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За сім місяців 2019 року платниками податків Старобільського управління                                   
      сплачено понад 500 мільйонів гривень податків і зборів

           За сім місяців 2019 року платниками податків підпорядкованої території обслуговування Старобільського управління  ГУ ДФС у Луганській області до Зведеного бюджету сплачено 559,2 мільйонів гривень податків, зборів та інших обов’язкових платежів. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року сума надходжень збільшилась на 82,2 млн гривень.
           До Державного бюджету протягом січня – липня  2019 року перераховано 233,1 мільйонів гривень, в тому числі бюджетоформуючими податками: податку на прибуток – 8,5 млн грн, податку на додану вартість – 94,3 млн грн, податку на доходи фізичних осіб – 75,9 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 37,9 млн грн, або 19,4 відсотків.
          До Місцевих бюджетів впродовж січня – липня  2019 року мобілізовано надходжень у сумі 326,2 млн грн податків і зборів. В порівнянні з минулим роком це більше на 44,3 млн грн або на 15,7 відсотків. Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб 227,7 млн грн, плата за землю 25,4 млн грн, єдиний податок 44,9 млн грн, податок на нерухоме майно 3,9 млн гривень.
          Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування забезпечено в сумі 286,8 млн грн, порівняно з надходженнями аналогічного періоду минулого року показник збільшено на 40,1 млн гривень.
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Понад  14 тис адмінпослуг надано платникам податків у центрах обслуговування  Старобільського управління

Центрами обслуговування платників Старобільського управління Головного управління ДФС у Луганській області за сім місяців 2019 року надано 14480 адміністративних послуг, в тому числі за липень 2019 року надано 1805 адміністративних послуг.
Найбільш запитуваною є послуга видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 6214 послуг.На другому місці послуга видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 5160 послуг.  
За сім місяців п.р. за реєстрацією книг обліку розрахункових операцій звернулося 550 суб’єктів господарювання. Також видано 525 витягів з реєстру платників єдиного податку фізичним – особам підприємцям. 
Протягом звітного періоду центрами обслуговування платників податків Старобільського управління надавались такі послуги, як реєстрація книг обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку, реєстрація платників єдиного податку, видача довідок про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), видача довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної фіскальної служби, видача ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, реєстрація розрахункових книжок, тощо.
Надання адміністративних послуг здійснюється в чотирьох центрах обслуговування платників, які функціонують у м. Старобільськ, смт. Марківка , смт. Новопсков та смт. Новоайдар.   
Нагадуємо, що Центри обслуговування платників податків Старобільського управління працюють з понеділка по четвер з 09 год 00 хв до 18 год 00 хв, у п’ятницю з 09 год 00 хв до 16 год 45 хв, перерва з 13 год. 00 хв до 13 год. 45 хв, субота, неділя – вихідний.
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Дані про фактичні залишки пального та про обсяг обігу пального формуються                                    щоденноhttp://cv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-388021.html

         Старобільське управління інформує, відповідно до п.п. 230.1.3 п.230.1 ст.230 Податкового кодексу України розпорядники акцизних складів зобов'язані на кожному акцизному складі щоденно (крім днів, в які акцизний склад не працює) формувати дані про фактичні залишки пального на початок та кінець звітної доби та про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15° C.
         Слід зазначити, що розпорядники акцизних складів, на акцизних складах яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне), зобов'язані на кожному акцизному складі щоденно формувати дані лише про добовий фактичний обсяг реалізованого пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15° C.
        Дані про фактичні залишки пального та про обсяг обігу пального формуються після проведення останньої операції з обігу пального у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин цієї доби, до початку здійснення операцій з обігу пального у добу, що настає за звітною добою, та подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше 23 години 59 хвилин доби, що настає за звітною добою.
        Зауважимо, що дані про залишки пального та про обсяг обігу пального подаються електронними засобами зв'язку.
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