Діалог розпочато

Своєчасна сплата податків – запорука добробуту держави
Минулого тижня відбулася особиста зустріч підприємців Яремчанського
краю з начальником Державної податкової інспекції у м. Яремчому Романом
Якубовським на тему: «Сплата податків до місцевого та державного бюджету,
адміністрування ПДФО». Начальник ДПІ зауважив, що незважаючи на події,
що відбуваються в державі, така зустріч стала необхідністю, оскільки за січеньлютий поточного року бюджет краю вже не дораховує 227 тисяч гривень
податку на доходи фізичних осіб, в порівнянні з відповідним періодом
минулого року. Тому зараз наше головне завдання – стабілізувати надходження
до бюджетів.
До вагомих причин, які вплинули на зменшення сплати податків є і
суспільно-політична ситуація в країні, складні економічні умови, недостатність
фінансових ресурсів у людей, несприятливі кліматичні умови, які спричинили
мінімальне відвідування туристів, інші чинники. Але для покращення
добробуту нашого міста та навколишніх сіл і селища, – наголосив Роман
Якубовський, – ми повинні свідомо і відповідально виконувати свій
конституційний обов’язок - сплачувати належні платежі до бюджету, щоби
забезпечити стабільне фінансування наших закладів, установ і нашої
життєдіяльності. Особливо в умовах політичної кризи нам потрібно втримати
стабільну динаміку платежів, для подальшого розвитку нашого краю, області,
країни.
Далі відбулося спілкування з підприємцями. Під час діалогу
обговорювали питання щодо сплати податку на доходи фізичних осіб не за
місцем реєстрації підприємця, а за місцем його діяльності. На це Роман
Олексійович відповів, що на сьогодні закон дає право фізичній особі бути
зареєстрованою за місцем проживання, а здійснювати діяльність по території
України. Тому спільно з міською радою вживаються заходи щодо
перереєстрації СГД та сплати ними платежів до бюджету нашого регіону, але
цю роботу особливо важливо проводити по всіх населених пунктах нашого
регіону. Лідерами цього «руху» мають бути сільські та селищний голова,
депутати, податківці та всі свідомі громадяни. Адже потрібно переконати
«чужого» підприємця, що коли свій бізнес він проводить на Яремчанщині то
свій дохід отримує тут (декларуючи в своєму регіоні) – а питання вивозу сміття,
забезпечення водою, каналізацією, інші важливі проблеми розвитку
інфраструктури залишаються місцевим громадам. Тому справедливим буде
сплачувати всі визначені законом податки до тих бюджетів, де здійснюється
твоя підприємницька діяльність.
Начальник ДПІ спільно із керівниками сувенірних ринків домовились
провести інвентаризацію об’єктів тих СГД, які не закривають свої торгові місця
та укласти трудові угоди з найманими працівниками які в них працюють. І це
буде тільки першим кроком та прикладом налагодження партнерських та
чесних стосунків між державою та бізнесом .
Також підприємці звернули увагу на те, що діючі на сьогоднішній день
нарахування на фонд заробітної плати найманим працівникам (особливо
відрахування по єдиному соціальному внеску) є значними і потрібно вносити

зміни до законодавства щодо зменшення податкового навантаження на
заробітню плату.
Індивідуальний підхід до кожного платника податків є запорукою
довірливих відносин та сприяє збільшенню добровільних надходжень до
бюджету. Тому після конструктивного діалогу було прийнято рішення
проводити такі зустрічі систематично та за участю більшої кількості
підприємців з усіх галузей. Наступний діалог з бізнесом планується провести у
квітні.
Начальник ДПІ у м. Яремчому

