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Підсумки роботи Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області за січень-березень 2019 року

За січень-березень 2019 року Старобільським управлінням ГУ ДФС у Луганській області мобілізовано до Зведеного бюджету України 223,3 млн. гривень. Зокрема, протягом січня-березня 2019 року підприємства, які перебувають на обліку в управлінні, сплатили до загального фонду Державного бюджету 92,3 млн. гривень. Основними джерелами наповнення державного бюджету є податок на додану вартість, якого сплачено 35,9 млн. грн., податок на доходи фiзичних осiб – 29,4 млн. грн., військовий збір – 7,6 млн. грн. та інше.
Платники Старобільського управління за січень-березень 2019 року перерахували до місцевих бюджетів 131,0 млн.грн. податків, зборів та платежів. Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є - податок на доходи фізичних осіб 88,3 млн. грн., єдиний податок 21,4 млн. грн. та плата за землю 9,3 млн. гривень.
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    Надходження ЄСВ від роботодавців Старобільського управління становлять понад 111 мільйонів
У січні-березні 2019 року працедавці, які зареєстровані в Старобільському управлінні ГУ ДФС у Луганській області спрямували на соціальні потреби 111,2 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 12,2 млн грн, або на 12,3  відс. більше надходжень   січня-березня 2018 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 гривень.).
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      Інформація про нараховані (виплачені) доходи з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ДФС) та з Реєстру застрахованих осіб  (ПФУ) в Електронному кабінеті

        У рамках компанії декларування доходів громадян та е-декларування особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ДФС спільно з ПФУ здійснено налаштування електронного сервісу в частині отримання:
відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (далі – ДРФО);
відомостей з реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України.
Сервіс функціонує для фізичних осіб в приватній частині Електронного кабінету меню «ЕК для громадян» та надає змогу після проходження електронної ідентифікації, не виходячи з дому, в будь-який час отримати інформацію про себе. 
Відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків з ДРФО надаються за результатами обробки Запиту (F1300203)*. Запит заповнюється автоматично відповідно до реєстраційних даних платника податків. Відповідь на запит можна переглянути у вкладці Вхідні документи меню Вхідні/вихідні документи. Середня тривалість обробки Запиту складає близько 30 хвилин.
Відомості про заробітню плату (дохід), з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України** можна отримати скориставшись гіперпосиланням на портал електронних послуг ПФУ, яке знаходиться у меню ЕК для громадян.
 
*Відомості надаються за останні три роки (поквартально) відповідно до Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), які подаються податковими агентами та поданих фізичними осабами, фізичними особами – підприємцями або фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність податкових декларацій. 
 **Відомості надаються по роках у розрізі страхувальників. За кожен рік додатково визначається загальна сума заробітної плати за рік та загальна сума заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії.
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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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