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За січень-березень  2019 року Старобільським управлінням надано понад 8000 адміністративних послуг

Найбільшою перевагою користуються адміністративні послуги: видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника – 2640, видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 4219, видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) – 112, надання витягу з реєстру платників єдиного податку – 274, реєстрації книг обліку розрахункових операцій –247 послуг, тощо. 
Надання адміністративних послуг здійснюється в чотирьох центрах обслуговування платників (надалі - ЦОП), які функціонують у м. Старобільськ, смт. Марківка , смт. Новопсков та смт. Новоайдар.   
У  Центрах обслуговування платників оформлено інформаційні та тематичні стенди з актуальною інформацією. Для зручності платників забезпечено доступ до мережі Інтернет, обладнані місця для заповнення звітності та очікування.
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Надходження земельного податку склали понад 9 мільйонів гривень

Протягом січня – березня  поточного року від власників землі та землекористувачів до місцевих бюджетів Старобільського управління надійшло 9,3 млн грн плати за землю. Це на 1,0 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Вагому частку надходжень у вигляді плати за землю, а це 80,6 відс., сплатили власники земельних ділянок, часток (паїв) та землекористувачі - юридичні особи. Від них до бюджету надійшло 7,5 млн. грн. Ще 1,8 млн. грн. перерахували місцевим радам і громаді фізичні особи. 
Звертаємо увагу власників землі і землекористувачів – юридичних осіб та громадян на своєчасність розрахунків з бюджетом, адже кошти, які ви перераховуєте у вигляді земельного податку та орендної плати за землю спрямовуються на розвиток місцевих громад та вирішення соціально-економічних питань.
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            Зміни в справлянні екологічного податку в 2019 році. 

 Старобільське управління ДФС у Луганській області повідомляє, що з 2019 рокузастосовується новий порядок справляння та розподілу сум доходів від екологічного податку (далі-Порядок), зокрема в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря Розділ 8 Податкового кодексу змінено Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII як в частині визначення платників, які справляють екологічний податок за Викиди двоокису вуглецю, так і ставок Податку.
          При цьому за зобов»язаннями Податку за Викиди двоокису вуглецю, що виникають за результатами діяльності  у 2019році , до платників Податку в частині Викидів двоокису вуглецю належать суб»єкти , у яких сукупний річний обсяг  Викидів двоокису вуглецю перевищує 500 тонн. Крім того, п.п.240.7 ПКУ передбачено,що у разі якщо річний обсяг  Викидів двоокису вуглецю перевищує 500 тонн за рік, суб»єкти зобов’язані зареєструватися платниками податку у податковому (звітному) періоді , в якому відбулося таке перевищення. Такі платники зобов’язані скласти та подати податкову звітність, нарахувати та сплатити податок за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.
        Крім того, з 1 січня 2019 року ставку Податку за викид двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення з 0,41 грн./тонну підвищено до 10 грн./тонну .
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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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