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Надходження ЄСВ від роботодавців Старобільського управління становлять понад 152 мільйона

У січні-квітні 2019 року працедавці, які зареєстровані в Старобільському управлінні Головного управління ДФС у Луганській області спрямували на соціальні потреби 152,2 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 18,9 млн грн, або на 14,2  відс. більше надходжень   січня-квітня 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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   За січень-квітень  2019 року Старобільським управлінням надано понад 9700 адміністративних послуг

Найбільшою перевагою користуються адміністративні послуги: видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника – 3529, видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 4412, видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) – 138, надання витягу з реєстру платників єдиного податку – 340, реєстрації книг обліку розрахункових операцій –312 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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Користувачам РРО: запроваджується два нових електронних реєстри

          Старобільське управлінні ГУ ДФС у Луганській області повідомляє. Наказом Міністерства фінансів України від 13.02.2019 №64 «Про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій» (далі – наказ №64), запроваджується два нових електронних реєстри – реєстр екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстр центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій.
Запровадження цих реєстрів створює умови для спрощення процедури реєстрації реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО).
Зокрема, реєстрація РРО буде здійснюватися на підставі однієї заяви (за спрощеною формою) без додатків, яка подається у електронній формі.
При цьому щодо РРО, який реєструється, виробником (постачальником) має бути забезпечене внесення відомостей щодо:
екземпляра РРО, який ним поставлений для введення в обіг, - до реєстру екземплярів РРО;
центру сервісного обслуговування (далі – ЦСО), якому надається право здійснювати технічне обслуговування та ремонт такої моделі РРО відповідно до укладеного з виробником договору, - до реєстру ЦСО.
Власник РРО до початку реєстрації РРО має надіслати (подати) до контролюючого органу повідомлення про об’єкти оподаткування, об’єкти пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, у якому надати інформацію про господарську одиницю, де буде застосовуватись РРО, у порядку та строки, визначені наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588.
Починаючи з 19.04.2019 р., з дня набрання чинності наказу №64, реєстрація РРО здійснюється за новими правилами у такій послідовності:
Виробник РРО включає ЦСО до реєстру ЦСО;
Виробник РРО включає екземпляр РРО до реєстру екземплярів РРО;
ЦСО надсилає електронне повідомлення про укладений договір з власником РРО до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО;
Суб’єкт господарювання – власник РРО подає заяву про реєстрацію РРО;
ДФС направляє до ЦСО довідку про резервування фіскального номера (дійсна три дні);
ЦСО вводить РРО в експлуатацію та направляє до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО, акт введення в експлуатацію та довідку про опломбування РРО;
ДФС видає реєстраційне посвідчення.
Наголошуємо, що усі ці процедури здійснюються у електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.
Для суб’єктів господарювання, які бажають подати заяву про реєстрацію РРО у паперовій формі, отримати реєстраційне посвідчення у паперовій формі, таку можливість збережено.
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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, 51
06463-21442
ЦОП у смт. Марківка, вул. Центральна, 20
06464-91087
ЦОП у смт. Новоайдар, вул. Банківська, 16
06445-92959
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