. До розділу „ДІЯЛЬНІСТЬ”
Роман Насіров: Митники та прикордонники працюють над спрощенням процедур у
пунктах пропуску
Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров відвідав з робочим візитом автомобільний пункт
пропуску «Нові Яриловичі», Чернігівська область, та взяв участь у нараді з керівництвом області та Державної
прикордонної служби України.
Під час зустрічі сторони обговорили перспективи впровадження пілотного проекту запровадження системних
спрощень прикордонних та митних формальностей в автомобільних пунктах пропуску.
«Це дозволить скоротити час проходження митних процедур та запровадити нові механізми огляду транспортних
засобів», - зазначив Роман Насіров.
Він додав, що забезпечення координації між прикордонною та митною службами позитивно вплине на процеси
міжнародної торгівлі.
Нагадаємо, наразі ДФС працює над спрощенням митних процедур, зокрема, реформа митниці стосується
автоматизації та зменшення людського фактору при проходженні митного контролю; запровадження ефективної
системи моніторингу та контролю; інтегрування всіх процесів з метою створення єдиної автоматизованої
інформаційної системи.

Роман Насіров: ДФС враховує позицію бізнесу у процесі здійснення реформ
Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров взяв участь в обговоренні стану фінансової системи
та взаємодії ДФС, НБУ і банківських установ.
«Наша служба знаходиться на етапі реформування та структурних перетворень. І ці зміни так чи інакше
відображаються на фінансовій сфері», – зазначив Роман Насіров.
Очільник відомства наголосив, що ДФС постійно вживаються заходи щодо налагодження взаємодії з платниками
податків. «Ми активізували діалог з бізнесом та враховуємо його позицію у процесі реформування ДФС».
Під час діалогу з представниками фінансового сектору були підняті такі питання, як зміна підходів до податкового
адміністрування та податкове регулювання бізнесу.
«Наразі фіскальною службою проводяться заходити з детінізації економіки та спрощення податкового
законодавства, постійно ведеться боротьба з корупцією. Серед найбільш успішних кроків – спрощення податкового
адміністрування, удосконалення процесу подання електронної звітності та запровадження нових електронних
сервісів для платників», – додав Роман Насіров.

Роман Насіров: ДФС підтримує діалог з американськими діловими колами в Україні
Спрощення адміністрування податків та зменшення тиску на бізнес є головними аспектами реформування ДФС.
Про це зазначив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров під час зустрічі з керівниками
компаній-членів Американсько-української ділової ради (USUBC).
Роман Насіров ознайомив бізнес з ініціативами ДФС у податкові сфері. Зокрема, йшлося про подальші кроки щодо
лібералізації фіскальної політики та спрощення адміністрування податків, необхідних для поліпшення
інвестиційного клімату в країні.
«Ця зустріч є логічним продовженням нашого діалогу з представниками американського бізнесу. Такі зустрічі
дозволяють робити політику відкритою і прогнозованою для іноземних інвесторів, що сприяє більш глибокому
розумінню змін, які відбуваються у службі», - наголосив очільник відомства.
Американсько-українська ділова рада – це найбільше об’єднання ділових кіл, що інвестують в Україну. Вона
об’єднує 100 найбільших інвесторів. Американсько-українська ділова рада сприяє розвитку двосторонніх ділових
зв’язків через регулярну взаємодію з американськими та українськими бізнесовими лідерами та урядовцями.

Роман Насіров: ДФС використовує передовий досвід у сфері податкового адміністрування
Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров провів зустріч з головним економістом МВФ Енріко
Аавом – головою експертної Місії МВФ та Офісу технічної допомоги Казначейства США. Сторони обговорили
головні аспекти співробітництва та обміну досвідом у сфері управління податковим адмініструванням.
«Ми готові розширити взаємодію з місією і на регулярній основі обмінюватися досвідом та інформацією стосовно
загальних принципів адміністрування податків та технічних питань оподаткування.
Сьогодні ми працюємо над створенням ефективної податкової системи, яка забезпечить сприятливі умови для
ведення бізнесу, реалізації інвестиційної політики та збільшення обсягу податкових надходжень. В наших інтересах
– впровадження найкращого світового досвіду в практику діяльності вітчизняних податкових органів», – зазначив
голова ДФС.

Місія Міжнародного валютного фонду та Офісу технічної допомоги Казначейства США розпочала свою роботу в
Україні. Метою перебування Місії в Україні є перейняття передового світового досвіду у сфері управління
податковим адмініструванням та його можливе застосування в Україні. Протягом візиту вони вивчатимуть план
проведення реформ фіскальної служби та нададуть практичні рекомендації щодо удосконалення діяльності
податкових органів.

Мирослав Продан ознайомився з інноваційними технологіями на азербайджанській
митниці
Велика роль у реалізації економічної політики країни покладається на митні органи, які поряд з фіскальними
інтересами покликані захищати внутрішній ринок і забезпечувати економічну безпеку країни. На цьому наголосив
в.о. заступника Голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан під час візиту до Бакинського
головного митного управління (м. Баку, Азербайджанська Республіка).
«У процесі спрощення митних процедур важливе місце належить новітнім технологіям. Азербайджан зробив у цій
сфері великий крок, що є для нас цінним прикладом», - зазначив посадовець.
Під час свого візиту до Бакинського головного митного управління Мирослав Продан ознайомився з процесами
митного оформлення, проектом «Електронного декларування» та іншими інноваціями, започаткованими
азербайджанською владою у митній сфері.
«Азербайджанська митниця є прикладом того, як можна повністю електронізувати систему та перевести всі митні
операції в електронну площину», - додав він.

За бюджетними платежами Вінниччина перетнула рубікон 6,5 млрд.грн.
Загалом впродовж січня-жовтня 2016 року до бюджетів усіх рівнів платники Вінниччини перерахували понад 6
мільярдів 614 мільйонів 907 тисячі гривень податків, зборів та інших платежів. За словами начальника ГУ ДФС у
Вінницькій області ця рекордна для регіону цифра майже на 1 мільярд 769 мільйонів гривень перевищує
минулорічні надходження.
Із загальної суми, перерахованої до бюджетів, переважну більшість коштів – близько 3 мільярдів 771 мільйона
гривень отримали місцеві громади. До державного бюджету за 10 звітних місяців було спрямовано понад 2
мільярди 844 тисячі гривень.
Посадовець зауважує, що завдяки свідомому ставленню бізнесу та громадян області до сплати податків, понад
прогнозовані показники до місцевих бюджети було сплачено 737,3 мільйонів гривень, до держбюджету – 422,7
мільйона гривень.
У той же час, проти аналогічного періоду минулого року доходи бюджетів місцевих громад зросли більш ніж на 53
відсотки, а платежі до держбюджету – майже на 20 відсотків.
Відділ комунікацій ГУ ДФС у Вінницькій області

Довіряй, але перевіряй!
У цьому твердженні мали нагоду переконатися працівники відділу митного оформлення „Залізничний” митного
поста „Дністер” Вінницької митниці ДФС.
При проведенні спільного прикордонно-митного контролю пасажирського потягу № 341 „Москва-Кишинів”
провідник вагону № 10 під час усного та письмового декларування зазначив лишень свої дорожні сумки із
власними речами. Проте при проведенні поглибленого митного огляду речей провідників у нього було виявлено
прихований від митного контролю порошок білого кольору. Речовина, насипана у прозорий поліетиленовий пакет,
затишно розмістилась під акумуляторною батареєю мобільного телефону “Samsung”.
Наразі, після документування події, проводяться процесуальні дії для з’ясування всіх обставин порушення.
Відділ комунікацій ГУ ДФС у Вінницькій області за інформацією Вінницької митниці

Волинська митниця ДФС забезпечила 4 мільярди гривень митних платежів в бюджет
За січень-жовтень поточного року Волинською митницею ДФС перераховано до Держбюджету 4,0 млрд.грн., що на
235,9млн.грн більше ніж в аналогічному періоді 2015 року.
У жовтні 2016 року митницею перераховано до загального фонду Державного бюджету України податків в сумі
490,1млн.грн.
Доведений індикативний показник надходжень митних платежів в сумі 411,5млн.грн. виконано на 119,1% (
+78,6млн.грн.).
Відповідно до ЗУ №666-VIII від 05.09.15 з 1 вересня в Одеській, Волинській, Львівській, Чернівецькій областях
запроваджено експеримент з фінансового забезпечення реконструкції поточного ремонту автомобільних доріг
загального користування державного значення. Постановою КМУ №726 від 16.09.15 затверджено порядок

спрямування, де 50% суми перевиконання індикативних показників по обсягах мита, акцизного податку, податку на
додану вартість.
З урахуванням відсотків перевищення помісячного розпису надходжень митних платежів до загального фонду, по
зазначених податках, митниця за жовтень поточного року забезпечила реалізацію положень Закону України, при 50
відсотковому перевиконанні індикативного показника в сумі 37,9млн.грн.
Загальна сума коштів, які спрямовані на дороги з вересня 2015 року складає в сумі 261,7млн.грн., в т.ч. за 2016 рік157,5млн.грн.

