Перелік
відкриттих бюджетних рахунків для зарахування надходжень
до місцевого бюджету Тростянецької міськради з 02 липня 2018 р.
МФО: 899998
Код отримувача: 37344688
Отримувач: УК у Тростянецькому районі /отг м.Тростянець/ код податку
Банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.)
Рахунок

Код податку

Назва податку

33110340018518

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами,
із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

33114346018518

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами
рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

33118342018518

11010400

33119341018518

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами,
із доходів платника податку інших ніж заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування

33115345018518

11010900

33212806018518

11020202

31411502018518

13010200

31416507018518
33116344018518

13030200
14021900

31415531018518

14040000

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності(району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх
об'єднань)
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного користування)
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
місцевого значення
Пальне
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів

31419612018518

18010100

Податок на нерухоме майно, вдмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості

31414617018518

18010200

Податок на нерухоме майно, вдмінне від земельної ділянки, сплачений
фізичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості

31412512018518

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

31411513018518
33218811018518
33217812018518
33216813018518
33214815018518
31413715018518
31412716018518
33217890018518
31411698018518
31410699018518

18010400
18010500
18010600
18010700
18010900
18011000
18011100
18030100
18050300
18050400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Транспортний податок з фізичних осіб
Транспортний податок з юридичних осіб
Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Єдиний податок з юридичний осіб
Єдиний податок з фізичних осіб

31412664018518

18050500

33110362018518

19010100

33119363018518

19010200

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні
об'єкти

33118364018518
31415542018518

19010300
21081100

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього
місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної
сировини
Адміністративні штрафи та інші санкції

31418561018518

21081500

33215825018518

22011100

34317896140077

22011800

34317896118117

22011800

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у
сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіантами за місцем
здійснення діяльності
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіантами за місцем
здійснення діяльності

31412501018518

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

31416530018518

22012600

33213850018518

22080402

31419537018518
31417700018518

22090100
22090200

31418538018518
33216879018518
34318324510231
34315879110253
34319879321167
34313879227212
34313879270173
31413544018518

22090400
22012500
22012500
22012500
22012500
22012500
22012500
24060300

33118331018518

24062100

31519921018518

24170000

31416574018518

31010200

31513905018518

31030000

31511941018518
31113134018518

33010100
41010100

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній
власності(об'єднано територіальної громади, району у місті, міста
районного значення, села, селища чи їх об'єднань)
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і
дарування
Державне мито, не віднесене до інших категорій
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних
паспортів (посвідок) та паспортів громадян Укараїни
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Інші надходження
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської
та іншої діяльності
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна,
майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи
дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких
невідомі
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та
майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки
Крим
Реверсна дотація

31411665018518

41033900

31419667018518

41034200

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети:
районів та міст обласного значення)
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети:
районів та міст обласного значення)

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за
рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

31410570018518

41040201

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за
рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

31419623018518

41051501

31416637018518

41052001

31410569018518

31412653018518
31418668018518
31417669018518

41052901
41053900
41053901

31415649018518

41033200

31413588018518

41051100

31418602018518

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною
вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання
гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення,
постачання холодної води та водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та
постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або
іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного
водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами,
що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи
місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
Інші субвенції з місцевого бюджету
Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

31412620018518

41051400

31414606018518

41053300

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів
спільного користування

31517945018518

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

31516957018518

41053901

Інші субвенції з місцевого бю джету (спец. фонд)

