальники Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області перерахували на соціальні потреби держави 395,1 мільйони гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Таким чином, сума сплаченого єдиного внеску перевищує минулорічні показники на 70,3 мільйона гривень.
 В межах компетенції фахівці Старобільського управління   вживають весь комплекс заходів з тим, щоб ринок праці був максимально прозорим. Лише суворе дотримання гарантій в оплаті праці всіма без винятку працедавцями дозволяє державі своєчасно фінансувати пенсійні та соціальні виплати. Як результат, плюс 21 відсоток надходжень єдиного внеску проти минулорічних показників .
 .
Старобільське управління


Податок за нерухоме майно додав місцевим бюджетам більш ніж 5 мільйонів гривень

Впродовж січня-листопада 2018 року до місцевих бюджетів Старобільського, Марківського , Новопсковського та Новоайдарського  районів надійшло 5  млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зазначена сума перевищує надходження аналогічного періоду минулого року – більше ніж на 2,3 тисячі гривень або 189,8 відсотків. Юридичними особами сплачено 3,7 млн грн  цього податку, фізичними особами 1,3 млн гривень.
Цього року податок на нерухомість платники сплачують за 2017 рік за ставками та з використанням пільг, які були законодавчо визначені у цей період. Ставки та пільги з податку встановлюють органи місцевого самоврядування. Податок нараховується на загальну площу об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх частку. Разом із тим, податок сплачується лише за ту площу, яка перевищує пільгову.
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До уваги платників податків, які реалізують лікарські засоби та вироби медичного призначення!

Старобільське управління ГУ ДФС у Луганській області повідомляє, що Законом України від 23.11.2018 № 2628-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покрашення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» внесено зміни в ст. 2 та ст. 9 Закону України від 06.07.1995                № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» згідно яких, платників єдиного податку, що здійснюють реалізацію лікарських засобів та медичних виробів, виключено з переліку суб’єктів господарювання, яким дозволялося не використовувати реєстратори розрахункових операцій у своїй діяльності. 
Враховуючи  вище викладене, суб’єкти господарювання, в т.ч. фізичні особи-підприємці платники єдиного податку зобов’язані з 01.01.2019 року здійснювати продаж лікарських засобів та медичних виробів із застосуванням належним чином зареєстрованих, опломбованих та переведених у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій.

За довідками звертатись до Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області за телефоном (06461)24007, або до Центру обслуговування платників Старобільської ДПІ Старобільського управління  ГУ ДФС у Луганській області за адресою: 92703, Луганська область,              м. Старобільськ, вул. Харківська, буд. 6 (вікно № 1).
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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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