
чугу|вськА РАйо}!нА двикАвнА Адм|н|стРАц|я
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РозпоРяджвння

м з//чугу|в

робоп чугу'|ъсью|
об'€дя'яо1 деРмвяо1 податково' !яспекцг|
гФовво.о упр!щ!пвя м;ндоход!в у
харк;всьх!й облдФ! з! 9 м!сяц!в 2013 року

на виконанн, ук3у пр€з'дента уФа?ни в!д 24 травя' 20!з роц
ш, ]0] 201.] ''лРо заходи шо!о ]абе!печення д;йснення м;с!евими держшничи
адм;н!стац!ям! виюяавчо! шадп яа в!д'!ов!дя!й теРиюР11'', кеР}ючись
с!пями 6. ]6. ]о ъкону укра|ни "про ч;сцев! державн: а!м!н!ст8!;]|. ,
метою моб!лъац;! дох6д|в б!оддет;в ус;х р;вн;в' запоб!гання )хилення шатник]в
подФк!в ви оподатчв3ння' скороченяя податковою борч, вРцовуочл р|шеняя
зас;дання к()лег;1 район!о| дерхавво1 адм;н;страц!! в;д 23 жопня 201з роц|

1. Реюмеядуши начдьв!ч чуц]ъсьют о6'€дваво; деркавнот
подшюю] ;нспек{| головною упраш|вяя м;ндоход!в у харк!кьк!й област;
домпчу в.Ф. заб€злечити у ]у кварт&п; 2013 роц:

!.!. гфективл) оРв;{ац|ю тюбо|и подагкоют ;нспекц!^[ щодо в/юнаннл
завдавь' в!значевих указами през,]дента уча]ъп' закояами укра]ъп'

та розпоРяджеяяями ка6;яец м1н!стр!в уФа]ни, яормативно-
правовпми та РозпоРядчими документами м1в!стеРства доход!в ! збоР!в
у[Ра_1ни. спрямовани\ Ра виконанРя до\одно! час!ини дер8авною |а !!с!евою

1.2. вжипя 1ыод|в упередженн4 1а руинумню схе!
училень в!д олода!ь)ин подпк;в. ) !.ч. влвченш мехм;ш;в
!;яьнос{ пньово!0 сектору еьоном!ки' в}швлення йою орган!]зюр|в 1з
ч!н;м!за1ор!в полаюви\ ]обов'я]аьь. {'яс)ванш д^ерел лоходбенш юш!;в.
яь; 1начод{!ься в о6 ъ ; виюрис!ову0ь {аро61по] плаги !а
;яшпх дохолв без сплати податц на доходи ф|зичяих ос!б, а таюк виведенвя !х
;з т]н!-

]..]. п;двишення ефепивност! контольРо.пеРев;Рочнич 'цо!;в !а р!вш
упередхення безп!дставно заяшеяю( до виш|Фд)вання з бюдж9т с)м пд'

1'4. надходжевяя платеж!в до м!сцеюф бюдхец в обсягах, вязнФеп'х
9йпов!днпмп р!шеннямп м!сцевих рад райояу
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].5. ншехний контРоль за ро6отою пРедовввик;в !нспекц;| па акцизяих
смад* п!длРи.мс!в . виробяик;в спиРту. юр;лки ! л!керо_юр;лчано1 профк!;|
та подагювих постц.

1 '6. вжипя |Фмплексу заход;в щодо погашеявя подаювог0 борц
2. Ре|Фмендувати кеР1вв!!@ липРисмств комунальио; шасвост; Райояу,

як; маюс]ь ]а6орюмн;с|ь до к!х р!вн!в бюджету мити к;х мож1иви\ 1а\од;в
щодо погашеняя податково| за6оргованост..

з. ковтрол6 розпоряджеяня покласти на пеРшою
заст}пвп@ район!о? державно] 4дм;п!страц;| варжетвова ю.к.

г01ова районпот державяо!
в.в. лоБойчвнко
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