від 26 жовтня 2015 року

№ 295-р

Про роботу Голованівського відділення
Гайворонської об’єднаної державної
податкової інспекції Головного управління
Державної фіскальної служби у Кіровоградській
області за 9 місяців 2015 року та перспективи
виконання планових показників
В районі знаходилося під контролем виконання показників за січеньвересень 2015 року.
Так, виконуючи заплановані показники забезпечено та перевиконано
надходження:
до зведеного бюджету – на 10% до доведеного завдання,
до державного – на 5,3 % до доведеного завдання,
до державного – на 154,2% до минулого періоду,
до місцевого бюджету – на 12,4% до доведеного завдання.
Залишаються проблемні питання:
існує податковий борг станом, який станом на 01 жовтня 2015 року по
зведеному бюджету складає 951,9 тис. грн. з них: по банкрутах – 478,8 тис.
грн.;
потребує посилення контролю за правильністю та повнотою
оподаткування земельних ділянок, що знаходяться користуванні як юридичних,
так і фізичних осіб;
потребує постійного контролю дотримання роботодавцями законодавства
щодо розміру заробітної плати, термінів її виплати та повноти і своєчасності
перерахування пов’язаних з цим платежів;
контроль за повнотою сплати податку з доходів фізичних осіб при
виплаті орендної плати за земельні часки (паї);
не в повній мірі відпрацьовано питання оподаткування доходів
громадянами, що одноосібно обробляють земельні часки (паї);
гострою є проблема в районі щодо використання найманої праці без
укладення відповідних угод, що є причиною несплати відповідних податків і
платежів та потребує тісної співпраці із
структурними підрозділами
райдержадміністрації;

2
необхідність тісної співпраці з платниками податків щодо добровільного
виконання ними обов’язку по сплаті податків, роз’яснення їм вимог чинного
законодавства в тому числі й в частині наданих законодавством пільг.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 23 жовтня 2015 року № 28:
1. Голованівському відділенню Гайворонської ОДПІ Головного
управління Державної фіскальної служби у Кіровоградські області:
забезпечити надходження платежів, що контролюються податковою
службою до бюджетів усіх рівнів, відповідно доведених завдань;
вжити заходів щодо максимального скорочення податкового боргу,
недопущення його росту та збільшення кількості боржників;
підвищити рівень масово-роз’яснювальної роботи, щодо залучення в
добровільному порядку платників податків – юридичних, фізичних осіб та
громадян до сплати податків до бюджетів усіх рівнів;
щомісячно інформувати райдержадміністрацію про проведену роботу та
надавати аналіз виконання місцевого бюджету в розрізі територіальних громад
по платежах, що контролюються податковою службою;
приймати безпосередню участь у формуванні доходної частини бюджету
району;
своєчасно надавати пропозиції щодо внесення змін до бюджетів, що
затверджуються місцевими радами.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.
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