Платники податків Волині вже спрямували до бюджетів на мільярд податкових платежів
більше
Протягом десяти місяців 2016 року на Волині сплачено понад 3 мільярди 560 мільйонів гривень податкових
платежів. Таким чином, ріст сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів перевищує показники аналогічного
періоду минулого року на 42,7 відсотка.
«Така сума надходжень - беззаперечний показник ефективної роботи органів ДФС у напрямку детінізації економіки
та якісного адміністрування податкових платежів», - запевнила начальник Головного управління ДФС у Волинській
області Світлана Савчук.
Як свідчить аналітика, надходження податків і зборів на Волині вже на 14,5 відсотка перевищують відповідні
надходження за минулий рік. Нагадаємо, що протягом 2015 року волинські платники спрямували до бюджетів 3
мільярди 109 мільйонів гривень податкових платежів.
«Нинішній результат став можливим завдяки системній роботі фахівців ДФС у напрямку відпрацювання ризиків та
виявлення і залучення до оподаткування додаткових резервів, у тому числі за рахунок викриття і припинення
діяльності схем з мінімізації податкових платежів. Про жоден тиск на підприємства реального сектору економіки та
сумлінний легальний бізнес не йдеться, оскільки з представниками легального і відповідального бізнесу ми
спілкуємося на засадах партнерства і взаємоповаги», - наголосила Світлана Савчук.
Як свідчить аналітика, протягом січня – жовтня 2016 року до держбюджету з Волині надійшло понад 1 мільярд 604
мільйони гривень. За цей час місцеві скарбниці поповнилися майже двома мільярдами – сума сплачених податків
до місцевих бюджетів Волині склала 1 мільярд 956 мільйонів гривень.

Спирт орієнтовною вартістю 2,2 мільйона гривень, який вилучено з незаконного обігу,
арештовано
На вилучений з незаконного обігу спирт вартістю понад 2,2 мільйона гривень накладено арешт відповідно до
ухвали Луцького міськрайонного суду від 1 листопада 2016 року, - інформують у ГУ ДФС у Волинській області.
Нагадаємо, що 24 жовтня 2016 року поблизу Луцького МПД ДП "Укрспирт" затримано вантажний транспортний
засіб з номерними знаками Івано-Франківської області, яким здійснювалось транспортування спирту без будь-яких
дозвільних документів. За наслідками огляду весь незаконний вантаж а саме 18,8 тон спирту орієнтовною вартістю
2 млн. 240 тис. грн. вилучено. За цим фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у
Волинській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального
правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання з метою збуту
або зберігання з цією метою а також збут чи транспортування з метою збуту незаконного виготовлених
підакцизних товарів).
На даний час триває досудове розслідування.

За 10 місяців 2016 року на Дніпропетровщині зібрано 42,8 млрд. грн. податкових і митних
платежів та 10,8 млрд. грн. єдиного внеску
Впродовж січня - жовтня поточ- ного року органами ДФС у Дніпропетровській області забезпечено збір платежів
до бюджетів усіх рівнів (без урахування ЄСВ) 42 млрд. 828,9 млн. грн. Єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з початку 2016 року зібрано 10 млрд. 832,3 млн. грн.
До державного бюджету впродовж десяти місяців цього року спрямовано 29 млрд. 927,9 млн. грн., в тому числі
Дніпропетровською митницею ДФС – 13 млрд. 033,2 млн. грн.
До місцевих бюджетів Дніпропетровського регіону за відповідний період платниками сплачено 12 млрд. 901,0 млн.
грн. Це на 3 млрд. 249,8 млн. грн. (або на 33,7%) більше фактичних надходжень січня - жовтня 2015 року.

Власники нерухомості Донеччині сплатили понад 35 млн. грн. Податку
Місцеві скарбниці Донецької області отримали у 2 рази більше податку на нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки, ніж торік. Сума цьогорічних надходжень склала 35,9 млн. гривень.
Основну частку надходжень, а саме 88% складають надходження від власників майна – юридичних осіб. На
Донеччині зареєстровано 1912 юридичних осіб, що є власниками більше 9 тис. об’єктів нерухомості. Сума

задекларованого ними податку у 2016 році складає 38,9 млн. грн., що на 58% більше ніж у 2015 році. За десять
місяців поточного року юридичні особи сплатили понад 31 млн. гривень. Слід зауважити, що вищезазначені
платники нерухомості у жовтні поточного року перерахували понад 7,7 млн. гривень.
Нагадуємо, що платники – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і
до 20 лютого цього ж року подають до відповідних державних податкових інспекцій за місцезнаходженням
об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Від фізичних осіб – власників об’єктів житлової та нежитлової нерухомості до місцевих бюджетів регіону надійшло
понад 4 млн. грн. або 12% від загальної суми надходжень, що майже у 5 разів перевищує минулорічні надходження.
Приріст задекларованих та сплачених сум податку, насамперед зумовлений результатами спільної роботи органів
ДФС та органів місцевого самоврядування області з визначення та встановлення обгрунтованих ставок податку.
З більш детальною інформацією щодо правильності визначення платників податку на нерухомість та механізму
нарахування зазначеного податку можна ознайомитись за посиланнямhttp://dn.sfs.gov.ua/media-ark/newsark/264946.html.

Донеччина спрямувала до держбюджету понад 3,6 млрд. гривень податкових платежів
З початку 2016 року платники Донеччини спрямували до Державного бюджету країни майже 3 мільярда 650
мільйонів гривень податкових платежів, що на 30% перевищує показники відповідного періоду минулого року.
Середньомісячний показник надходжень до держбюджету у 2016 році склав 365 млн. гривень, тоді як у 2015 році
цей показник був на рівні лише 282 млн. гривень.
Такого приросту надходжень фіскалам Донеччини вдалось досягти не в останню чергу за рахунок налагодження
співпраці з платниками податків, важливості якої приділяється підвищена увага під час проведення щомісячних
зустрічей керівництва служби з бізнесом регіону. Значну роль відіграє і функціонування системи електронного
адміністрування ПДВ, постійне вдосконалення електронних сервісів ДФС, що сприяє спрощенню ведення бізнесу.
За підсумками десяти місяців 2016 року основними джерелами наповнення Державного бюджету України від
платників Донеччини залишаються:
- податок на додану вартість – понад 1,1 млрд. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 1,4 млрд. грн.;
- військовий збір – понад 376 млн. грн.;
- податок на прибуток підприємств – понад 192 млн. гривень.

До зведеного бюджету Закарпаття надійшло понад 3,5 млрд грн
За оперативними даними у січні-жовтні 2016 року до зведеного бюджету зібрано 3 млрд 510 млн 557 тис. грн, що
на 33,8% більше аналогічного періоду попереднього року. До державного бюджету забезпечено 1 млрд 351 млн 845
тис. грн, до місцевих бюджетів – 2 млрд 158 млн 706 тис. грн. Про це повідомляє Олексій Петріченко – начальник
Головного управління ДФС у Закарпатській області.
За словами керівника відомства, трьома лідерами по перевищенню надходжень у порівняні з минулим роком є
податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток та акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Зокрема, у розрізі платежів приріст до відповідного періоду 2015 року
забезпечено з податку на доходи фізичних осіб – 1 млрд 195 млн 945 тис. грн (плюс 160 млн 498 тис. грн), податку
на прибуток – 272 млн 525 тис. грн (плюс 94 млн 249 тис. грн), акцизного податку з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 401 млн 842 тис грн ( плюс 135 млн 748 тис. грн), плати
за землю – 185 млн 775 тис. грн (плюс 80 млн 219 тис. грн) та єдиного податку – 231 млн 342 тис. грн (плюс 75 млн
7554 тис. грн).

Грошові надходження до скарбниці Закарпаття перевищили 2 млрд гривень
Протягом січня-жовтня 2016 року до місцевих бюджетів Закарпатської області платники податків сплатили понад 2
млрд 158 млн грн. Відтак сума перерахованих податків протягом десяти місяців поточного року на 761 млн грн
більша, ніж за аналогічний період 2015-го.
Розуміючи важливість питання наповнення місцевого бюджету, у Головному управлінні ДФС Закарпаття з
особливою відповідальністю ставляться до адміністрування податків та зборів. З такою ж відповідальністю та
розумінням до сплати належних платежів, ставляться і мешканці краю.
Зокрема, як статистика свідчить, лідерами за ефективністю та стабільністю збагачення коштами місцевих бюджетів
Закарпаття є три податки: податок на доходи фізичних осіб, якого з початку року надійшло понад 1,1 млрд грн;
акцизний податок з реалізації підакцизних товарів – понад 401,8 млн грн та єдиний податок – більше 231,3 млн грн.
Також слід згадати про податок на землю, сплачений в області, адже це ще 185,7 млн грн, спрямованих до місцевих
бюджетів.
Слід зазначити, що у розрізі сплати податків та зборів до місцевих бюджетів, що контролюються органами ДФС
краю, найбільше надходжень забезпечено Мукачівською ОДПІ – понад 458,6 млн грн; на другому місці Відділення
у м.Ужгороді Ужгородської ОДПІ – більше 443,5 млн грн; третє місце – Ужгородська ОДПІ – понад 301,7 млн грн.

У головному фіскальному відомстві Закарпаття переконані, що стабільне та якісне наповнення місцевого бюджету
це, насамперед, розвинена інфраструктура, відремонтовані дороги, виконання соціально-економічних програм,
заробітна платня тим, хто лікує та вчить закарпатців, та багато інших корисних речей, без яких неможливе
нормальне функціонування регіону.

