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Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області просить розмістити інформацію для
оприлюднення на Вашому веб-сайті.
Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області інформує:
Сумськими митниками ДФС виявлено церковну старовинну книгу
В ніч з 11.03.2016 на 12.03.2016 працівники ДФС Сумщини зупинили на митному посту
«Бачівськ» Сумської митниці ДФС автомобіль марки Ford, яким керував громадянин Молдови з
метою перетину кордону з України до Росії. Під час проведення митного огляду транспортного
засобу у багажному відділенні автомобіля митники виявили старовинну книгу «Церковний
місяцеслов». Знахідка написана церковностарослав’янською мовою, обкладинка виконана з
дерева та обтягнута шкірою. Чоловік віз раритетну книгу в дорожньому чемодані разом з іншими
книжками радянської пори 70-80 років випуску минулого століття. Згідно законодавства вилучена
знахідка обмежена до переміщення через кордон України. В своїх поясненнях молдаванин вказав,
що багаж йому передала знайома, він не знав, навіть, які книги знаходяться у чемодані. За даним
фактом складено протокол про порушення митних правил, додатково встановлюється вартість
артефакту.
На «Пульс» зателефонувало 28 жителів Сумщини
За січень-лютий 2016 року на сервіс «Пульс» надійшло 28 запитів від суб'єктів
господарювання та громадян. За словами Олексія Мазуренка, в.о. начальника ГУ ДФС у Сумській
області, це на 10 запитів або на 55 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. Із
загальної кількості запитів на сервіс «Пульс» 22 запити надійшло на податкову тематику та 6
запитів - на митну. Переважна більшість запитів на податкову тематику розглянута Головним
управлінням ДФС у Сумській області - 19 запитів або 86,5 відсотків від загальної кількості, ДПІ у
м. Сумах - 1 запит або 4,5 відсотків, Конотопською ОДШ - 1 запит або 4,5 відсотків, Сумською
ОДПІ - 1 запит або 4,5 відсотків.
За тематикою звернень запити по податковому напрямку можна поділити за наступними
напрямками: 10 запитів щодо звітності та реєстрації накладних, 8 запитів щодо системи
електронного адміністрування ПДВ та щодо перевірки суб'єктів господарювання. Органами ДФС
у Сумській області розглянуто всі запити своєчасно.
ДФС Сумщини виявила незаконних торговців газом
Працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Сумській області припинено
незаконну торгівлю стислим газом на пересувній автогазозаправній станції. За отриманою
працівниками оперативних підрозділів інформацією підприємство у одному з районів Сумщини
заправляло автотранспорт стислим газом. Порушники при цьому не мали необхідних документів
дозвільного характеру для проведення вибухонебезпечних та пожеженебезпечних робіт. У ході
перевірки автомобіль з газовими балонами, заповненими стислим газом та обладнанням для його
перекачування вилучено. Орієнтовна вартість вилученого майна понад 300 тисяч гривень. 10
березня 2016 року оперативниками складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1
ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення порядку провадження
господарської діяльності». Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді накладення

штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних
внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.
Електронний сервіс ДФС України надає можливість громадянам дізнатись про свої доходи в
режимі онлайн
Конотопська ОДПІ нагадує, що за допомогою електронного сервісу Державної фіскальної
служби України «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків
про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням
електронного цифрового підпису» фізична особа – платник податків може отримати в
електронному вигляді відомості про себе з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків
(далі – ДРФО) щодо сум отриманих доходів та утриманих податків. Зазначена електронна послуга
функціонує у штатному режимі з 01.09.2015.
Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді
надаються за останні три роки (по кварталам), відомості за останній звітний період (квартал)
надаються через 60 днів після його закінчення.
Для отримання цих відомостей про себе з ДРФО фізична особа – платник податків формує
запит в електронному вигляді, підписує сформований запит електронним цифровим підписом та
відправляє на електронну адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС».
Цей запит формується за допомогою «Спеціалізованого клієнтського програмного
забезпечення для формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної
звітності ДФС»» (далі – ПЗ), яке розміщене на офіційному веб-порталі ДФС України («Головна
сторінка» – «Фізичним особам» – «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб –
платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді»)
за посиланням: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/.
За результатами обробки запиту на електронну адресу платника надходить відповідь, що
містить відомості про суми доходів. Детальну інформацію щодо цього електронного сервісу,
порядку формування запиту щодо отримання відомостей з ДРФО про суми виплачених доходів та
утриманих податків в електронному вигляді, інструкцію щодо користування ПЗ, електронні форми
запиту та відповіді на запит про доходи розміщено на офіційному порталі ДФС України за
посиланням: http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/
Майже 40 мільйонів гривень ЄСВ надійшло від платників Конотопської ОДПІ
За два місяці поточного року сплата єдиного соціального внеску платниками Конотопської
ОДПІ склала 38 млн. 673 тис.грн. Про це повідомив в.о. начальника Конотопської ОДПІ ГУ ДФС
у Сумській області Юрій Чеботарьов. Переважна сума цих коштів надійшла від роботодавців, які
нараховували та сплачували ЄСВ на суми заробітної плати та винагороди за договорами цивільноправового характеру.
Посадовець нагадав, що звіт до фіскальних органів подається страхувальником або
відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік у фіскальних органах в один із
таких способів:
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації
електронного підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством ;
- на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених
печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;
- на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує
п'яти;
- надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у
страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п'яти.
У разі надсилання звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення
на адресу відповідного фіскального органу не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного

строку подання звіту. Така звітність вважається поданою в день отримання відділенням поштового
зв'язку від платника єдиного внеску поштового відправлення із звітністю.
Подання звітності в електронному вигляді має безліч переваг як для платників податків, так і
для фахівців Державної фіскальної служби. Звітність, надіслана до органу ДФС засоби
телекомунікаційного зв’язку, не потребує дублювання на паперових носіях та їх зберігання.

