Інформація ГУ ДФС у Кіровоградській області
Увага! Режим роботи Центрів обслуговування платників
у святкові та вихідні дні
11.04.2017
Головне управління ДФС у Кіровоградській області інформує про
режим роботи Центрів обслуговування платників (ЦОП) у святкові та вихідні
дні:
15 квітня 2017 року – робочий день відповідно до затверджених
графіків роботи ЦОП;
17 квітня 2017 року – робочий день у режимі чергування до 17 год. 00
хв.;
16 квітня, 1, 2, 8, 9 травня 2017 року – вихідні дні.
Кіровоградщина: за січень-березень 2017 року на «Пульс»
надійшло 1 звернення
11.04.2017
Протягом січня - березня 2017 року на антикорупційний сервіс
Державної фіскальної служби України «Пульс» надійшло 1 звернення від
платника Кропивницької ОДПІ Головного управління ДФС у
Кіровоградській
області
щодо
перевищення
терміну
надання
адміністративних послуг, а саме отримання відмітки в паспорті про наявність
права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Станом на 01.04.2017 року питання, порушене заявником, вирішено по
суті.
Головне управління ДФС у Кіровоградській області нагадує, що
«Пульс» - це гаряча телефонна лінія, за якою телефоном: (044)284-00-07
громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість повідомити про
неправомірні дії або бездіяльність працівників податкової та митниць, про
можливі корупційні дії з їхнього боку, а також проблеми, які виникають під
час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
Телефонна лінія працює цілодобово.
У квітні 2017 року платники ПДВ
звітують за новою формою декларації з ПДВ
11.04.2017
Наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2016 № 276 внесено
зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість та

уточнюючого розрахунку до неї, які затверджені наказом Міністерства
фінансів України від 28.01.2016 № 21.
Подання податкової звітності за новою формою вперше здійснюється
за звітний період березень 2017 року (граничний термін подання 20 квітня
2017 року), І квартал 2017 року (граничний термін подання 10 травня
2017року - у травні 2017 року).
Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з
виправленням самостійно виявлених помилок, зі змінами внесеними Наказом
№ 276, подається починаючи з 01 квітня 2017 року.
З таким роз’ясненням можна ознайомитися на офіційному веб-порталі
Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційнодовідковому ресурсі (категорія 101.20).
За три місяці поточного року до органів ДФС Кіровоградщини 64
рази звертались за публічною інформацією
11.04.2017
Законом України від 13 січня 2011 №2939-VI «Про доступ до публічної
інформації» визначено механізм реалізації права кожної людини на вільне
одержання та поширення будь-якої інформації без втручання органів
державної влади.
Вказаний закон містить перелік гарантій дотримання прав на надання
публічної інформації, регламентує порядок доступу до неї, надає визначення
інформації з обмеженим доступом, визначає порядок і строки подачі та
задоволення запиту на інформацію, а також процедуру оскарження рішень,
дій чи бездіяльності розпорядників інформації.
Як повідомили фахівці сектору обслуговування платників Головного
управління ДФС у Кіровоградській області за січень-березень 2017 року
надійшло 53 запита від юридичних осіб, 9 запитів від фізичних осіб та по
1 запиту від представників засобів масової інформації та від органів
виконавчої влади.
За результатами розгляду запитів надано відповіді на 60 звернень, з
яких відмовлено у задоволенні на 2 звернення у зв’язку з тим, що інформація
стосувалася діяльності третіх осіб та 4 запита опрацьовуються відповідно до
частини 4 ст. 20 Закону №2939-VІ «Про доступ до публічної інформації».
Операція «РУБІЖ-2017»
11.04.2017
На виконання наказу Державної фіскальної служби України від
21.08.2015 № 628 з метою виявлення кримінальних порушень законодавства
України з питань державної митної справи, виявлення кримінальних
правопорушень у митній та податковій сферах, встановлення механізмів та
схем порушень юридичними та фізичними особами вимог чинного
законодавства, наказом Державної фіскальної служби України від 29.12.2016

