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Результати роз’яснювальних заходів столичної ДПС задля
підвищення соціальних гарантій найманим працівникам
ГУ ДПС у м. Києві постійно проводиться робота з підприємствами, які
здійснюють фінансово-господарську діяльність, нарощують обсяги
виробництва, отримують значні прибутки при цьому мінімізують заробітну
плату та перераховують до бюджету податок на доходи фізичних осіб,
військовий збір та єдиний внесок у незначних розмірах.
Так, за рахунок проведеної індивідуально - роз’яснювальної роботи та
спільних заходів ГУ ДПС у м. Києві з органами місцевої влади протягом січня
– грудня 2019 року з 29546 підприємств, підвищили рівень заробітної плати
28499 підприємств. Зазначені підприємства підвищили заробітну плату
232308 найманим працівникам.
Протягом поточного року додатково надійшло до бюджету:
141,5 млн. грн. – єдиного внеску,
115,8 млн. грн. - податку на доходи фізичних осіб,
9,6 млн. грн. - військового збору.
Всього з початку року додатково надійшло – 266,9 млн гривень.
Кейси роз’яснювальних заходів та їх результати:
1. На підприємстві «К» основний вид діяльності якого «Виробництво
коксу та коксопродуктiв» середня заробітна плата працівників у вересні 2019
року складала 3038 гривень. За результатами проведеної індивідуально роз’яснювальної роботи рівень заробітної плати збільшено до 11386 грн по
357 працівникам, в результаті чого до бюджету додатково надійшло:
728,94 тис. грн. - податку на доходи фізичних осіб,
60,74 тис. грн. - військового збору,
890,93 тис. грн - єдиного внеску.
2. У підприємства "А", яке здійснює виробництво радiаторiв i котлiв
центрального опалення, середня заробітна плата у жовтні 2019 року складала
1235,55 грн. За результатами індивідуально - роз’яснювальної роботи рівень
заробітної плати збільшено до 7226 грн. по 216 працівникам, в результаті
чого додатково надійшло до бюджету:
275,19 тис. грн. - податку на доходи фізичних осіб,
22,93 тис. грн. - військового збору,
336,34 тис. грн. - єдиного внеску.

