1

Підсумовуємо зроблене
Підбиваючи підсумки, можна сказати що для всіх нас 2013 рік – перший рік роботи Міністерства доходів і зборів України став періодом становлення, великих змін, загальних успіхів. Ми можемо з повним правом пишатися тим, що розбудова відомства не тільки жодним чином не завадила обслуговуванню платників, а й дала змогу суттєво покращити його якість.
Завдяки налагодженій роботі податківців району  до Зведеного бюджету надійшло 34993,7 тис.грн. при плані 33326,9 тис.грн, що становить 105,0 % від прогнозних показників, в т. ч. до місцевого бюджету надійшло 29114,0 тис. грн., темп росту до минулого року склав 111,0%.  
Станом на 01.01.2014 року податковий борг  до зведеного бюджету становить 448.9 тис.грн., в т.ч. до державного бюджету 145.1 тис. грн., до місцевого бюджету 303.8 тис.грн., який  порівнянно з 01.01.2013 року скоротився на 277 тис. грн.  
За 2013 рік проведено 85 перевірок з метою виявлення виплати заробітної плати в конвертах та не законного оформлення трудових відносин із найманими працівниками. Перевірено 104 суб'єкти господарської діяльності, в результаті чого залучено до державної реєстрації 73 найманих працівників.
За результатами аналізу показників по формі 1-ДФ відділенням щомісячно ініціюється на засіданнях робочих груп при місцевих органах влади заслуховування конкретних керівників СГД (в т.ч. приватних підприємців - роботодавців), які виплачують заробітну плату у розмірах, менших законодавчо встановленої мінімальної, та уклали угоди із найманими працівниками про неповну трудову зайнятість. За 2013 рік проведено 8 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати та сприяння легалізації тіньової зайнятості населення та тіньової заробітної плати в районі.
З метою повноти надходження податку на доходи з фізичних осіб Теофіпольським відділенням Красилівської ОДПІ за 2013 р. проведено 17 зустрічей з керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями боржниками по податку на доходи та тими, що виплачують заробітну плату в розмірі меншому від законодавчо встановленого мінімуму, в результаті чого забезпечено додаткові надходження по податку на доходи фізичних осіб в сумі 7,8 тис. грн.
Додатковим джерелом надходження до бюджету є результат контрольно-перевірочної роботи, в результаті чого до бюджету надійшло 1239,2 тис.грн., в тому числі 970,7 тис.грн. податку на додану вартість, 177,3 тис.грн. податку на прибуток, 104,9 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.
На допомогу платникам податків стала організація на високому рівні надання адміністративних послуг Центром обслуговування платників податків, який функціонує при Теофіпольському відділенні Красилівської ОДПІ. Значних результатів досягнуто в запровадженні електронних сервісів. Платники зрозуміли переваги подання звітності засобами телекомунікаційного зв»язку. У результаті електронні звіти подають 100% платників ПДВ, 98 % - платників ЄСВ.
Сьогодні суспільство і бізнес прагнуть змін. Тому ми не можемо дозволити собі зупинятися на досягнутому. Ми повинні працювати ще більше і завзятіше і бути ще наполегливішими і цілеспрямованішими  в реалізації поставлених перед нами завдань.


Заступник начальника інспекції – 
начальник Теофіпольського відділення 
Красилівської ОДПІ                                                                     В.С.Грицаюк   


