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Підсумки за 9 місяців

Протягом 9 місяців 2014 року податковою службою району вживались заходи направлені на виконання доведених індикативних показників Міністерства доходів і зборів України,  забезпечення максимальної сплати нарахованих сум податків, зменшення податкового боргу  та розширення фактичної бази оподаткування за рахунок контрольно-перевірочної роботи. В результаті цього до Зведеного бюджету надійшло 29291,2 тис.грн. при плані 26657,1 тис.грн, що становить 109,9 % від прогнозних показників.
Надходження до Загального фонду держбюджету забезпечено в розмірі 4422,8 тис. грн., виконання становить 96,7 %. Темп росту до відповідного періоду минулого року становить 121,7 %.
До місцевого бюджету надійшло 22911,0 тис. грн. Виконання становить 111,1%, додатково надійшло 2288,7 тис. гри., темп росту до минулого року складає 109,1 %.
Бюджетні призначення загального фонду місцевого бюджету виконані на 109,1%, тобто при запланованому показнику МФУ в сумі 15066,4 тис. грн. до бюджету  району забезпечено надходження  в сумі 16430,2 тис. грн.  
Найбільша питома вага у надходженні власних доходів загального фонду місцевого бюджету за 9 місяців  2014 року становить податок з доходів фізичних осіб (75%) – 12994,1 тис грн. або 79,1%. Темп росту до минулого року складає  107,7%.
Плати за землю забезпечено надходження до місцевого бюджету в сумі 2968,1 тис. грн., відсоток виконання складає 129,7 %, темп росту до минулого року 110,0 %.
Станом на 01.10.2014 року в Теофіпольському відділенні Красилівської ОДПІ на обліку перебуває 1279 суб'єктів підприємницької діяльності, в том|у числі 521 - юридичних осіб та 758 - фізичних осіб.
Станом на 01.10.2014 року новостворений податковий борг по підприємствах відсутній. 
Сума податкового боргу за оперативними даними до зведеного бюджету становить 6002,7 тис.грн., в т.ч. до державного бюджету 5569,2 тис.грн., до місцевого бюджету 433,5 тис.грн.
Станом на 1.10.2014 року обсяг податкового боргу по сплаті податків до бюджетів всіх рівнів склав 6002,7,0 тис. грн., в тому числі: до державного бюджету 5569,2 тис. грн. або 92,8 відсотки від загальної суми податкового боргу та до місцевого бюджету 433,5 тис.грн. або 7,2 відсотка. Питома вага податку на доходи фізичних осіб в загальній сумі податкового боргу до місцевого бюджету становить – 30,9 % (134,0 тис.гривень).
Найбільшими підприємствами-боржниками є СТОВ «Хлібороб» – 104,2 тис.грн.(по підприємству ініціюється порушення справи про банкрутство), ТзОВ «Холдінгова компанія «Базалія»» - 183,8 тис. грн.., ПП «Теофіпольський молокопереробний завод» - 74,7 тис. грн., ПП «Будівельник – М» - 5423,9 тис.грн.

За результатами аналізу показників по формі № 1ДФ за 2 квартал 2014 року середньомісячна заробітна плата в Теофіпольському районі склала – 2270 грн. За 9 місяців 2014 року 51 перевірка з метою виявлення виплати заробітної плати в конвертах та не законного оформлення трудових відносин із найманими працівниками. 58 місць господарської діяльності пройшли обстеження стану їх використання, в результаті чого залучено до державної реєстрації 32 найманих працівників та 10 фізичних осіб – підприємців.
За результатами аналізу показників по формі 1-ДФ та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування Теофіпольським відділенням Красилівської ОДПІ 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 9 місяців 2014 року проведено 6 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати та сприяння легалізації тіньової зайнятості населення та тіньової заробітної плати в районі, на якому заслухано 19 керівників підприємств та організації, фізичних осіб-підприємців яких зобов’язали
1. підвищити рівень за робітної плати та мінімального прожиткового рівня для працездатних осіб, не допускати на підприємствах виплати заробітної плати "в конвертах". 
2. нарахування заробітної плати не може бути меншим від мінімальної заробітної плати.
       В результаті проведених комісій за січень - серпень 2014 року 4 підприємства підвищили розмір заробітної плати.                                                                                                                                                                                 З метою повноти надходження податку на доходи з фізичних осіб та забезпечення виплати заробітної плати у розмірах, менших законодавчо встановленої мінімальної Теофіпольським відділенням Красилівської ОДПІ протягом 9 місяців 2014 року проведено 11 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, на яких заслухано 23 керівників підприємств та організації, фізичних осіб-підприємців. 
За результатами проведених зустрічей рекомендували СГД винайти можливість забезпечити працівників повною зайнятістю та нарахуванням заробітної плати не менше законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати та в подальшому не допускати зменшення рівня заробітної плати. 
В  результаті чого 9 СГД підвищили рівень заробітної плати.
В результаті проведеної роботи до бюджету додатково надійшло 3,4 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 7,3 тис. грн.. єдиного соціального внеску.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       За 9 місяців 2014 року документальними та камеральними перевірками охоплено 217 СГД, з яких 177 перевірок результативні.
В тому числі 
- юридичних осіб – 32 перевірки, 30 з яких результативні (всього донараховано 29,1 тис. грн..), 
- фізичних осіб - підприємців – 170 (в т.ч. 49 перевірок на закриття підприємницької діяльності), з яких 132 результативні  – усього донараховано платежів  на суму  34,1 тис грн.. 
- 15 перевірок фізичних осіб (громадян) з питань нарахування та оподаткування окремих видів доходів усього донараховано платежів  на суму 2,5 тис. грн.
Протягом 9 місяців 2014 року в районній газеті “Життя Теофіпольщини” опубліковано 29 статей з актуальних питань податкового законодавства, на офіційному веб-сайті ГУ Міндоходів у Хмельницькій області розміщено 24 статтей та 41 – на інтернет-майданчику “Податкова інформує” офіційного веб-сайту Теофіпольської районної державної адміністрації.
Відділенням проведено 9 “круглих столів”. З платниками податків проведено 18 семінарів та 18 брифінгів, 18 сеансів “гарячої лінії” з питань роз’яснення податкового законодавства. Начальником Теофіпольського відділення особисто проведено 9 тематичних зустрічей з актуальних питань оподаткування з платниками податків.
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