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Господарський план
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Пояснення до продукту № 14:
Нарахування податків
IPR № 921 – Адміністрування податків
1. Виконавець
Організаційні підрозділи податкових органів, які відповідають за нарахування податків та
роботу з приватними особами – платниками податків та з благодійними організаціями
(спілками). До цих підрозділів належать, зокрема, відділи з обрахування доходів, роботи з
корпораціями, товариствами та роботодавцями, а також відділи з нарахування ПДВ та
податків на зарплатню для юридичних осіб – роботодавців, відділи обрахування податку на
комерційні операції, відділи нагляду за гральними закладами, відділи нагляду за субвенціями
для громадян (субвенція для будівництва власного житла), відділи фінансових послуг (FIS),
відділи фінансових послуг з обслуговуванням по телефону (T-FIS), а також вища фінансова
дирекція.
2. Нормативно-правова база або інша основа
Податковий кодекс, Закон про податок на доходи, Закон про ПДВ, Закон про оподаткування
юридичних осіб, Цивільний кодекс, Торговий кодекс, Закон про субвенцію для будівництва
власного житла, Закон федеральної землі Гессен про гральні заклади, Закон про тоталізатор
для спортивних перегонів та лотереї, інші нормативно-правові акти.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Програма охоплює оподаткування доходів та обороту фізичних осіб, які отримують прибуток
та додаткові доходи. Прибутком вважаються доходи, отримувані від сільського та лісового
господарства, роботи промислових підприємств та індивідуальної трудової діяльності.
Додатковими доходами вважаються доходи, не пов’язані з власною трудовою діяльністю,
доходи з капіталу, доходи з оренди тощо. Основними функціями зазначених вище підрозділів
податкових органів є обробка податкових декларацій та декларацій про встановлення основи
для оподаткування, здійснення процедури стягнення податку на заробітну платню, обробка
заяв про зниження суми податку на заробітну платню, а також робота з громадянами у
відділах фінансових послуг та відділах фінансових послуг з обслуговуванням по телефону.
Окрім цього, до програми відноситься робота з оподаткування доходів та обороту юридичних
осіб (напр., товариств з обмеженою відповідальністю, акціонерних товариств), а також
визначення основи оподаткування для товариств (напр., товариства цивільно-правової
форми, відкрите торгове товариство, командитне товариство).
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Програма також охоплює виконання спеціальних фахових завдань, які стосуються
податкового та приватного права. Для місцевих податкових органів це адміністрування
податку на діяльність гральних закладів, податку на тоталізатори та лотереї, адміністрування
субвенції на будівництво власного житла, а для фінансових дирекцій – передача
незатребуваного спадку у власність держави.
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою
-

Оподаткування прибутку фізичних осіб
Оподаткування юридичних осіб
Оподаткування товариств
Оподаткування додаткових доходів фізичних осіб
Процедура попереднього декларування суми ПДВ
Особливі роз’яснення з питань оподаткування
Обслуговування громадян

4. Зв’язок з політичними цілями
Ця програма слугує виконанню фахової мети 2:
Участь у створенні ефективного та справедливого податкового законодавства і його
реалізація з урахуванням інтересів громадян.
5. Отримувач (Реципієнт)
Фізичні особи – платники податків, юридичні особи – платники податків, товариства,
благодійні спілки, роботодавці, власники гральних закладів, організатори каталізаторів та
лотерей.
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця План
2015
6.1 Числовий вимір / кількість

План
2014

2013

2012

2011

Кількість постанов у Шт.
2.346.300 2.302.600 2.346.309 2.303.634 2.149.414
першій інстанції
6.2 Показники успішності (результативність послуг)
6.2.1 Забезпечення розгляду питань, які є важливими для громадян
Кількість
оброблених Шт.
8.618
6.534
8.618
7.318
7.762
запитів від громадян на
одне робоче місце (FIS
/ T-FIS)
6.2.2 Точне визначення суми податку на доходи, податку для юридичних осіб та основи
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оподаткування
Кількість випадків з відсотків 93
93
точно
визначеними
податковими
зобов’язаннями
(співвідношення
між
кількістю рішень, які не
були
оскаржені,
та
загальною
кількістю
податкових справ)
6.2.3 Забезпечення оперативної обробки запитів
Час обробки отриманої днів
72
56
декларації про доходи
фізичної особи або
податкової декларації
юридичної особи (від
надходження
до
надання рішення, у
календарних днях)
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)

93

92

93

72

66

56

6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування

євро

162,21

145,8

140,95

138,78

128,02

0,0

1,9

7,2

-6,7

6.3.2 Забезпечення економічної ефективності
Відносна
динаміка відсотків
кількості продукту

1,9

7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами витрат Плановий
(у євро)
показник 2015
Витрати на персонал
290.638.200

Плановий
показник 2014
256.325.500

Фактичний
Показник 2013
252.841.092

Матеріальні витрати

90.257.300

82.245.300

83.813.004

Разом

380.895.500

338.570.800

336.654.096

Доходи
Операційний результат

302.600
-380.592.900

1.935.200
-336.635.600

1.575.684
-335.078.412

Нейтральні витрати

923.000

-

-
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Нейтральні доходи

923.000

-

-

Бюджетне фінансування

380.592.900

335.711.700

330.711.740

Усього

-

-923.900

-4.366.672
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