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Протягом січня – вересня 2017 року послугами Центру обслуговування платників
Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області (далі ЦОП)
скористались понад 446,6 тис. громадян. Протягом цього часу фахівцями надано 33,1
тис. адміністративних послуг.
Найбільш популярною залишається послуга з видачі
картки платника податків та внесення до паспорту громадянина України даних про
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Держаного реєстру фізичних
осіб – платників податків – 15961.

Надано 3699 витягів з реєстру платників єдиного податку. Стати платниками єдиного
податку виявили бажання 3139 СПД. За реєстрацією книг обліку доходів та книг обліку
доходів і витрат платника єдиного податку звернулося 2633 суб’єкта підприємницької
діяльності. Зареєстровано 3187 книг обліку розрахункових операцій, 1313
розрахункових книжок.

Для зручності платників в Центрі обслуговування надаються також консультаційні та
інформаційні послуги стосовно застосування податкового законодавства,
адміністрування єдиного соціального внеску, порядку заповнення декларацій та
оформлення податкової знижки.

Офіційна заробітна плата – запорука державних соціальних гарантій

Одним з пріоритетних напрямів діяльності Маріупольської ОДПІ Головного управління
ДФС у Донецькій області є робота з детінізації праці та заробітної плати.
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Маріупольською ОДПІ вживаються заходи щодо легалізації ринку праці, оскільки
нелегальні доходи призводять до значних негативних наслідків не тільки для бюджету, а
й для самих працівників, позбавляючи їх соціальних гарантій, компенсацій, пільг, які
регламентовані законодавством.

В результаті проведених заходів, щодо оформлення трудових угод з офіційно не
працевлаштованими громадянами, за 9 місяців 2017 року суб’єктами господарської
діяльності Маріупольської ОДПІ оформлені трудові договори з 10135 громадянами,
надійшло податку на доходи фізичних осіб 5 298,9 тис. грн. та єдиного внеску 2 887,6
тис. грн.

Нагадуємо, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією,
обов'язковою на всій території України. З 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата в
місячному розмірі становить 3200 гривень (у погодинному розмірі – 19,34 гривні).

Щодо затвердження змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків

Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області інформує про
набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 18.09.2017 № 776 «Про
затвердження Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення
реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних» (далі – наказ 776), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
29.09.2017 за № 1204/31072.

Наказом 776 передбачено:

- платник податків має право подати Таблицю даних платника податків (далі – Таблиця)
без наявності факту зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування
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в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- до Таблиці подається пояснення платника податків, в якому зазначається специфіка
господарської діяльності, що має незмінний характер, із можливим посиланням на
податкову та іншу звітність платника податків;

- інформація з Таблиці розглядається ДФС протягом п’яти робочих днів, що настають за
днем її отримання;

- інформація з Таблиці враховується автоматично системою Моніторингу, якщо така
інформація подається сільгосптоваровиробниками, яких внесено до Реєстру отримувачів
бюджетної дотації та/або сільськогосподарськими підприємствами, що на 31.12.2016
застосовували спеціальний режим оподаткування згідно зі статтею 209 Податкового
кодексу України (у редакції, що діяла на 31.12.2016) і мають власну чи орендовану
земельну ділянку загальною площею понад 200 га включно станом на 01.01.2017, що
задекларована до 20.02.2017, і у яких за період з 01.01.2017 не було одночасної зміни
засновника і керівника та в якій зазначено коди згідно з УКТ ЗЕД постачання
(виготовлення) груп товарів, визначених наказом 776.

ДФС забезпечено приймання Таблиці за формою (J/F1312301) без наявності факту
зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних.

Таблиця за формою (J/F1312302), повинна подаватися платниками податків з
дотримання вимог наказу 776, починаючи з 23.10.2017.

Маріупольська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області
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