Номерне позначення «BMW 520 I» виявилось кустарною підробкою
Закарпатські митники вилучили легковий автомобіль «BMW 520 I», 1992 року випуску з українською реєстрацією,
причина – неправдиві дані щодо номерного позначення кузова транспортного засобу.
Співвітчизник повертався з Італії в Україну напередодні, 31 жовтня, обравши для перетину кордону та
проходження митного контролю митний пост «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС.
Як підставу для переміщення автомобіля через митний кордон українець подав свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу.
Оскільки, згідно з інформацією, яка міститься в АСМО «Інспектор 2006», цей транспортний засіб не виїжджав за
межі митної території України, враховуючи аналіз та оцінку ризиків, митники прийняли рішення щодо проведення
поглибленого огляду авто.
В ході здійснення митного контролю виникли підозри щодо внесення змін в номерне позначення кузова
транспортного засобу, в зв’язку з чим до митного огляду транспортного засобу був залучений експерт. В результаті
встановлено, що деталь з номерним позначенням кузова вварена в автомобіль кустарним способом.
Таким чином, громадянин України перемістив через митний кордон України автомобіль «BMW 520 I» з
приховуванням від митного контролю, шляхом наданням митному органу, як підстави для його переміщення
документів, що містять неправдиві дані щодо номерного позначення кузова транспортного засобу.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу
України.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, автомобіль вартістю майже 102 тис. грн вилучено.
ДФС у Закарпатськ

На митному посту «Тиса» вилучено літаки, щоправда – іграшкові
Працівники митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС вилучили у іноземця комплекти пластмасових
деталей, для складання іграшкових моделей літаків.
Інцидент трапився вночі, 30 жовтня, коли громадянин Румунії заїхав на митний пост, повертаючись з
Великобританії (м. Лондон), де перебував у приватних справах. Громадянину, який обрав порядок проходження
митного контролю каналом «червоний коридор», було запропоновано заповнити митну декларацію, в якій він
вказав свої паспортні дані, відомості про транспортний засіб та наявність у нього багажу – двадцять дорожніх
сумок.
Відтак, працівники митного поста в ході митного контролю вантажівки румуна, крім сумок виявили не вказані в
митній декларації та не заявлені при усному опитуванні товари іноземного виробництва, а саме: комплекти
пластмасових деталей для складання іграшкових моделей літаків в масштабі, торгівельної марки «AIRFIX» (133
шт.); набори інструментів для моделювання, торгівельної марки «Humbrol» (6 шт.); спеціальні килимки,
пластмасові, для моделювання, торгівельної марки «Humbrol», в асортименті, (30 шт.); фарбу для моделювання,
різних кольорів, розфасовану у різні ємності, торгівельної марки «Humbrol», (450 шт.); клей для моделювання,
розфасований по 10 ml., торгівельної марки «Humbrol» (120 шт.); розчинник для фарбування, що використовується
для моделювання, розфасований 125 ml. (24 шт.) Загальна вага виявленого товару згідно Акту зважування складає
74 кг.
За словами громадянина, товари він переміщував на прохання незнайомої жінки, що тимчасово перебуває в
м.Лондон. Після того, як йому зателефонують, він мав передати їх родичам жінки в Україні.
Таким чином, іноземець не заявив за встановленою формою точних відомостей про переміщувані ним через митний
кордон України товари, які в даній кількості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та
оподаткуванню (базою оподаткування таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує
еквівалент 500 євро або вартість товарів, обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг. (ч. 4 ст. 374 Митного
кодексу України)).
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ст. 472 МК України. На підставі статті 511 МК
України складено протокол, яким вилучено вищевказані товари, оцінка яких буде проведена додатково, із
залученням спеціаліста.

Місцеві скарбниці Запорізької області отримали 4 мільярди 755 мільйонів гривень
Податкові надходження до місцевих бюджетів за січень-жовтень 2016 року зросли більш ніж удвічі в порівнянні з
минулим роком.
У розрізі бюджетоформуючих податків найбільше запоріжці сплатили податку на доходи фізичних осіб – 2,5
мільярди гривень. Рівень відповідного періоду минулого року перевищено на 909 млн грн. або на 57,4%.

Фактичні надходження від плати за землю складають 781 млн гривень, що майже на 269 млн грн., або на 52,5%
більше, ніж торік.Від запорізьких підприємців надійшло 589,5 млн грн. єдиного податку а це на 235 млн грн. або на
66,3% більше, ніж за січень-жовтень минулого року.Також зріс рівень сплати акцизного податку з реалізації
підакцизних товарів суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі – з початку року надійшло 460,7 млн гривень
податку,
що
перевищує
показники
минулого
року
на
159,5 млн
грн.
або
на
53%.
Рентна плата за використання природних ресурсів за 10 місяців поточного року склала 118,4 млн гривень.

Запоріжці сплатили до бюджетів усіх рівнів майже 8 мільярдів гривень
Така сума надійшла від запорізьких платників за січень-жовтень 2016 року (без показників Спеціалізованої ДПІ з
обслуговування великих платників у м. Запоріжжя). Зокрема, три мільярди 236 мільйонів гривень складають
надходження до державного бюджету, що більш ніж удвічі – на 1,1 мільярда гривень або на 55%, перевищує сплату
за аналогічний період минулого року.
Найчисельнішим податком, що спрямовується до державної скарбниці є податок на додану вартість – 1,4 мільярда
гривень, що на 640 мільйонів гривень, або на понад 80% більше ніж торік.
Від підприємств регіону надійшло 356,4 мільйона гривень податку на прибуток. Рівень відповідного періоду
минулого року перевищено на 79,7 мільйона гривень, або майже втричі.
Також до бюджетоформуючих надходжень належить податок на доходи фізичних осіб – запоріжці сплатили понад
876 мільйонів гривень зі своїх доходів. На підтримку збройних сил України від Запорізької області до бюджету
спрямовано 278,3 мільйона гривень.

Надходження акцизного податку з продажу зросли на 40 мільйонів гривень
Місцеві бюджети Запорізької області поповнились з початку року на 412,3 мільйона гривень акцизного податку з
реалізації підакцизних товарів у роздрібній торгівлі. Як повідомила перший заступник начальника Головного
управління ДФС у Запорізькій області Олена Фоменко, сума надходжень більше очікуваної на 40,5 мільйона,
порівняно з минулорічними показниками – на 146 мільйонів.
– Доля акцизного податку з продажу пального, алкоголю та тютюну у місцевих бюджетах значно зростає і на
сьогодні становить близько 10 відсотків від загальних надходжень. При цьому рівень сплати акцизу від споживання
напряму залежить від цінової політки цих товарів. У цьому році місцеві бюджети отримують стабільні ресурси з
наповнення – у середньому 46 мільйонів щомісяця, а кожна територія регіону – від одного до десятків мільйонів
гривень, – зазначила Олена Фоменко.
Так, найбільше акцизного податку надійшло на Мелітопольщині – понад 66 мільйонів, у Шевченківському районі
м. Запоріжжя – 52 мільйони, 33,5 мільйона – на Бердянщині, 31,6 мільйона сплачено у Комунарському районі
обласного центру, 26 мільйонів – у Дніпровському районі, майже стільки ж – у Олександрівському, 22 мільйони
забезпечили платники Вознесенівського району, 21,2 мільйона – Запорізького, 16,5 мільйона – Василівського, 15,6
мільйона – Хортицького районів.
Зазначимо, при продажу у роздріб палива ставка складає 0,042 євро за 1 літр продукції, а при торгівлі алкогольною
і тютюновою продукцією – 5% від вартості реалізованого товару. Крім того, для реалізації таких товарів необхідно
мати відповідну ліцензію.

У Запорізькій області ліквідовано підпільний цех з виробництва фальсифікованих
алкогольних напоїв
Співробітники податкової міліції Запорізької області спільно зі співробітниками Управління СБУ у Запорізькій
області виявили і ліквідували підпільний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю.
В рамках операції «Акциз-2016» і розслідування кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу
України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) було
встановлено, що в Мелітополі двоє громадян організували незаконну діяльність з виготовлення фальсифікованих
лікеро-горілчаних виробів.
Виробництво алкоголю здійснювалося шляхом змішування спирту з водою і з використанням обладнання, яке
забезпечувало масове виготовлення. Отриманий фальсифікат для подальшого продажу розливався по пляшках під
виглядом реально існуючих торгових марок. Пляшки в свою чергу обклеювали підробленими марками акцизного
податку.
В результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено майже півтори тисячі літрів спирту, незаконно
ввезеного з території Росії, 115,5 літрів фальсифікату, понад сім тисяч підроблених акцизних марок, барвникиароматизатори, етикетки і обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності. Загальна вартість вилучених
підакцизних товарів становить понад 300 тисяч гривень.
В даний час слідчі дії тривають.

На підтримку української армії від платників Івано-Франківщини надійшло більше 155
мільйонів гривень
За 10 місяців 2016 року платники податків Прикарпаття направили для сприяння обороноздатності України 155,5
млн. грн. військового збору. Що на 29,8 млн. грн. більше ніж у аналогічному періоді 2015 року. Про це повідомили
в управлінні оподаткування податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС в Івано-Франківській
області.
Нагадаємо, платниками військового збору є фізичні особи - резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її
межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Об’єктом
оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 Податкового кодексу України. Зокрема, до
таких доходів, крім заробітної плати інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і
винагород, які нараховуються чи виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільноправовими договорами, відносяться орендна плата, виграш в державну та недержавну грошову лотерею, купівля
продаж рухомого і нерухомого майна, виплата дивідендів, переоформлення спадщини та інші доходи.Ставка збору
становить 1,5% від об’єкта оподаткування.
.

В Івано-Франківську припинено діяльність
фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів

підпільного

цеху

з

виготовлення

Працівниками податкової міліції в ході проведення операції «Акциз-2016» виявлено та припинено діяльність
чергового підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Про це повідомили в
оперативному управлінні Головного управління ДФС в Івано-Франківській області.
Як встановили правоохоронці, у одному із нежитлових приміщень, розташованому у м. Івано-Франківську,
здійснювалось незаконне виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове
виробництво.
Під час проведених заходів податкові міліціонери виявили та вилучили близько 300 літрів рідини із різким запахом
спирту, 95 пляшок горілки різних торгових марок та різних ємностей (пляшки по 0,5 л та 0,7 л), 24 пляшки коньяку
по 0,5 літри кожна, які марковані марками акцизного податку невстановленого взірця, 5 пакетів з горілкою в тарі
Bag-in-Box різної ємності без марок акцизного податку загальною ємністю 12 літрів, марки акцизного податку
невстановленого взірця, інші комплектуючі та обладнання для виготовлення незаконної продукції та ін.
Загальна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей склала 50,2 тис. гривень.
На сьогодні тривають слідчі дії.
Загалом, з початку року це 4 підпільний цех з незаконного виготовлення лікеро-горілчаних виробів, викритий на
Івано-Франківщині.

