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Старобільське управління  
Головного управління ДФС у Луганській області
Старобільське управління 
Україна, 92703
вул. Харківська, 6
тел. факс (06461) 2-33-67,
E-mail: lg.starobilsk.official@sfs.gov.ua
У разі використання матеріалів посилання на Старобільське управління  
 ГУ ДФС у  Луганській області
ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ПРЕС-РЕЛІЗ

05.07.2019
«Понад  12 тис. адмінпослуг надано платникам податків у центрах обслуговування  Старобільського управління

За I півріччя 2019 року Центрами обслуговування платників Старобільського управління Головного управління ДФС у Луганській області надано 12672 адміністративні послуги платникам податків .
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 – 5127 послуг.
На другому місці послуга видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 4908 послуг.  
За шість місяців п.р. за реєстрацією книг обліку розрахункових операцій звернулося 465 суб’єктів господарювання. Також видано 456 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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Платниками  Старобільського управління сплачено понад 20 млн грн земельного податку 

Протягом січня – червня  поточного року власниками землі та землекористувачами, які перебувають на обліку в Старобільському управлінні ГУ ДФС у Луганській області перераховано до місцевих бюджетів 20,1 мільйонів гривень плати за землю. Це на 3,2 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Вагому частку надходжень у вигляді плати за землю, а це 78 відс., сплатили власники земельних ділянок, часток (паїв) та землекористувачі - юридичні особи. Від них до бюджету надійшло 15,6 млн  гривень. Досягнуто ріст до минулого року на 3,1 мільйона гривень (+25,1 відс).  Водночас від фізичних осіб надійшло 4,5 млн гривень. Досягнуто ріст збору до минулого року на 60,5 тис гривень (+1,3 відс). 
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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До 01 серпня 2019 року необхідно сплатити податок, зазначений у декларації 
Старобільське управління Головного управління ДФС у Луганській області роз’яснює, що відповідно до п.179.7 ст.179 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій нею податковій декларації про майновий стан і доходи.
Звертаємо увагу, що згідно з п.126.1 ст.126 ПКУ у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Крім цього, при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня (п.п.129.1.3 п.129.1 ст.129 ПКУ).
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