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Про звернення депутатів районної
ради до в.о. начальника Чопської
митниці п.Поліщука Д.В.
З метою вирішення ситуації, що склалася навколо стану сплати податку з
доходів фізичних осіб – працівників МП «Астей» та МП «Батьово» Чопської
митниці, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Звернутися до в.о. начальника Чопської митниці Поліщук Д.В. з
приводу ситуації, що склалася навколо стану сплати податку з доходів
фізичних осіб – працівників МП «Астей» та МП «Батьово» Чопської митниці до
місцевих бюджетів сіл Астей, Косонь, Батрадь та селища Батьово Берегівського
району (текст Звернення додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної ради Брауна А.О.

Голова ради

А.А. Бігарі

В.о. начальника Чопської митниці
п.Поліщук Д.В.
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Берегівської районної ради, занепокоєні з приводу ситуації, що
склалася навколо стану сплати податку з доходів фізичних осіб – працівників МП
«Астей» та МП «Батьово» Чопської митниці до місцевих бюджетів сіл Астей, Косонь,
Батрадь та селища Батьово Берегівського району.
Відповідно до Наказу Державної митної служби України від 14 жовтня 2010 року
№ 1218 «Про оптимізацію структури митних органів, розташованих на території
Дніпропетровської, Закарпатської та Одеської областей» припинено Виноградівську
митницю шляхом приєднання її до Чопської митниці. У відповідності до вказаного
наказу Держмитслужби України Чопську митницю визнано правонаступником
Виноградівської митниці.
Після припинення Виноградівської митниці до місцевих бюджетів сіл Астей,
Косино, Батрадь та селища Батьово Берегівського району не перераховується податок з
доходів фізичних осіб, які працюють на МП»Астей» і МП «Батьово».
Митний пост «Астей», включає в себе також пункти пропуску «Косино» та
«Дзвінкове» і згідно частини 2 статті 16 Митного кодексу України є структурним
підрозділом Чопської митниці.
Відповідно до пункту 1.15 статті 1 Закону України «Про податок з доходів
фізичних осіб» податковий агент – юридична особа (її філія, відділення, інший
відокремлений підрозділ) зобов’язаний нараховувати, утримувати та сплачувати цей
податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку. Стаття 16 цього ж Закону
та пункт 4.1 статті 168 Податкового кодексу України передбачають, що податок
утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами
Бюджетного кодексу України.
Згідно пункту 4.3 статті 168 Податкового кодексу України, суми податку на
доходи нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний
період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого
відокремленого підрозділу. У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений
нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений
підрозділ, усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи,
нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого
бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.
Податок з доходу фізичних осіб є одним з видів наповнення місцевого бюджету, за
рахунок якого здійснюється розвиток інфраструктури у тому числі утримання доріг
місцевого значення, вуличного освітлення, прибирання та утримання в належному стані
місць загального користування. Враховуючи наведене та те, що села Астей, Косонь,
Батрадь та селище Батьово Берегівського району є прикордонними, формування
позитивного іміджу держави у закордонних відвідувачів починається саме з вказаних
населених пунктів.
В зв’язку з викладеним вище, просимо Вас у терміновому порядку вирішити
питання перераховування в подальшому податку з доходів фізичних осіб до місцевих
бюджетів сіл Астей, Косино, Батрадь та селища Батьово Берегівського району згідно
чинного законодавства.
Про прийняте Вами рішення просимо повідомити районну раду та сільські і
селищну ради Астей, Косонь, Батрадь і Батьово у письмовій формі.
Сподіваємося на Ваше порозуміння!
Звернення прийнято на другій сесії районної
ради VI-го скликання
Депутати районної ради VI-го скликання