року № 1045 продовжено проведення операції «Рубіж – 2017» на період
з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.
Митницею у період проведення операції «Рубіж – 2017»
порушено
60 справ про порушення митних правил на суму 8 435 991
грн.
Упродовж проведення операції «Рубіж – 2017» робочою групою
ініційовано проведення 12 митних оглядів.
Економічний ефект від ініційованих митницею запитів та оглядів по
перевірці правильності визначення митної вартості (класифікації) товарів
відповідно до яких прийняті рішення про визначення митної вартості товарів
(коду товару згідно з УКТЗЕД) складає 1 460,59 тис. грн.
Стан боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
за січень - березень 2017 року
11.04.2017
Протягом звітного періоду митницею ДФС порушено 60 справ про
порушення митних правил на суму 8 435 991 грн., у тому числі, 31 справа на
суму 8 333 991 грн. за фактом вчиненого порушення митних правил за ч.1
ст.483 Митного кодексу України, 1 справа на суму 1 209 201 грн., в якій
вартість предметів правопорушення перевищує суму умовної контрабанди
(609 000 грн.)
За результатами розгляду судом 1 справи про порушення митних
правил застосовано конфіскацію безпосередніх предметів правопорушення
на суму 156 184 грн.
Митницею розглянуто 24 справ про порушення митних правил та
накладено штрафів на суму 342 494 грн., сума штрафів, стягнутих митницею
складає – 97 766 грн.
З метою недопущення незаконного переміщення через митний
кордон України товарів, транспортних засобів, зброї, тютюнових виробів,
наркотичних та психотропних речовин, митницею проведено 9 спільних
заходів з правоохоронними органами Кіровоградської області, за
результатами яких складено 5 протоколів про порушення митних правил на
суму 1 209 201 грн.
В звітному періоді, на підставі аналізу оформлених в митному
відношення товарів, митницею підготовлено 8 запитів до митних органів
іноземних держав. За результатами опрацювання отриманих відповідей
митницею порушено 30 справ про порушення митних правил на загальну
суму 7 124 790.
Увага! З 1 січня підприємці – платники єдиного податку з обсягом
доходу понад 1 мільйон гривень мають застосовувати РРО

11.04.2017
Головне управління ДФС у Кіровоградській області нагадує:
Податковим кодексом України передбачено, що у разі перевищення в
календарному році обсягу доходу понад 1 мільйон гривень для платника
єдиного податку II та III груп (фізичної особи-підприємця) незалежно від
обраного виду діяльності застосування реєстратора розрахункових операцій є
обов’язковим (п.296.10 ст.296 ПКУ).
Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з
першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого
перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах
протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.
Тобто, з 1 січня платники єдиного податку ІІ та III групи (фізичні
особи-підприємці), обсяг доходу яких за 2016 рік склав понад 1 мільйон
гривень, зобов’язані при здійсненні своєї господарської діяльності
застосовувати РРО або перейти на використання виключно безготівкових
розрахунків.
Підсумки роботи оперативного управління Головного управління
ДФС у Кіровоградській області за I квартал 2017 року
11.04.2017
Протягом січня-березня поточного року за матеріалами оперативного
управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області до Єдиного
реєстру досудових розслідувань внесено 16 кримінальних правопорушень
економічної спрямованості: 8 – за фактами ухилення від сплати до бюджету
податків, 3 – за фактами незаконної реалізації алкогольних напоїв,
виготовлених з недоброякісної сировини, 1 – за фактом незаконної заявки до
відшкодування ПДВ з бюджету, 1 – за фактом розкрадання бюджетних
коштів, 1– за фактом привласнення благодійної допомоги та 2 – за фактом
фіктивного підприємництва.
В ході оперативного супроводження досудового розслідування
кримінальних проваджень відшкодовано збитки у розмірі 2,2 млн. гривень.
До суду направлено три кримінальних провадження, у тому числі одне
з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.212
КК України у зв’язку з повним відшкодуванням завданих держав збитків.
За результатами проведених заходів, направлених на протидію
незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів і перекриттю каналів
їх контрабандного походження на внутрішній ринок України,
співробітниками оперативного управління ГУ ДФС в області протягом І
кварталу 2017 року припинено діяльність трьох незаконних виробництв
підакцизної продукції та з незаконного обігу вилучено товарів підакцизної
групи на загальну суму 34 765,9 тис. гривень, у тому числі: спирт на суму 13
084,4 тис. грн., лікеро-горілчані напої на суму 19 545,4 тис. грн., паливно-

мастильні матеріали на суму 156 тис. грн., тютюнові вироби без марок
акцизного податку та тютюнова сировина на суму 469,9 тис. грн. та
транспортні засоби – на суму 1 510,2 тис. гривень.
За І квартал 2017 року платники Кіровоградщини перерахували до
бюджетів усіх рівнів та ЄСВ понад півтора мільярди гривень
11.04.2017
З початку поточного року органами ДФС у Кіровоградській області
забезпечено до бюджетів усіх рівнів 1592,2млрд.грн., що на 541,2млн.грн.
більше, ніж у січні - березні 2016 року. Про це проінформував в.о.начальника
ГУ ДФС у Кіровоградській області Сергій Тертичний.
Так, до загального фонду державного бюджету впродовж першого
кварталу поточного року спрямовано 731,6млн.грн., що на 268,3млн.грн.
більше, ніж за відповідний період 2016 року.
До місцевих бюджетів Кіровоградського регіону протягом січня березня 2017 року забезпечено 852,6млн.гривень. Це на 265млн.грн. більше
надходжень перших трьох місяців минулого року. Доведене завдання
виконано на 124,8 відсотків.
Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування з початку року зібрано 622,1млн.гривень. Порівняно з 2016
роком надходження зросли на 167,8млн. гривень.
Головне управління ДФС у Кіровоградській області