Івано-Франківською митницею у жовтні 2016 року спрямовано до бюджету рекордну суму
надходжень – майже 185 млн. грн.
З початку цього року Івано-Франківською митницею ДФС забезпечено до державної скарбниці 1,4 млрд.грн.
митних платежів. В порівнянні з минулим роком суми податків і зборів збільшились на 8,6 відс. або 112 млн. грн.
Про це повідомив в.о. начальника Івано-Франківській митниці ДФС Левко Прокіпчук.
За словами керівника митниці, у вересні та жовтні забезпечено рекордні суми надходжень – 174,4 млн. грн. та 184,8
млн. грн. відповідно.
«Цьому сприяла перш за все ділова активність бізнесу Прикарпаття, а також належний рівень взаємодії та
партнерських відносин між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та митницею, - зазначив Левко Прокіпчук.
- Підприємці відчули позитивні зміни, прозорість та прогнозованість у роботі митного органу».
Також повідомлено, що основними бюджетоформуючими товарами були: автомобілі легкові (митне оформлення
яких забезпечило надходження 55 млн. грн.), сонячні батареї (21,2 млн. грн.), вугілля кам’яне (17,8 млн. грн.),
полімери етилену (16,1 млн. грн.), прокат плаский з вуглецевої сталі (11,2 млн. грн.), полімери вінілхлориду (11
млн. грн.) та папір мішковий (9,4 млн. грн.).
Суттєво виросли обсяги ввезення легкових автомобілів після 1 серпня 2016 р. з набранням чинності Закону України
щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів. Так, у серпні-жовтні ц.р. громадянами
ввезено понад 850 таких авто, або майже дві третини імпортованих з початку року.

Київська митниця ДФС: найбільше товарів надійшло з країн Європейського співтовариства
Загальний обсяг оформленого Київською митницею ДФС товарообігу за підсумками 9 місяців по вартості склав 5, 6
млрд. дол. США і порівняно з аналогічним періодом 2015 року збільшився на 20,3%. Зокрема, «Імпорт» становив
майже 5 млрд. дол. США та зріс на 24,2% до минулого року, «Експорт» становив понад 709 млн. дол. США і
трохи зменшився - на 2% до попереднього року.

У поточному році Київською митницею ДФС оформлено 2,5 млн. тонн вантажів, що на 25% менше, ніж протягом
минулого року. Оформлено 1,8 млн. тонн імпортних вантажів та майже 756 тис. тонн експортних.
Здійснені оформлення 141 тис. одиниць транспортних засобів, що на 17,8 одиниць, або на 14,5% більше
минулорічного.
Зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 120 країн світу. Перші позиції серед них
займають: Німеччина, Польща, Угорщина, Китай та Росія.
У географічному розрізі найбільше товарів (за вартістю) надійшло з країн Європейського співтовариства, зокрема, з
Німеччини (14% від загальних обсягів імпорту), Польщі (9,5%), Угорщини (7%). Частка російських товарів
становить 4,4% від загальної вартості імпортованих товарів та, у порівнянні з відповідним періодом минулого
року, знизилася на 5 відсоткових пункти (у 2015 році становила 9,6%) .
Експорт товарів здійснювався здебільшого до країн Співдружності незалежних держав (СНД). Найбільше товарів
(за вартістю) експортувалося до Російської Федерації 68% та Республіки Білорусь – 12%. Частка експорту до країн
Європейського Союзу становить 8,2%, що на 4 відсоткові пункти більше показника відповідного періоду минулого
року.

В Луганській митниці ДФС у жовтні через «єдине вікно» оформлено 35% митних
декларацій
З 1 серпня 2016 року на Луганщині під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарносанітарного, фіто санітарного, екологічного, радіологічного та інших видів держаного контролю запрацював один з
елементів реформування митниці - «єдине вікно», яке пришвидшує здійснення митного оформлення товарів.
Механізм «єдиного вікна» забезпечує взаємодію митниці, всіх контролюючих органів і підприємств у єдиній
електронній системі, яка дозволяє різним службам державного контролю та митниці в автоматичному режимі
обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України, та про результати його державного
контролю.
Система є повністю автоматизованою, дозволяє подавати документи один раз в одне місце і мінімізує контакти з
посадовцями.
Декларант може повідомити за допомогою «єдиного вікна» контролюючі органи про час і місце проведення
митного контролю, яке буде зручне для самого декларанта. Огляд товарів проводиться одночасно всіма
контролюючими органами не пізніше, ніж 24 робочі години від запропонованого підприємством часу.
На прийняття рішення щодо здійснення контролю при ввезенні товару контролюючі органи мають 4 робочі години
з моменту отримання електронного повідомлення і необхідних сканів документів від клієнта. Якщо протягом цього
часу рішення щодо завершення відповідного виду контролю не винесено, то воно приймається автоматично за
«мовчазною згодою» і є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарів.
З моменту запровадження даного напрямку реформи в Луганській митниці спостерігається стійка динаміка
зростання кількості митних декларацій, оформлених за принципом «єдиного вікна». З урахуванням того, що
декларанти можуть подавати документи як до «єдиного вікна», так і традиційним методом, з серпня по вересень
через «єдине вікно» було оформлено 12% митних декларацій, а у жовтні цей показник склав вже 35%.

Реформування у митній сфері
Про це розповіли у Луганській митниці ДФС. Так, з метою реформування митних органів на даний час Державною
фіскальною службою України запроваджуються елементи реформування, загальноприйняті в міжнародній
практиці.
Заходи Державної фіскальної служби спрямовані на спрощення митних та торгових процедур, спрощення
зовнішньоекономічної діяльності, збільшення товаропотоку через митний кордон України, розвиток митних
сервісів; усунення корупційних ризиків під час митного огляду та оформлення; розбудову інфраструктури митниць
для створення комфортних умов для учасників міжнародних перевезень та громадян відповідно до стандартів ЄС;
запровадження спільного з іноземними державами митного контролю на кордоні; співпрацю з іншими
контролюючими органами при митному контролі та оформленні; удосконалення методів та реформи контролю для
боротьби з порушеннями митного законодавства, впровадження найкращого світового досвіду у діяльність
митниці.
Ці заходи передбачають впровадження принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарноепідеміологічного, ветеринарно-санітарного та інших видів держаного контролю, інституту уповноваженого
економічного оператора, аналогічного тому, що функціонує в ЄС, розвиток системи управління ризиками, яка
використовується для забезпеченості вибірковості митного контролю, електронне декларування, відеофіксацію
проведення митного огляду, роботу мобільних груп з питань боротьби з контрабандою та іншими
правопорушеннями у митній сфері тощо.
Метою реформи є створення комфортних умов для бізнесу, надання якісних послуг та подальше удосконалення
митних процедур.

За рахунок погашення податкового боргу від Луганщини до зведеного бюджету спрямовано
майже 34 млн грн
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що за рахунок вжитих заходів з погашення
податкового боргу до зведеного бюджету України з початку 2016 року надійшло 33,8 млн грн. При цьому
державний бюджет отримав 22,4 млн грн, місцевий – 11,4 млн грн.
Скорочення податкового боргу є одним із пріоритетних напрямів роботи фіскальної служби. Адже це – додаткові
надходження, той резерв, який направляється, зокрема, на виконання дуже важливих на сьогодні соціальних
зобов’язань перед громадянами.
Одним із напрямків такої роботи з платниками є забезпечення сплати розстрочок грошових зобов’язань
(податкового боргу). У вересні поточного року платниками Луганської області достроково сплачено до зведеного
бюджету України 14,8 млн грн

На Луганщині ліквідовано незаконний канал поставок палива з Росії в Україну
У Луганській області співробітники спецпідрозділу податкової міліції «Фантом» спільно з мобільною групою
Міжвідомчого цільового центру по запобіганню і виявленню порушень законодавства з питань державної митної
справи ліквідували нелегальний канал поставок з Росії на територію України пального.
Встановлено, що двоє громадян України, жителів селища Мілове, які внесли зміни в конструкції двох автомобілів
Volkswagen з російською реєстрацією, нелегально завозили з РФ в Україну паливно-мастильні матеріали
невідомого походження. При цьому при перетині кордону вони використовували третю смугу руху, яка дозволяє
безперешкодно в'їжджати і виїжджати як на територію України, так і на територію Російської Федерації. За один
день зловмисники перетинали пункт пропуску «Мілове» таким чином від 10 до 14 разів.
З Росії пальне доставлялося на територію приватного домоволодіння, розташованого в Міловому, яке
використовувалося як перевалочна база. Після цього ПММ перевозилися на станцію технічного обслуговування, де
реалізовувалися покупцям.
В результаті проведених двох обшуків виявлено та вилучено пальне невідомого походження, два автомобілі
Wolksvagen, обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності, а також готівкові гроші, отримані від
незаконного продажу ПММ.
В даний час перевірка триває. Вирішується питання щодо складання протоколу про порушення митних правил за
ст. 484 Митного Кодексу України, санкція якої передбачає накладення штрафу в сумі 100 відсотків вартості товарів
і транспортних засобів або їх конфіскацію.

Платники Луганщини перерахували до бюджету понад 1,8 млрд грн ЄСВ
У січні-вересні поточного року підприємства і підприємці Луганської області сплатили до бюджету 1 млрд 830 млн
грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Зокрема, тільки в вересні платники регіону перерахували 173,3 млн грн ЄСВ.
Нагадаємо, єдиний внесок автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та
перераховується за призначенням – на рахунки, відкриті в держказначействі на ім’я фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування і пенсійного страхування.

