
Податківці працюють сумлінно!
Основними пріоритетами 

у роботі державної податко
вої служби на сьогодні є 
підготовка та ухвалення По
даткового кодексу України, 
скорочення форм податкової 
звітності та спрощення по
даткового обліку, надання 
платникам податків кваліфі
кованих інф ормаційно-кон
сультативних послуг і забез
печення безконтактної ризи- 
коорієнтованої системи кон

тролю за рівнем сплати ло
тків.
В основу стратегії діяль

ності ДПІ у м. Славутичі, яку 
очолює Антоніна Леонідівна 
Кучеренко, покладено якісно 
нові відносини з платниками 
податків. Йдеться про ство
рення клієнтоорієнтованої 
системи обслуговування та 
дієвої системи громадського 
контролю за діяльністю по
датківців, зокрема, запрова
джено податкову звітність в 
електронному режимі. Про
водиться широка консульта- 
тивно-роз'яснювальна робо
та з метою своєчасного до
ведення до громадян акту
альної інформації щодо змін і 
доповнень до податкового 
законодавства.

Колектив Державної по
даткової інспекції у м. Славу
тичі працює у відповідності 
до пріоритетів державної 
політики соціально-еко
номічного розвитку країни. 
На сьогодні в інспекції пра
цює 24 працівника, які забез
печують ефективну ор 
ганізацію роботи інспекції 
щодо виконання завдань, 
визначених Президентом Ук
раїни, Кабінету Міністрів Ук
раїни та рішень органів ви
щого рівня. Ефективну кад
рову політику інспекції та 
впровадження інноваційних 
елементів податкового ме
неджменту в організаційно- 
розпорядче планування,

діяльність, координацію та 
контроль Державної подат
кової інспекції у м. Славутичі 
забезпечує Пояркова Н.В.

Спільними зусиллями 
працівників відділів: оподат
кування юридичних осіб (на
чальник відділу Коваленко 
Є.Г.), податкового контролю 
юридичних осіб (начальник 
відділу Верещагіна Л.В.), 
оподаткування фізичних осіб 
(начальник відділу Заліська 
А.М.), за п'ять місяців 2008 
року до зведеного бюджету 
по ДПІ у м. Славутичі зібрано 
27 320,4 тис. грн. платежів, 
це на 31,2% більше, ніж за 
відповідний період минулого 
року. До місцевого бюджету 
по ДПІ за січень — травень 
поточного року надійшло 20 
472,9 тис. грн., що на 30% 
більше відповідного періоду 
минулого року. П ідприєм
ствам міста було відшкодо
вано за п’ять місяців 2007 ро
ку 37,3 тис. грн., з початку 
поточного року ця сума ста
новить 2451,9 тис. грн.

Працівниками податкової 
інспекції у м. Славутичі за
безпечено на 01.06.08 збір 
коштів до загального фонду 
державного бюджету в сумі 
7202,7 тис. грн., це на 34,3 % 
більше, ніж за відповідний 
період торік. Збір по податку

на прибуток становить 135,8 
% до відповідного періоду 
2007 року (2634,7 тис. грн.). 
Таку динаміку забезпечено 
роботою структурних підроз
ділів інспекції.

Відділом оподаткування

юридичних осіб (Кузьменко 
С.М., Клименко І.О., Лутчен- 
ко О.О.) постійно проводить
ся аналіз податкової звітності 
по виявленню платників — 
мінімізаторів податкових зо
бов'язань. Списки підпри
ємств, що декларують не
значне сальдо при значних 
обсягах з податку на додану 
вартість або якими в декла
рації з ПДВ задекларовано 
податкові зобов’язання на 
рівні податкового кредиту, 
передаються до відділу по
даткового контролю юридич
них осіб. Також інспекторами 
приділяється особлива увага 
тим підприємствам, які дек
ларували свою діяльність як

збиткову. Такі підприємства 
включаються до плану- 
графіку перевірок, і майже 
кожне друге перевірене 
підприємство виводиться з 
розряду збиткових, з 
обов'язковим донарахуван-

ням податку на прибуток до 
бюджету. Також проводиться 
робота над виявленням 
"тіньових" схем діяльності, з 
мінімізаторами податків, що 
не декларують ані збитко
вості, ані прибутковості.

