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Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області просить розмістити інформацію для
оприлюднення на Вашому вебсайті:
З початку 2017 року на веб-порталі ДФС запрацювала альтернативна версія для
людей з вадами зору та слуху
Наразі сервіс працює в тестовому режимі. Важливим є те, що користуватися
альтернативною версією можна й з мобільних пристроїв, а це, по-перше, зручно, а по-друге –
відповідає сучасним вимогам Інтернет-користувачів.
Для переходу до альтернативної версії для людей з особливими потребами на головній
сторінці порталу розміщено відповідне гіпертекстове посилання.
Складається сервіс з трьох підсистем. Перша – це версія для людей з вадами зору.
Користувач має можливість збільшувати розмір літер тексту та обирати кольорові пари
для літер та фону (синій-білий, чорний-білий). При цьому розмір шрифту тексту, за винятком
титрів, змінюється в межах до 200 відсотків, а візуальне представлення тексту має коефіцієнт
контрастності не менше 5:1.
Друга підсистема розрахована для людей з вадами слуху. Так, в кожну сторінку сайту
інтегровано звукові файли, які відтворюватимуть інформацію вказаних сторінок у вигляді
синтезованого голосу для сприйняття користувачами Internet на слух.
Третя підсистема – це блок текстового відображення звукової інформації, який
дозволятиме адміністраторам Сервісу, відповідно до прав доступу, публікувати стенограми
матеріалів підрозділу веб-порталу ДФС «Медіа-центр-Відеогалерея».
До уваги посадових осіб органів державної влади та органів місцевого
самоврядування!
Конотопська ОДПІ повідомляє, що відповідно до Закону України від 14 жовтня 2014 року
«Про запобігання корупції» починаючи з січня 2017 року особи, зазначені у пункті1, підпункті
«а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня поточного
року подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань
запобігання корупції (НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Для подання декларації за минулий рік суб’єкт декларування має використовувати
особистий ключ електронного цифрового підпису (ЕЦП), отриманий для виконання своїх
службових обов’язків. Разом з цим, особи, які припинили діяльність пов’язану з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування протягом звітного року, отримують послуги
ЕЦП як фізичні особи, а не як посадові особи органу державної влади, органу місцевого
самоврядування, підприємства, установи або організації державної форми власності.
Таким чином, для безперешкодного та комфортного отримання послуг ЕЦП просимо не
відкладати візит до представництв Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційнодовідкового департаменту ДФС на кінець звітного періоду.
Додатково повідомляємо, що для початку заповнення вказаної декларації необхідно
перейти на веб-портал НАЗК (https://portal.nazk.gov.ua/login) та авторизуватись за допомогою
особистого ключа ЕЦП (файл Key-6.dat) та ввести актуальну адресу електронної поштової
скриньки (бажано використовувати поштові скриньки доменних зон «ua», «net» або «com»).
Детальну інформацію щодо порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування можна переглянути на веб-сайті
НАЗК https://nazk.gov.ua.

Податкова соціальна пільга у 2017 році
Конотопська ОДПІ нагадує, що з 1січня 2017 року мінімальна заробітна плата у
місячному розмірі становить 3200 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб –
1600 гривень. Такі розміри встановлені Законом України від 21.12.2016 № 1801 "Про
Державний бюджет України на 2017 рік".
У зв’язку з цим, зокрема, змінився граничний розмір доходу, який дає право на отримання
податкової соціальної пільги та розмір самої податкової соціальної пільги.
Так, податкова соціальна пільга у 2017 році буде надаватися, якщо розмір заробітної плати
не перевищуватиме 2240 гривень (прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня
звітного податкового року (1600 грн), помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10
гривень (ст. 169 Податкового кодексу України).
На основі значень прожиткового мінімуму та відповідно до норм Податкового кодексу
України податкова соціальна пільга складає: звичайна податкова соціальна пільга (100 відс.) –
800 гривень (50 відс. від 1600 гривень), підвищена податкова соціальна пільга (150 відс.) – 1200
гривень, підвищена податкова соціальна пільга (200 відс.) – 1600 гривень.
За свята сумські митники повідомили поліцейських про два злочини
За минулі свята працівниками Сумської митниці ДФС направлено до відповідних відділів
поліції в Сумській області два повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки
злочину передбачені статтею 309 Кримінального Кодексу України «Незаконне виробництво,
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» .
До Глухівського відділу поліції направлено інформацію про виявлені 60 пігулок
«Трамадолу». Даний препарат належить 51-річному громадянину Російської Федерації, який
їхав на автомобілі «Рейндж Ровер», а наркотики віз у сумці серед особистих речей.
Друге повідомлення направлено до Конотопського відділу ГУ НП в Сумській області
щодо переміщення психотропної речовини громадянином України, який слідував потягом
сполученням «Москва – Одеса». Чоловік мав 100 пігулок лікарського засобу «Феназепам».
Даний препарат обмежений до переміщення через митний кордон України та за своїм складом
відноситься до психотропних речовин. Працівниками митного поста «Конотоп» Сумської
митниці ДФС було складено протокол про порушення митних правил за ознаками
правопорушення, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України «Недекларування
товарів, транспортних засобів комерційного призначення».
Місцеві бюджети отримали більше 559 млн. гривень
«Конотопською ОДПІ за 2016 рік забезпечено збір до місцевих бюджетів в сумі 559,5 млн.
гривень що на 207,9 млн. грн, або 59,1 відсотків більше ніж за відповідний період 2015 року» повідомив Юрій Чеботарьов, в.о. начальника Конотопської ОДПІ.
«У грудні 2016 року місцеві скарбниці отримали 57,3 млн. гривень, це на 19,8 млн.
гривень більше ніж за відповідний період минулого року. Основним джерелом наповнення
місцевих бюджетів у протягом року є податок на доходи фізичних осіб. Його надходження за
2016 рік склали 334,9 млн. гривень. Від землевласників та землекористувачів надійшло 101,8
млн. гривень податку на майно в частині плати за землю. Також з початку року до місцевих
бюджетів надійшло: єдиного податку – 70,9 млн. гривень та акцизного податку з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 32,1 млн. гривень.
Кожний працівник Конотопської ОДПІ в межах своїх повноважень вживає всі законні
заходи для збільшення податкових надходжень з метою забезпечення стабільності життя та
добробуту громадян», - зазначив Юрій Чеботарьов.