На Львівщині від підприємств торгівлі за січень - вересень 2016 року до Зведеного бюджету
надійшло 1637,2 млн. грн. млн. гривень
Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Львівській області від
підприємств торгівлі за січень - вересень 2016 року до Зведеного бюджету надійшло 1637,2 млн. грн. податкових
платежів, що на 518,4 млн. грн. або на 46,3% більше ніж у відповідному періоді 2015 року. Питома вага цієї галузі в
загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 15,9%. Найбільшими платниками торгівельної галузі є
ПП ''ОККО-Нафтопродукт'', ПАТ "Концерн Галнафтогаз", ТОВ "Мілана Вест" та ТОВ "ТК "Мегаполіс-Україна".

На Львівщині від підприємств, які здійснюють діяльність у сфері наземного транспорту за
січень - вересень 2016 року до Зведеного бюджету надійшло 564,5 млн. грн. податкових
платежів
Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Львівській області від
підприємств, які здійснюютьдіяльність наземноготранспорту за січень - вересень 2016 року до Зведеного
бюджету надійшло 564,5 млн. грн. податкових платежів, що на 110,2 млн. грн. або на 24,3 відс. більше ніж у
відповідному періоді 2015 року. Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає

5,5 відсотка. Найбільшими платниками транспортної галузі є Регіональна філія "Львівська залізниця" ПАТ
„Укрзалізниця”, ПАТ "Укрзалізниця" та ТОВ "ТД "Міст Експрес".

У січні-вересні 2016 року на Львівщині платниками сплачено до бюджету понад 18,6
млн.гривень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
Як повідомили в управлінні оподаткування податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Львівській області
платники податків Львівської області у січні - вересні 2016 року сплатили до бюджету рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів в сумі 18,6 млн. гривень.
Станом на 01.10.2016 року зареєстровано 34 платники, найбільшими бюджетоформуючими платниками є: ДП
“Бродівське лісове господарство”, ДП “Буський лісгосп”, ДП “Рава-Руський лісгосп”, ДП “Радехівське ЛГП”, ДП
“Славський лісгосп” та ДП “Золочівський лісгосп”.

У січні-вересні 2016 року на Львівщині платниками сплачено до бюджету екологічного
податку 12 млн. гривень
Як повідомили в управління податків і зборів юридичних осіб ГУ ДФС у Львівській області платники податків
Львівщини у січні-вересні 2016 року сплатили до бюджету екологічного податку 12,0 млн. гривень.
Станом на 01.10.2016 року зареєстровано 6137 платників – юридичних осіб.
Найбільшими бюджетоформуючими платниками є: ПАТ “Західенерго”, ЛКП “Збиранка” та ЛМКП
“Львівводоканал”.

Другий місяць поспіль Львівська митниця перераховує до Держбюджету понад мільярд
гривень
У жовтні 2016 року Львівська митниця ДФС забезпечила надходження до Державного бюджету України 1 050,4
млн.грн., що на 12,9%, або на 120,2 млн.грн. більше, ніж у жовтні 2015 та на 1,6%, або на 16,5 млн.грн. більше, ніж
у вересні 2016 року.
Доведений цільовий показник надходжень митних платежів до загального фонду Держбюджету на жовтень 2016
року у сумі 841,1 млн.грн. митницею виконано на 125%. Перевиконання – 209 млн.гривень.
При цьому, у жовтні цього року перевиконання індикативного показника на суму 349 млн.грн. дозволить залучити
до спеціального фонду обласного бюджету для здійснення заходів розвитку автомобільних доріг загального
користування державного значення у Львівській області близько 172,5 млн.грн., що на 34%, або на 43,8 млн.грн.
більше, ніж у вересні цього року.
У жовтні 2016 року середньоденні надходження митних платежів до Державного бюджету становлять 52,5
млн.гривень.

Понад 519 млн. гривень податку на прибуток сплачено до Державного бюджету у січні вересні 2016 року платниками на Львівщині
Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Львівській області платниками податків
Львівської області в січні - вересні 2016 року до Державного бюджету сплачено податку на прибуток в сумі
519,6 млн.гривень.
Станом на 01.10.2016 в області сплачують податок на прибуток 15680 СГД.
Найбільші суми податку на прибуток сплатили: ТОВ ,,Кормотех”, ПРАТ ,,Компанія Ензим”, ТОВ ,,БК Горизонти”,
ДП ,,Датський текстиль” та УНСП ,,Львів Трейдінг”.

До місцевих бюджетів Миколаївщини мобілізовано понад 3 млрд. грн. податків і зборів
У січні-жовтні 2016 року органами Державної фіскальної служби у Миколаївській області до місцевих бюджетів
мобілізовано понад 3 млрд. грн. податків і зборів, що на 1 млрд. грн. більше, ніж у аналогічному періоді 2015 року.
Слід зазначити, що на формування місцевих бюджетів значно впливає надходження податку на доходи з фізичних
осіб. За 10 місяців 2016 року місцеві бюджети отримали 1,8 млрд. грн. податку на доходи з фізичних осіб, що на
607 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2015 року.
Також, до місцевих бюджетів забезпечено надходження з плати за землю у сумі 462 млн. грн.; єдиного податку 381 млн. грн.; акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв 246 млн. грн.; податку на прибуток - 47 млн. грн.; рентної плати за спеціальне використання води та надр - 27 млн.
грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 39 млн. грн.; плати за ліцензії - 21 млн. грн.,
екологічного податку - 20,6 млн. гривень.

На Миколаївщині зібрано 8,3 млрд. грн. податків
За 10 місяців 2016 року органами ДФС у Миколаївській області, з урахуванням митних платежів, до бюджетів усіх
рівнів мобілізовано 8,3 млрд. грн. податків та зборів, у т.ч. до державного бюджету – 5,2 млрд. гривень.
Загальна сума надходжень до бюджету на 930 млн. грн. більша, ніж за аналогічний період 2015 року.
Зростання надходжень до бюджету забезпечено завдяки ефективній співпраці органів ДФС у Миколаївській області
із суб’єктами господарювання, прозорому адмініструванню податків, детінізації економіки, легалізації зайнятості
населення тощо.
Головне управління ДФС у Миколаївській області дякує суб’єктам господарювання, які сумлінно виконують
конституційний обов'язок щодо сплати податків до бюджету.

Органи ДФС у Миколаївській області мобілізували до бюджету майже 2 млрд. грн. ЄСВ
З початку 2016 року органами ДФС у Миколаївській області до бюджету мобілізовано майже 2 млрд. грн. єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Від своєчасних надходжень єдиного соціального внеску залежить наповнення фондів соціального страхування, а це
означає, що громадяни можуть розраховувати на державні соціальні гарантії при безробітті, нещасних випадках,
професійних захворюваннях, при нарахуванні пенсійного забезпечення та інших соціальних виплат.
За несплату або не своєчасну сплату єдиного соціального внеску до порушників застосовуються фінансові санкції
у вигляді штрафів у розмірі 20 відс. своєчасно не сплачених сум.

Одещина: з початку року до бюджету сплачено майже 4,2 млрд.грн. єдиного внеску
Протягом січня – жовтня поточного року Головним управлінням ДФС в Одеській області забезпечено надходження
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі майже 4,2 млрд.грн.
Виконання індикативного показника склало 104,2%. Додатково надійшло понад 166 млн.грн.
Зокрема, у жовтні поточного року надійшло майже 445 млн.грн. єдиного внеску. Виконання індикативного
показника склало майже 106%. Додатково надійшло 24 млн.грн.
Нагадуємо, що з початку року максимальну величину бази нарахування єдиного внеску збільшено із 17 до 25
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 травня 2016 року ця величина складає 36 тис. 250
гривень. Крім того, відтепер єдиний внесок із заробітної плати (доходу) працівників не утримується.

З початку року слідчими управління фінрозслідувань ГУ ДФС Полтавщини розслідувалося
112 кримінальних проваджень
Із загальної кількості кримінальних проваджень, які розслідувались слідчими впродовж січня-вересня 2016 року
закінчено 37 кримінальних провадження, з них до суду з обвинувальним актом направлено 20 кримінальних
проваджень, та 4 кримінальних провадження направлено до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної
відповідальності, на підставі ч.4 ст.212 Кримінального кодексу України, у зв’язку із повним відшкодуванням
збитків під час досудового розслідування.
З початку року було року закрито 13 кримінальних проваджень. Надійшло коштів до бюджету у закритих
кримінальних провадженнях із застосуванням податкового компромісу на підставі п.9 ч.1ст.284 Кримінальнопроцесуального кодексу України 414 тис.грн.
Збитки у кримінальних провадженнях, закінчених у звітний період 2016 року становлять 13 млн. 307 тис.грн., до
бюджету відшкодовано 5 млн. 480 тис.грн., або 41,1%.
За період січня-вересня 2016 року з метою відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на майно по
всіх кримінальних провадженнях на суму 37 млн. 730 тис.грн., з них 6 млн. 32 тис.грн. у закінчених кримінальних
провадженнях.

Понад 3,6 мільярда гривень податкових платежів надійшло до зведеного бюджету держави
від платників Рівненщини

Платники податків Рівненщини за 10 місяців цього року забезпечили надходження до бюджетів усіх рівнів в сумі
3 млрд. 667 млн. грн., що більше за минулорічні показники на 1,04 мільярди гривень. Про це повідомив
виконуючий обов’язки начальника ГУ ДФС у Рівненській області Анатолій Клячук.
Як поінформував посадовець ГУ ДФС в області, до загального фонду державного бюджету спрямовано
1,48 мільярда гривень. Таким чином, збір платежів до загального фонду держбюджету в області перевищив

минулорічний рівень на 312 мільйонів гривень. Місцеві бюджети Рівненщини отримали 1,2 мільярда гривень
податкових платежів, що на 732 мільйони гривень більше проти показників попереднього року.
У органах ДФС Рівненщини зазначають, що значний рівень надходжень забезпечено, перш за все, завдяки
сумлінному виконанню громадянами конституційного обов’язку – добровільної сплати податків, а також
вдосконаленню системи адміністрування податків і зборів та впровадженню електронних сервісів.