В Державній податковій 
інспекції у м. Славутичі за
проваджено й ризико- 
орієнтовану систему, що доз
воляє оцінювати ризиковість 
підприємств за 17 кри
теріями. Так, відділом подат
кового контролю юридичних 
осіб інспекції (Лешкович 
Я.О., Перета А.В., Косяк 
О.О.), відповідно до планових 
перевірок, відбираються 
суб'єкти господарювання, які

мають ризики несплати по
датків, а це зменшує і загаль
ну кількість перевірок і число 
суб’єктів перевірок.

Також в рамках реалізації 
проекту "Модернізація дер
жавної податкової служби 
України — 1" ДПІ у м. Славу
тичі створюється інтегрована 
автоматизована інформа
ційна система, яка надасть 
можливість за допомогою 
використання сучасних ін
формаційних технологій удо
сконалити процеси уп
равління, збору, реєстрації, 
передачі, накопичення, по
шуку, обробки, захисту ін
формації (Черненко І.Ш., Ли- 
стухін О.Б., Шелепаха О.С.).

Так, з 1 квітня запровад
жено електронну форму по
даткової звітності з податку 
на додану вартість. Таке 
рішення передбачає ме
ханізм змін до податкової 
звітності з ПДВ. Йдеться про 
розшифровку платниками 
податку сум податкового 
кредиту та зобов'язань у 
розрізі контрагентів: покупців 
та постачальників.

Враховуючи особливу 
роль звернень громадян до 
органів державної податкової 
служби, забезпечення по
стійного зв’язку між держа
вою та громадянином, вирі
шення життєво важливих 
проблем окремої людини, 
реалізації конституційних 
прав і свобод людини і гро
мадянина, головний держав
ний податковий інспектор з 
масово-роз’яснювальної ро
боти та звернень громадян 
Ковалко І.В. постійно прово
дить аналіз організації робо
ти зі зверненнями громадян в 
ДПІ у м. Славутичі.

Слід зазначити, що пере
важна кількість порушених у 
зверненнях громадян питань 
стосується роз'яснення норм 
чинного податкового законо

давства щодо питань фінан
сово-господарської діяль
ності СПД, оподаткування 
ПДВ, оподаткування доходів 
фізичних осіб.

З метою доведення до 
громадян найбільш актуаль
них питань, з якими зверта
ються до органів державної 
податкової служби платники 
податків, керівництво ДПІ у 
м. Славутичі забезпечує 
постійне проведення сем і
нарських занять, під час яких 
здійснюється оприлюднення 
відповідей з проблемних пи
тань оподаткування.

Податківці та сумлінні 
платники податків забезпе
чують значну частину надход
жень до держбюджету, що 
дає можливість спрямовува
ти більше коштів у наукову, 
медичну та освітню галузі.

Роботу податківців, з од
ного боку, спрямовано на бо
ротьбу з порушенням подат
кового законодавства та 
мінімізацією доходів, з іншо
го — на стимулювання роз
витку бізнесу та формування 
у платників свідомого став
лення до сплати податків. За
стосовуючи наукові підходи, 
працівники податкових ор
ганів професійно розробля
ють та запроваджують нор
мативно-правову базу, удос
коналюють процеси адмініст
рування податків, модернізу
ють стиль і методи роботи.

2 липня Державна по
даткова служба відмічає 
професійне свято. Від щи
рого серця бажаємо по
датківцям завжди бути на 
рівні тих складних завдань, 
які покладаються на них, і 
відповідати тим високим  
вимогам, які визначені для 
податкової служби закона
ми наш ої держави. Здо
ров'я і творчої наснаги вам, 
щ астя і добра вашим  
сім'ям!

"Наше завданню
налагодження партнерських стосунків 
з платниками податків, 
завдання номер два — забезпечення 
надходжень до бюджету"


