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Про надання повноважень

Відповідно до п.20.4 ст.20, п.п.14.1.137і п.14.1 ст.14 Податкового
кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-УІ, та на виконання листа
ДФС України від 25.06.2019 №20106/7/99-99-12-03-08-17 «Про погодження
надання повноважень», н а к а з у ю :
1.
Уповноважити на виконання певних функцій (підпис документів
передбачених Податковим кодексом України (далі - ПКУ), законодавством з
питань сплати єдиного внеску, законодавством з інших питань, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а саме:
начальника Генічеського управління Головного управління ДФС у
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Медведеву Ларису Геннадіївну
в частині підписання документів:
винесених податкових повідомлень-рішень за формами «Р», «В4», «Ш»,
«П», «ПС», «Н», «ПН» про визначення штрафних (фінансових) санкцій за
результатами камеральних перевірок, передбачених статтями Кодексу, а саме:
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. 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.п. 20.1.41 П.20.І ст.20 - протоколів про адміністративні порушення;
п.п. 20.1.1 п.20.1 ст.20 - письмових повідомлень про запрошення
платників податків для перевірки правильності нарахування та своєчасності

2

сплати податків, зборів, платежів, дотримання
вимог
іншого
законодавства відповідно;
п.п. 21.1.7 п.21.1 ст.21 - листів на звернення та запити, які надходять від
громадян, органів державної влади та місцевого самоврядування, державних
правоохоронних органів, підприємств та організацій, щодо надання
інформації;
п.п. 17.1.1 п.17.1 ст.17 - довідок про систему оподаткування;
п. 49.11. ст.49 письмових повідомлень платникам про відмову у
прийнятті податкової декларації;
п. 73.3 ст. 73 - письмових запитів платникам податків про надання
інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено
законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи
функцій, завдань, та її документального підтвердження;
п. 133.4 ст. 133 - прийнятих рішень про включення, виключення,
повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні)
неприбуткової організації до/з Реєстру, зміну ознаки неприбутковості,
присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості;
п. 291.5і ст. 291, п.п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 - прийнятих рішень про
включення, відмову у включенні до Реєстру платників єдиного податку
четвертої групи;
п. 299.9 ст. 299 - витягу з реєстру платників єдиного податку юридичних осіб;
п. 299.6, п. 299.11 ст. 299 - прийнятих рішень про відмову/анулювання
реєстрації платника єдиного податку - юридичної особи;
довідок про підтвердження статусу резидента України відповідно до п.
2 наказу ДПА України від 12.04.2002 №173 «Про підтвердження статусу
податкового резидента України»;
довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток
відповідно до п. З наказу Міністерства фінансів України від 03.12.2012 №
1264 «Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом
в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки».
2. Відповідно до п. 86.7 ст.86 ПКУ вважати, що участь заступника
начальника Невдах Н. у розгляді заперечень платника податків до акта
перевірки є обов’язковою.
3. Управлінню податків і зборів з юридичних осіб (Бутенко Т.)
забезпечити надання відділу комунікації (Сальник І.) інформації стосовно
уповноважених цим наказом осіб для оприлюднення на субсайті
територіальних органів ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м.Севастополі офіційного веб-порталу ДФС.
4. Відділу комунікацій (Сальник І.) забезпечити оприлюднення
інформації про надання повноважень на субсайті територіальних органів ДФС
у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі
офіційного веб-порталу ДФС відповідно до положень п.п. 21.1.8 п21.1. ст.21
ПКУ.
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