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За сім місяців 2019 року місцеві скарбниці отримали понад 25 млн грн
плати за землю 
      Протягом січня – липня  поточного року власниками землі та землекористувачами, які перебувають на обліку в Старобільському управлінні ГУ ДФС у Луганській області перераховано до місцевих бюджетів 25 млн 419 тис. грн плати за землю. Це на 4 млн 286 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
       Вагому частку надходжень у вигляді плати за землю, а це 71 відс., сплатили власники земельних ділянок, часток (паїв) та землекористувачі - юридичні особи. Від них до бюджету надійшло 18 млн 196 тис. гривень. Досягнуто ріст до минулого року більш ніж на 3 мільйона  гривень (+19,8 відс).  Водночас від фізичних осіб надійшло 7 млн 223 тис. гривень. Досягнуто ріст збору до минулого року більш ніж на 1 млн гривень (+21,3 відс). 
      Слід зазначити, що власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
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З початку року страхувальники Старобільського управляння сплатили 
понад 286 мільйонів гривень єдиного внеску

 За сім місяців поточного року платники податків Старобільського управляння Головного управління ДФС у Луганській області  перерахували до бюджету 286 млн 813 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування, що на 40 млн 162 тис. грн або на 16,2 відс. більше, ніж у відповідному періоді 2018 року. При цьому в липні п.р. страхувальниками сплачено 42 млн 294 тис. гривень.
Як зазначили податківці, на збільшення надходжень до бюджету вплинули цілеспрямована робота працівників  органів ДФС з керівниками підприємств та підприємцями щодо своєчасної сплати єдиного внеску та погашення заборгованості. Адже отримані кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування є основним джерелом наповнення фондів соціального та пенсійного страхування. За рахунок цих коштів фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, виплати по безробіттю громадянам, тощо. 
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Для отримання реєстраційного номера (ідентифікаційного коду) за дітей віком до 14 років документи для оформлення подаються одним із батьків
        Фахівці Старобільського управління ДФС у Луганській області повідомляють,  фізична особа незалежно від віку (резидент та нерезидент), яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, зобов’язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи – платника податків за формою №1ДР і пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство).
       Форма №1ДР є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, за малолітніх осіб віком до 14 років зазначені документи подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника, або представника органу опіки і піклування якщо щодо дитини ще не прийнято рішення про встановлення опіки (піклування).
       Видане не українською мовою свідоцтво про народження дитини підлягає перекладу, у такому випадку слід подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад свідоцтва українською мовою, який після пред’явлення повертається, та його копію.
       Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).
       Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків), надається протягом 3-ох робочих днів з дня звернення фізичної особи або її представника до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи.
      Слід знати, що громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням документа, який засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якого контролюючого органу. У такому випадку термін видачі документа може бути продовжено до 5-ти робочих днів.
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