Припинення незаконну діяльність чергової «підпільної» АЗС
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках проведення
операції «Акциз-2016» встановлено черговий факт незаконної реалізації громадянином дизельного пального без
необхідних документів дозвільного характеру у
м. Рівне.
Під час проведених заходів з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальні цінності загальною орієнтовною
вартістю 155 тис. гривень, в т.ч. 5 тонн дизельного палива (110 тис. грн.), металевий вагончик з розміщеним в
ньому резервуаром для зберігання ПММ та обладнання для заправки транспортних засобів.
Проводиться збір та оформлення матеріалів для прийняття рішення згідно вимог чинного законодавства.

На Тернопільщині сплачено майже 3 млрд гривень податків і зборів
У січні-жовтні цього року до Зведеного бюджету платники Тернопільщини перечислили 2 млрд 872,4 млн грн
податкових платежів. Індикативний показник виконано на 115,8%, додатково надійшло 392,6 млн гривень.
Надходження перевищили минулорічний показник 10 місяців на 363 млн грн або 14,4%.
Як зазначив начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, прогнозні показники
по надходженнях до державного бюджету забезпечено на 109,9% або 1 млрд 144,3 млн грн. У розрізі основних
бюджетоутворюючих платежів надійшло 489,8 млн грн податку на додану вартість, 127,8 млн грн податку на
прибуток та 31 млн гривень акцизного податку.
Місцеві бюджети з початку року отримали 1 млрд 728,1 млн гривень, приріст надходжень відповідно до
очікуваного показника становить 289,6 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року надійшло на
566,7 млн грн або 48,8% більше коштів.

Поза митним контролем на човні
Працівники податкової міліції Харківщини спільно зі співробітниками Харківської митниці ДФС та Харківського
прикордонного загону в рамках операції «Рубіж-2016» попередили нелегальне ввезення автозапчастин.
Про це повідомляє перший заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області Андрій Бєжанов.
Під час відпрацювання оперативної інформації правоохоронці встановили, що на територію Харківської області
готується ввезення автозапчастин поза митним контролем. Контрабандиста затримали на річці Оскіл саме в той
момент, коли чоловік, використовуючи невеликий човен, перетнув кордон України.
«В ході огляду плавзасобу було виявлено 30 найменувань автозапчастин, - зазначає Андрій Бєжанов, - на
теперішній час автозапчастини та незареєстрований човен, загальна вартість яких складає 450 тис. грн., вилучено».
Відносно громадянина за даним фактом складено адміністративний протокол за ст. 482 Митного кодексу України.
Наразі порушнику загрожує конфіскація вилучених товарів та накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості
товарів, вилучених під час огляду.

Місцевий бюджет Харківщини наповнюють податки-рекордсмени
Розвинена інфраструктура, відремонтовані дороги, виконання соціально-економічних програм, заробітна платня
тим, хто лікує та вчить наших дітей, та багато інших корисних речей, без яких неможливе існування нормально
функціонуючого регіону - усі ці речі можливі за умови наповненого місцевого бюджету.
Розуміючи важливість зазначеного питання, у фіскальному відомстві області з особливою відповідальністю
ставляться до збору платежів в місцеві бюджети. З такою ж відповідальністю та розумінням до сплати належних
податків та зборів, ставляться і мешканці Харківщини.
Якими податками наповнюються місцеві бюджети, розповіли в ГУ ДФС у Харківській області.
Серед податків, найбільших за обсягами – податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та
акцизний податок з реалізації у роздрібній мережі підакцизних товарів.
Як і зазвичай, основою місцевих бюджетів регіону є податок на доходи фізичних осіб. За період січень-жовтень
його надійшло 3,8 млрд. грн. Цей податок стабільно забезпечує місцеві громади надходженнями.
Наступним за розміром серед лідерів є єдиний податок. З початку року його надходження склали понад 1,2 млрд.
грн.
Третій податок – це плата за володіння або користування найбільшим багатством України – землею. За вказаний
період до місцевих бюджетів Харківщини внесено понад 1 мільярда гривень земельного податку та орендної плати.
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів вийшов на
четверту позицію. Надходження з початку року становлять 583,1 млн.грн.

Загалом до бюджетів місцевих громад за
на 2,4 млрд. грн. більше минулорічного показника.
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Херсонщині викрито мережу підпільних АЗС
В рамках проведення операції «Акциз-2016» працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Херсонській області під
процесуальним керівництвом прокуратури області проведено комплекс масштабних заходів, спрямованих на
припинення незаконної діяльності мережі нелегальних автозаправних станцій, розташованих на території міста
Херсона.
Слідчими та оперативними працівниками фіскального відомства на підставі ухвал слідчого судді Херсонського
міського суду проведено 10 обшуків за місцями реалізації та зберігання підакцизних товарів, внаслідок чого
припинено незаконну діяльність підпільних АЗС, виявлено та вилучено майже 37,4 тон паливно-мастильних
матеріалів (бензин, дизпаливо, скраплений газ) загальною вартістю 717 тис.грн. та обладнання АЗС орієнтовною
вартістю 2,3 млн.грн, вилучено 16,4 тис. грн. готівкових коштів.
Впродовж поточного року за результатами організованих податковою міліцією області заходів припинено
незаконну діяльність 19 АЗС, вилучено ПММ у кількості 280,6 тон та ТМЦ на загальну суму 7,8 млн. гривень.
Досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за ознаками ч.1 ст.204 КК
України («Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з
метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів»), проводить слідче управління фінансових
розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області.

Бізнес-спільнота Херсонщини спрямувала до зведеного бюджету майже чотири мільярда
гривень
Протягом десяти місяців 2016 року від бізнес – спільноти Херсонщини до зведеного бюджету надійшло 3754,8
млн.грн. податків і зборів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 44,7 відс.
або на 1159,3 млн. гривень.
З цьогорічних надходжень 1517,5 млн.грн. надійшло до державної казни - на загальнодержавні потреби. Місцеві
скарбниці херсонського краю отримали 2237,2 млн.грн., які будуть спрямовані на вирішення соціальноекономічних потреб місцевих громад регіону. Це більше, ніж торік, на 767,7 млн. грн. податків та зборів.
Як наголосив начальник Головного управління ДФС у Херсонській області Ігор Клим, зростання надходжень
бюджетів місцевих громад, їх продуктивне та раціональне використання має відчувати кожен херсонець. Місцеві
бюджети мають працювати для підвищення соціально-економічного добробуту на користь кожного мешканця
громади.

Херсонські митники 294 рази зупинили заборонені товари
Протягом жовтня п. р. інспектори КПВВ «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар» м/п «Херсон-центральний»
Херсонської митниці ДФС оформили 294 картки відмови у пропуску товарів з тимчасово окупованої території на
територію України та у зворотному напрямку.
Серед товарів, заборонених для ввезення/вивезення були: валюта, російські рублі, аксесуари для страйкбола,
алкогольні напої, харчові продукти, різноманітні запчастини для автомобілів, вживані меблі, побутова техніка,
будівельні інструменти та інше майно особистого користування.
Довідково: З переліком товарів заборонених для ввезення/вивезення, відповідно Постанови КМУ від 16 грудня 2015
року № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на
іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» можна
ознайомитися на субсайті Територіальних органів ДФС у Херсонській області за електронним
посиланням:http://kherson.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/256654.html

Роботодавці Хмельниччини сплатили понад 2 мільярди гривень ЄСВ
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування.
Зазначена сума сплаченого ЄСВ більш як на 100,3 мільйона гривень перевищує індикативні показники і становить
105
відсотків
до
планових
надходжень.
Зокрема, протягом жовтня надходження єдиного соціального внеску склали 229,1 мільйона мільйонів гривень.
Таким чином виконання планового завдання склало 107 відсотків, в абсолютній сумі додаткового отримано 14,2
мільйона
гривень
Як зазначають фахівці управління податків і зборів з фізичних осіб, на сьогодні питання легалізації зарплат є
пріоритетним напрямком діяльності, адже саме від розміру оплати праці залежить стан наповнення соціальних
фондів. Поряд із виконанням індикативних завдань з надходжень на «соціалку», у порівнянні з показниками 2015
року сума отриманого ЄСВ дещо менша саме через зниження ставки ЄСВ вдвічі – до 22 відсотків.
«Важливо, що на Хмельниччині з нашої ініціативи запрацював ефективний механізм захисту інтересів людей праці,

до якого залучено органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості. В його активі – погашення
заборгованості із виплати заробітної плати, збільшення розмірів заробітної плати працюючим. Адже зекономлені на
зменшенні ставки ЄСВ кошти роботодавці сповна можуть спрямувати на підвищення рівня соціального захисту
робітників», - резюмував керівник регіонального представництва Державної фіскальної служби Анатолій
Марценюк.
Водночас на тлі загального зменшення податкового навантаження на фонди оплати праці з 1 грудня 2016 року
будуть підвищені соціальні стандарти, оскільки мінімальна зарплата становитиме 1600 гривень, а з 1 січня 2017
року за повідомленням урядовців її розмір становитиме 3200 гривень, що має реально вплинути на рівень
легалізації трудової зайнятості та соціальної захищеності громадян.

