
Населений пункт Отримувач Код отримувача(ЄДРПОУ) Банк отримувача Номер рахунку (IBAN) Код класифікації доходів бюджету Найменування коду класифікації доходів бюджету
Бібрська міська отг ГУК Львiв/Бібрська тг/11011000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA248999980313090063000013849 11011000 Військовий збірБібрська міська отг ГУК Львiв/Бібрська тг/11010100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA898999980333159340000013849 11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної платиБібрська міська отг ГУК Львiв/Бібрська тг/14040000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA188999980314000531000013849 14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарівБібрська міська отг ГУК Львiв/Бібрська тг/18010100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA598999980314000612000013849 18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомостіБібрська міська отг ГУК Львiв/Бібрська тг/18010200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA408999980314050617000013849 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,  які є власниками об’єктів житлової нерухомостіБібрська міська отг ГУК Львiв/Бібрська тг/18010300 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA418999980314090512000013849 18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомостіБібрська міська отг ГУК Львiв/Бібрська тг/18010400 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA478999980314060513000013849 18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомостіБібрська міська отг ГУК Львiв/Бібрська тг/18010500 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA528999980334179811000013849 18010500 Земельний податок з юридичних осібБібрська міська отг ГУК Львiв/Бібрська тг/18010600 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA588999980334149812000013849 18010600 Орендна плата з юридичних осіб

Реквізити рахунків                                                                                                            для обліку доходів місцевого бюджету                                                                      Львiвська область



Бібрська міська отг ГУК Львiв/Бібрська тг/18010700 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA648999980334119813000013849 18010700 Земельний податок з фізичних осібБібрська міська отг ГУК Львiв/Бібрська тг/18010900 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA038999980334159815000013849 18010900 Орендна плата з фізичних осібБібрська міська отг ГУК Львiв/Бібрська тг/18050300 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA988999980314040698000013849 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб Бібрська міська отг ГУК Львiв/Бібрська тг/18050400 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA078999980314010699000013849 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 
Бібрська міська отг ГУК Львiв/Бібрська тг/18050500 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA888999980314090664000013849 18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотківБібрська міська отг ГУК Львiв/Бібрська тг/22012500 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA968999980334179879000013849 22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг без відомчої ознакиБібрська міська отг ГУК Львiв/Бібрська тг/22012600 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA128999980314030530000013849 22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень


