ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
<с ^ ? >_____ ЗО'^р.

Харків

№

Про надання повноважень

Відповідно до листа ДФС України від 16.06.2017 №15626/7/99-99-13-0301-17 «Про погодження уповноважених осіб» та з метою належної організації
роботи в умовах територіальної віддаленості окремих структурних підрозділів,
згідно
з п. 20.4 ст. 20, п.п. 14.1.137 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу
України
(далі - ПКУ),
НАКАЗУЮ:

1.
Уповноважити на право підпису, виконання певних функцій
передбачених ПКУ, законодавством з питань сплати єдиного податку,
законодавством з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, зазначених нижче посадових осіб ГУ ДФС у Хакрівській
області:

1.1.
Благого Сергія Анатолієвича - начальника управління податків
зборів з фізичних осіб;
Лелюк Євгенію Олександрівну - заступника начальника управління начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління
податків і зборів з фізичних осіб;
Даценка В ячеслава Юрійовича - заступника начальника управління начальника відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління
податків і зборів з фізичних осіб;
Васильєву Ірину Костянтинівну - начальника відділу аналізу та
прогнозування надходжень податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску
управління податків і зборів з фізичних осіб:
—
винесення податкових повідомлеріь-рішень, рішень про визначенн
податкових зобов’язань відповідно до вимог ПКУ, а саме:
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п. 54.3 ст. 54 «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань»;
п. 86.8 ст. 86 «Оформлення результатів перевірок»;
ст. 119 «Порушення платником податків порядку подання інформації про
фізичних осіб - платників податків»;
ст. 120 «Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або
невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності»;
ст. 120 «Порушення строків реєстрації податкової накладної та/або
розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та
допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової
накладної»;
ст. 120 «Порушення порядку реєстрації акцизних накладних та
розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі
акцизних накладних»;
ст. 121 «Порушення встановлених законодавством строків зберігання
документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також
документів, пов’язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи»;
ст. 122 «Порушення правил застосування спрощеної системи
оподаткування фізичною особою - підприємцем»;
ст. 123 «Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення
контролюючим органом суми податкового зобов’язання»;
ст. 126 «Порушення правил сплати (перерахування) податків»;
ст. 127 «Порушення правил нарахування, утримання та сплати
(перерахування) податків у джерела виплати»;
п. 266.7 ст. 266 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки»;
п. 267.6 ст. 267 «Транспортний податок»;
п. 286.5 ст. 286 «Порядок обчислення плати за землю»;
прийняття рішення про анулювання платника податку на дода
вартість, про виключення з реєстру платників єдиного податку відповідно до
вимог ПКУ, а саме:
п. 184.1, п. 184.2 ст. 184 «Анулювання реєстрації платника податку»;
п. 298.2.3 ст. 298 «Порядок обрання або переходу па спрощену систему
оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування»;
п. 299.10 ст. 299 «Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників
єдиного податку»;
1.2.
Демченко Ірину Анатоліївну - начальника відділу адмініструванн
податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування
Салтівської ОДПІ управління податків і зборів з фізичних осіб;

о
.3

Шамоту Віру Олександрівну
- заступника начальника відділу
адміністрування податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території
обслуговування Південної ОДЩ управління податків і зборів з фізичних осіб;
Фоміну Олену Іванівну - заступника начальника відділу адміністрування
податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування
їзюмської ОДЩ управління податків і зборів з фізичних осіб:
- винесення податкових повідомлень-рітдень, рішень про визначення
податкових зобов’язань відповідно до вимог ПКУ, а саме:
п. 54,3 ст. 54 «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань»;
п. 86.8 ст. 86 «Оформлення результатів перевірок»;
ст. 119 «Порушення платником податків порядку подання інформації про
фізичних осіб - платників податків»;
ст. 120 «Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або
невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності»;
ст. 1.20! «Порушення строків реєстрації податкової накладної та/'або
розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та
допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової
накладної»;
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ст. 120" «Порушення порядку реєстрації акцизних накладних та
розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі
акцизних накладних»;
ст.
122 «Порушення правил застосування спрощеної системи
оподаткування фізичною особою - підприємцем»;
ст. 126 «Порушення правил сплати (перерахування) податків»;
п. 266.7 ст. 266 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки»;
п. 267.6 ст. 267 «Транспортний податок»;
п. 286.5 ст. 286 «Порядок обчислення плати за землю»;
- формування реєстрів на повернення надміру утриманих (сплачених) сум
податку на доходи фізичних осіб (п. 13 Порядку взаємодії територіальних
органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та
територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі
повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум
грошових зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 15.12.2015 № 1146, ст. 179.8 ПКУ).
2. Управлінню
податків
та
зборів
з
фізичних
осіб
(Благий Є.А.) забезпечити надання до управління організації роботи
(Горлачова Г.О.) інформації стосовно уповноважених цим наказом осіб для
оприлюднення її на суб - сайті ГУ ДФС у Харківській області.
3. Управлінню організації роботи (Горлачова Г.О.) забезпечити
оприлюднення інформації про уповноважених наказом осіб на суб - сайті ГУ
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ДФС у Харківській області відповідно до положень п.п. 21.1.8 п. 21.1 ст. 21
ПКУ.
4.
Управлінню моніторингу доходів та обліково - звітних систем
(Цигульова З.А.) внести зміни до Репозиторія звітної і статистичної інформації
ГУ ДФС у Харківській області відповідно до наказу ГУ ДФС області
від 16.03.2015 № 24.
5.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
ГУ ДФС у Харківській області Свєтош Н.В.

Начальник

Спрун
2582

М.В. Рибаков