На збереження флори і фауни бізнес-спільнота Хмельниччини спрямувала 17 мільйонів
гривень екологічного податку
За січень-жовтень 2016 року від суб’єктів господарювання Хмельницької області до бюджетів усіх рівнів надійшло
16,7 мільйона гривень екологічного податку. Це у півтора рази більше у порівнянні з відповідним періодом
минулого
року.
Згідно розподілу коштів із загальної суми надходжень на охорону довкілля до місцевих бюджетів надійшло 13,4
мільйона
гривень,
до
державного
бюджету
–
3,3
мільйона
гривень.
«У територіальних органах фіскальної служби краю зареєстровано понад 2 тисячі юридичних та фізичних осіб
платників екологічного податку, котрі здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними або пересувними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні
об’єкти, розміщують відходи тощо. Більшість із них сумлінно сплачують екоподаток, переважна частина якого
розподіляється саме до бюджетів громад», - розповів керівник Головного управління ДФС у Хмельницькій області
Анатолій
Марценюк.
Нагадаємо, статус платників екологічного податку визначений статтею 240 Податкового кодексу України. На
сьогодні екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого
середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання
природних ресурсів.

Понад 2,2 мільярди гривень податків надійшло до Зведеного бюджету від Чернівецької
області
За інформацією в.о. начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталія Шпака, це на 679,7 млн.
грн., або 43,0 відсотки більше ніж за аналогічний період минулого року. Індикативний показник ДФС України за
десять місяців цього року перевиконано - 115,6 відсотків, або (+304,7 млн. грн.). Із загальної суми надходжень 37,8
відсотків спрямовано до державного бюджету і 62,2 відсотки до місцевих бюджетів.
За обсягами сплати, основними джерелами поповнення державної казни у січні - жовтні 2016 року були: податок на
додану вартість, якого сплачено 347,9 млн. грн. (+21,3 млн. грн.), податок на доходи фізичних осіб - 262,5 млн. грн.
(+37,3 млн. грн.), податок на прибуток – 93,4 млн. грн. (+6,1 млн. грн.) та військовий збір – 84,7 млн. грн. (+2,1 млн.
грн.).
Дохідну частину місцевих бюджетів з початку року поповнено на майже 1404,8 млн. грн. Приріст надходжень до
відповідного періоду минулого року склав 48,3 відсотки, що в сумарному вигляді перевищує 457,8 млн. грн.
Традиційно значна питома вага надходжень місцевого бюджету припадає на податок на доходи фізичних осіб,
якого сплачено 719,5 млн. грн. У порівнянні з минулим роком ця сума зросла на 238,3 млн. грн.
«Крім того, динаміка надходжень і інших податків до місцевих бюджетів позитивна. Загалом, цього року сплачено
210,3 млн. грн. (+51,9 млн. грн.) плати за землю, майже 176,3 млн. грн., (+39,0 млн. грн.) єдиного податку, 224,8
млн. грн. (+42,0 млн. грн.) акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів - розповідає очільник фіскального відомства краю Віталій Шпак.

Грошові надходження до буковинської казни від платників єдиного податку склали 176, 3
млн. грн.
У цілому, за десять місяців 2016 року платники єдиного податку – юридичні та фізичні особи наповнили місцеві
скарбнички Чернівецької області на 53,1 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року - інформують у
Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області.
У відомстві відзначають, найбільші поступлення єдиного податку забезпечили фізичні особи – платники єдиного
податку І - ІІІ групи, понад 117 млн. грн. Наразі в області обліковується понад 22 тисячі таких платників.
Юридичні особи, яких налічується 2,6 тисяч підприємств, цьогоріч збагатили казну на 11,8 млн. грн.. більше ніж
торік.
Майже в два рази, у порівнянні з минулим роком збільшили фінансування місцевих громад
сільгосптоваровиробники – 12,2 млн. грн. В регіоні здійснюють діяльність 787 платників.

Відрадно, що єдиний податок буковинськими платниками сплачується сумлінно, вчасно та в повному обсязі, що є
запорукою стабільних надходжень до бюджету. Але бувають випадки, коли платники єдиного податку потрапляють
до лав боржників. Зокрема, перераховують кошти несвоєчасно, не на ті рахунки, або не вказують (вказують
неправильно) реєстраційний номер облікової картки.
Відтак, податківці застерігають, щоб не потрапити в таку халепу, платники єдиного податку можуть час від часу
звірити стан розрахунків із бюджетом.
Наразі за допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет платника податків», в якому впроваджено сервіс
«Звірення розрахунків з бюджетом, реалізовано можливість здійснення платником самостійної процедури звіряння
стану його розрахунків з бюджетом по кожному податку, збору або внеску, належному йому до сплати.
Окрім того, платник з приводу проведення звірки щодо стану розрахунків з бюджетом може безпосередньо
звернутись до територіальних органів фіскальної служби за основним та неосновним місцем обліку.

Сховище з тютюновими виробами, облаштоване в середині паливного бака автомобіля,
виявили буковинські митники
Сьогодні близько 14-ї години дня у пункті пропуску «Порубне» співробітниками Чернівецької митниці ДФС
припинено ще одну спробу незаконного переміщення тютюнових виробів.
Під час поглибленого огляду легкового автомобіля «VW Passat» митники виявили понад 200 пачок сигарет «KENT
HD 8». Водій автівки, 19-річний буковинець, який разом зі своїм пасажиром слідував з України до Румунії в
приватних справах, облаштував тайник в середині паливного бака, попередньо герметично заклеївши в
поліетиленові пакети по 4 пачки сигарет.
Відповідно до складеного за ч.1 ст.483 Митного кодексу України протоколу тютюнові вироби вітчизняного
виробництва вартістю понад 5 тис.грн. та транспортний засіб «VW Passat», 1993 р.в., попередньо оцінений у 25 тис.
грн., вилучено.

До державної скарбниці буковинська митниця перерахувала понад 220 млн. грн.
Чернівецька митниця ДФС наполегливо працює у напрямку виконання однієї з головних функцій митного органу –
наповнення Державного бюджету.
Упродовж жовтня поточного року фактичне виконання індикативних показників становить 220 442, 7 тис. грн.,
тобто 146, 6 % від плану. Понад два роки Чернівецька митниця досягає значних успіхів у забезпеченні надходжень
до державної скарбниці. Середній показник по перевиконанню планових надходжень становить 20-30 %.
Нагадаємо, що з вересня 2015 року у чотирьох областях країни, у тому числі й Чернівецькій, запроваджено
експеримент, що має на меті забезпечити виконання ремонтних робіт на дорогах державного значення за рахунок
50% перевиконання планових надходжень митницями визначених областей.
«Результат перерозподілу коштів державного бюджету на цільовий фонд Чернівецької області кожен із буковинців
може оцінити самостійно. Хочу наголосити, – зауважує Микола Михайлович, – що лише у цьому місяці на ремонт
доріг має бути спрямовано близько 47 млн. грн. З початку експерименту станом на 31 жовтня поточного року
Чернівецька митниця ДФС перевиконала планові показники на 706 млн. грн., а це значить, що фактично на ремонт
доріг загального користування державного значення до спецфонду обласного бюджету має надійти понад 353 млн.
грн.»

Столичні оперативники ДФС викрили протиправну схему незаконного експорту
сільськогосподарської продукції, вилучено товарів на п’ять мільйонів гривень
Про це нещодавно повідомив перший заступник начальника Головного управління ДФС у м.Києві, полковник
податкової міліції Ігор Скороход.
За його словами, в рамках проведення операції «Рубіж-2016» та оперативного супроводження кримінального
провадження за ч.1 ст.205 КК України викрито протиправну схему експорту сільськогосподарської продукції на
підставі сфальсифікованих документів.
Встановлено, що одним із підприємств подано до Миколаївської та Одеської митниць ДФС для митного
оформлення в режимі «експорт» попередні декларації щодо відправки за межі митної території України
сільськогосподарської продукції врожаю 2016 року.
Разом з митними деклараціями подано підроблені товаросупровідні документи, підписані від імені директора та
засновника вказаного підприємства, який під час розмови із представниками податкової міліції підтвердив свою
непричетність до реєстрації та ведення зовнішньоекономічної діяльності вказаної компанії.
На підставі ухвал суду проведено низку оглядів зерносховищ в торгівельних портах в зоні діяльності Одеської та
Миколаївської митниці, за результатами яких виявлено та вилучено 263,5 тонн сої, 114 тонн кукурудзи та 146 тонн
пшениці. Загалом вилучено сільськогосподарської продукції загальною вагою понад 550 тонн на суму близько 5
млн. грн.
Слідчі дії тривають.

В 1,5 рази зросли надходження єдиного податку від підприємців Вінниччини
При цьому за 10 місяців п.р. фізичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування, поповнили місцеві
бюджети на 298,4 млн.грн єдиного податку.
„Завдяки зростанню підприємницької активності ми маємо стабільний тренд зростання податкових надходжень. –
відзначає начальник ГУ ДФС у області Руслан Осмоловський. – Так, лише від сплати єдиного податку фізичними
особами цьогоріч місцеві бюджети додатково отримали понад 102 млн.грн.”
Варто зазначити, що спрощена система приваблює суб’єктів господарювання завдяки простим і зрозумілим
правилам ведення обліку та сплати податків. Нагадаємо, що гранична межа річного доходу, що дозволяє обрати цю
систему оподаткування, визначена для кожної групи: перша група – 300,0 тис.грн.; друга група – 1 500,0 тис.грн;
третя група – 5 000,0 тис.грн. Платниками єдиного податку визначаються види діяльності, що здійснюються
підприємцем та оподатковуватимуться єдиним податком. У разі перевищення розміру річного доходу, а також
отримання доходу від діяльності, що не дає права на сплату єдиного податку, єдиний податок сплачується у розмірі
15 відс. від суми такого доходу. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується
протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за звітний квартал.
ГУ ДФС у Вінницькій області

Волинські платники податків спрямували до держбюджету понад 1,6 мільярда гривень
податкових платежів
Протягом десяти місяців 2016 року на Волині сплачено понад 1,6 мільярда гривень податків і зборів, які
зараховуються до державного бюджету. Таким чином, цього року волинські платники податків спрямували до
держбюджету на 448,3 мільйона гривень податкових платежів більше.
Великі платники, які перебувають на обліку уЛуцькому управлінні СДПІ з обслуговування ВПП у м. Львові МГУ
ДФС, сплатили 164,4 мільйона гривень податку на прибуток до Державного бюджету та 18,3 мільйона гривень до
обласного бюджету. Про це на щотижневій апаратній нараді у Волинській ОДА повідомила начальник Головного
управління ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
«Такому позитивному результату сприяли заходи органів ДФС у напрямку відпрацювання резервів та підвищення
якості адміністрування податкових платежів загалом», - наголосила Світлана Савчук.
Як свідчить аналітика, найбільшу частку надходжень до держбюджету з Волині забезпечено завдяки волинським
платникам ПДВ- 623,7 мільйона гривень. За цей же час до державної скарбниці також спрямовано 529,2 мільйона
гривень ПДФО.
Як запевнила керівник волинських фіскалів, саме активна позиція органів ДФС щодо легалізації доходів дозволила
залучити додаткові надходження ПДФО як до державного, так і місцевого бюджетів.
Довідково: за підсумками десяти місяців на Волині зафіксовано ріст сплати податкових платежів до держбюджету
на 38,3 відсотка до минулорічного показника.

