Податковий календар: 15 жовтня 2014 року
ДПІ у м. Яремчому нагадує, що 15 жовтня 2014 року є останнім днем сплати:
- авансового платежу за першу декаду жовтня з рентної плати за транзитне
транспортування трубопроводами природного газу територією України; транспортування
нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами
територією України; транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією
України;
Підстава: пп. 254.5 ст. 254 розділу IX Податкового кодексу України.
- збору за провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг,
здійснення торгівлі валютними цінностями (з придбанням торгового патенту) за листопад
2014 року.
Підстава: пп.267.5.2 п. 267.5 ст. 267 р. ХІІ Податкового кодексу України.
Відповідно до Податкового кодексу України у разі не сплати платником податків
узгодженої суми грошового зобов’язання та/або авансових внесків з податку на прибуток
підприємств протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до
відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку
сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового
боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати
суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Після закінчення встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового
зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків
річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого
податкового боргу.
Також, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, неподання
або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій
платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів
(обов’язкових платежів), тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі
від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було
піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення
штрафу на посадових осіб у розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