Органи ДФС у Закарпатській області мобілізували понад 1,7 млрд грн ЄСВ
З початку 2016 року органами ДФС у Закарпатській області мобілізовано понад 1 млрд 703 млн грн єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Зокрема, у жовтні поточного року закарпатці сплатили
186,8 млн грн єдиного внеску.
Водночас фахівці фіскальної служби Закарпаття нагадують підприємцям які застосовують спрощену систему
оподаткування, яку суму ЄСВ їм необхідно сплачувати: починаючи з 1 травня по 30 листопада 2016 року такі
підприємці сплачують єдиний внесок в розмірі від 319 до 7975 грн.
Відтак єдиний внесок за себе мають право не сплачувати фізичні особи – підприємці на єдиному податку, які є
пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують, відповідно до закону, пенсію або соціальну допомогу.
Звертаємо увагу, що ЄСВ сплачується незалежно від того, отримували спрощенці дохід чи ні. За несплату або не
своєчасну сплату єдиного соціального внеску до порушників застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, у
розмірі 20% своєчасно не сплачених сум, також на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми
недоплати за кожний день прострочення платежу. Так само за порушення строків сплати або несплати єдиного
внеску фізичні особи-підприємці несуть адміністративну відповідальність.
Варто зазначити, що від своєчасних надходжень єдиного соціального внеску залежить наповнення фондів
соціального страхування, а це означає, що громадяни можуть розраховувати на державні соціальні гарантії при
безробітті, нещасних випадках, професійних захворюваннях, при нарахуванні пенсійного забезпечення та інших
соціальних виплат.
Нагадуємо, єдиний внесок за ІV квартал 2016 року підприємці повинні сплатити до 19 січня 2017 року.

Запорізькі митники оформили понад 40 тис. електронних митних декларацій
З початку року Запорізькою митницею ДФС оформлено майже 46 тисяч митних декларацій, з них 99,5% – в
електронному вигляді. За аналогічний період 2014 року електронні митні декларації становили 99,2% від усього
обсягу декларацій, що підтверджує ефективність та доступність такого електронного сервісу.
Серед загальної кількості електронних декларацій більшість складають експортні – 30,4 тис. шт. Імпортних
декларацій в електронному вигляді оформлено понад 15 тис. шт., транзитних – 65.
– Розвиток системи електронного декларування товарів у Запорізькому регіоні має позитивні тенденції. Митна
декларація та інші документи, подання яких органам доходів і зборів передбачено Митним кодексом України,
оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають однакову юридичну силу, – зазначив в.
о. начальника Запорізької митниці ДФС Сергій Черкунов.
Також він наголосив, що електронне декларування сприяє прискоренню митного оформлення товарів: середній час
митного оформлення однієї митної декларації складає за наведений період часу 1 годину 21 хвилину.

З початку року ГУ ДФС у Київській області забезпечено 11,8 млрд. грн. надходжень до
зведеного бюджету
У порівнянні з попереднім роком зведений бюджет країни отримав на 4,3 млн. грн. більше. Приріст складає 56,8 %.
До загального фонду державного бюджету зібрано 5,5 млрд. гривень. Темп росту до січня-жовтня 2015 року
складає понад 143,1 %. Додатково отримано 1,7 млрд. гривень.
З початку року до місцевих бюджетів надійшло 6,3 млрд. гривень. Темп росту до минулого року складає 151,4%.
Бюджет додатково поповнився на суму понад 2 млрд. гривень.
місяця.

Митники вилучили сім автомобілів, обладнаних сховищами для перевезення сигарет
Упродовж останніх вихідних працівники Львівської митниці ДФС зафіксували вісім випадків незаконного
переміщення понад 6 тис. сигарет та вилучили сім автомобілів, у яких їх було приховано.
У всіх випадках сигарети намагались вивезти в Республіку Польщу. Як правило, для перетину кордону громадяни
обирали смугу руху «зелений коридор» та використовували автомобілі на іноземній реєстрації. Для приховування
сигарет громадяни використовували спеціально обладнані сховища, або конструктивні порожнини автомобілів, що
утруднювало виявлення таких товарів. Серед порушників – громадяни Польщі та України.
Загалом, окрім сигарет, вилучено автомобілі: «CHRYSLER VOYAGER», 2002 р.в., «OPEL COMBO-С», 2002 р.в.,
«ВАЗ 21093», 1997 р.в., «Volkswagen lt 35» 1998 р.в., «Citroen jumpy» 2000 р.в., «Dodge» 2001, Volkswagen » 2000
р.в.
Найбільше пачок сигарет – 3580 – приховав гр. України в автомобілі «Volkswagen lt 35».
Громадяни вчинили дії, що мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1ст.483 Митного кодексу
України. За цими фактами складено протоколи. Товар та транспортні засоби вилучено. Їх вартість буде встановлено
додатково. Справи скеровано до суду, який і визначить покарання.

За 10 місяців платники податків Одещини направили до бюджетів всіх рівнів 11,3 млрд.грн.
Це на 4,4 млрд.грн. або на 64 % більше, ніж за січень-жовтень 2015 року.
З них, до загального фонду Державного бюджету України надійшло понад 4,7 млрд.грн., що на 1,9 млрд.грн. або на
71 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.
У розрізі основних податків до загального фонду Державного бюджету надійшло 2,2 млрд.грн. податку на додану
вартість, 1,2 млрд.грн. податку на доходи фізичних осіб, 617 млн.грн. податку на прибуток, майже 383 млн.грн.
військового збору та майже 188 млн.грн. акцизного податку.

За 10 місяців Рівненщина забезпечила понад 1,8 мільярда гривень Єдиного соціального внеску
За 10 місяців поточного року роботодавцями Рівненської області як юридичними так і фізичними особами і
забезпечено надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі понад 1,8
млрд.грн.
Виконання індикативного показника склало 104,6 %. Додатково надійшло понад 81,9 млн. грн.
Як зазначили в ГУ ДФС у Рівненській області, на сьогодні питання легалізації зарплат є пріоритетним напрямком
діяльності, адже саме від розміру оплати праці залежить стан наповнення соціальних фондів. Саме від своєчасних
надходжень єдиного соціального внеску залежить наповнення фондів соціального страхування, а це означає, що
громадяни можуть розраховувати на державні соціальні гарантії при безробітті, нещасних випадках, професійних
захворюваннях, при нарахуванні пенсійного забезпечення та інших соціальних виплат.

Харківські митники не пропустили незаконний «тютюновий» багаж
Напередодні в міжнародному пункті пропуску «Харків-аеропорт» харківськими митниками було припинено спробу
ввезення 20 кг тютюну для кальянів.
Під час проведення митного контролю рейсу «Стамбул-Харків» за допомогою технічного засобу контролю
«Rapiscan» у багажі одного з пасажирів в двох картонних коробках був виявлений тютюн для кальяну «Serbetli»
(виробник Туреччина) загальною вагою 20 кілограм, що в 80 разів перевищує дозволену норму для переміщення
через митний кордон України.
Відносно громадянина складений протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу
України.

Роботодавці Буковини забезпечили 65,3 млн. грн. додаткових надходжень «соціального»
внеску
Про це повідомляють в Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області. За підсумками десяти місяців 2016 року
до державних цільових фондів Чернівецької області спрямовано майже 1 мільярд 130 мільйонів гривень єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. В тому числі, єдиний соціальний внесок
нарахований роботодавцями на суми заробітної плати та винагороди за договорами цивільно – правового характеру
склав 965,9 млн.грн.
Сума сплаченого ЄСВ впродовж січня-жовтня 2016 року більш як на 65,3 млн.грн перевищила очікувані
надходження, а це відповідно 106,1 відсоток планових показників. Тільки упродовж жовтня надходження єдиного
соціального внеску склали 118,8 млн.грн., виконання індикативних показників за місяць становить 103,3 відсотки.
У фіскальній службі Буковини акцентують увагу, що задля підвищення стандартів заробітної плати та її легалізацію
на рівні роботодавець – найманий робітник, держава пішла на поступки, оскільки зменшено фінансове
навантаження на фонд оплати праці відповідно є можливість спрямувати вивільнені кошти на підвищення
заробітної плати, розвиток виробництва та інші потреби.
Фахівці ГУ ДФС у Чернівецькій області нагадують, що 18 жовтня цього року у «Офіційному віснику України»
№80/2016, був опублікований, а отже набрав чинності Наказ Мінфіну від 07.09.2016 р. № 813 яким внесено зміни
до Порядку складання звіту з ЄСВ та Інструкції про нарахування ЄСВ. Відповідно вперше відзвітувати з ЄСВ за
новою формою роботодавці мають саме за жовтень 2016 року у листопаді.

