Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області інформує
Сервіс „Пульс” у дії
Днями в Рубіжанський ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області відбувся брифінг за участтю
в.о.начальника Рубіжанський ОДПІ Андрія Забровського. Керівник інспекції розповів про
електронні сервіси Державної фіскальної служби та нагадав про інтерактивний сервіс ДФС
України „ Пульс”.
Андрій Забровський акцентував:”Сервіс створено ДФС України з метою подолання
перешкод, що заважають формуванню сприятливого бізнес-клімату, усунення непорозумінь у
спілкуванні платників та громадян із посадовими особами органів ДФС усіх рівнів.”
Нині фіскальна служба проходить черговий етап реформування, кінцевою метою якого, є
створення структури із забезпечення надання платникам податків якісних послуг. На сьогодні
в Рубіжанський ОДПІ функціонує 2 Центри обслуговування платників( м. Рубіжне та м.
Кремінна). Ними забезпечується надання платникам податків 24 видів адміністративних
послуг. Серед них, зокрема послуги, з видачі громадянам „ідентифікаційного номеру”, видачі
довідки про отримані доходи, приймання звітності, надання консультацій тощо.
Андрій Забровський зазанив, що для нього, як керівника служби, найголовнішим показником
є не кількість наданих послуг, а їх якість.
Про звітність збудованого об’єкту
Рубіжанська ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області нагадує діючі
положення статті 266 Податкового кодексу України, яка регулює сплату податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки. Зокрема, якщо у поточному році юридична особа
завершила будівництво об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, то вона зобов’язана
подати податкову декларацію з податку на нерухоме майно протягом 30 календарних днів з
дня виникнення права власності на вказаний новостворений об'єкт. Податок на нерухоме
майно сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на новостворений
об'єкт.
Крім того, відповідно до статті 63 Податкового кодексу України, повідомлення про об'єкти,
пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП
подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до
контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.
Про збільшення аграріям реєстраційного ліміту для податкових накладних
Таку можливість отримали сільгоспвиробники з 15 квітня поточного року у зв’язку із
набранням чинності Закону України від 23.03.2017р. №1988 «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського
товаровиробника».
Зокрема, законодавчий документ надав можливість сільськогосподарським товаровиробникам
збільшити реєстраційну суму для податкових накладних/розрахунків коригування, визначену
п. 200 прим 1.3 Податкового кодексу України, на суму коштів, що перераховувалися з 1 по 30
січня 2017 року на спецрахунки агропідприємств, які до 1 січня 2017 року застосовували
спецрежим оподаткування згідно зі ст. 209 Податкового кодексу України. Причому така сума
не повинна перевищувати суму, що мала спрямовуватися на спецрахунок суб'єкта

спецрежиму, згідно з податковою звітністю за грудень 2016 року, за винятком уточнюючих
розрахунків.
Звертаємо увагу, таке збільшення має здійснюватись одноразово за заявою платника податку,
поданою в довільній формі до органів ДФС, разом із копіями платіжних доручень платника,
завірених у встановленому порядку банком, які підтверджують таке перерахування.
Окрім того, у межах суми цього збільшення платник має право подати до контролюючого
органу заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню з рахунка в системі
електронного адміністрування ПДВ такого платника податку на його поточний рахунок
згідно з п. 200 прим 1.6 Податкового кодексуУкраїни.
Довідково: зазначена норма прописана в пункті 60 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового
кодексу України.
Що робити, якщо виникла помилка при застосуванні електронного підпису
Рубіжанська ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області інформує, якщо при
підписанні документу виникає помилка «Невірний пароль або ключ пошкоджено» платник в
першу чергу має перевірити який ключ ЕЦП використовується першим. Варто пам’ятати,
вірна послідовність підписів для податкової звітності наступна: бухгалтер-директорелектронна печатка.
Далі необхідно перевірити правильність введення паролю, а саме регістр вводу паролю, мову
клавіатури тощо (створений пароль може містити особливі символи).
В подальшому слід звернути увагу чи набраний пароль відповідає ключу, який
використовується. Наприклад, пароль до ключа бухгалтера використовується тільки з ключем
бухгалтера.
Окрім того, помилка може виникати, якщо змінювалось ім’я файлу особистого ключа.
У разі, якщо жодна з вищезазначених рекомендацій не допомагає вирішити проблему,
необхідно звернутися до представництва АЦСК ІДД, в якому були отримані послуги ЕЦП,
подати заяву на скасування посиленого сертифіката, згенерувати новий особистий ключ та
отримати відповідні йому посилені сертифікати.
Зазначення кодів УКТ ЗЕД товарів та кодів послуг у податковій накладній
Рубіжанська ОДПІ ГУ Головного управління ДФС у Луганської області повідомляє
щодо зазначення у податковій накладній кодів УКТ ЗЕД товарів та кодів послуг та
необхідності відповідності кодів УКТ ЗЕД товарів та кодів послуг кодам видів діяльності
платника, які внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
(далі - ЄДРПОУ).
Класифікація видів економічної діяльності (далі - КВЕД ДК 009:2010) затверджена
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 11.10.2010 №457.
При цьому КВЕД - це статистичний інструмент для впорядкування економічної
інформації. Водночас Класифікація є механізмом спільної мови, що має використання в
багатьох інших, нестатистичних сферах (соціальному та податковому регулюванні,
ліцензуванні, системі тарифів тощо), проте не завжди адаптована до цього повною мірою.
Отже, Класифікація не завжди відповідає всім потребам користувачів за межами статистичної
системи, у зв'язку з чим можуть виникнути суперечності стосовно юридичного використання
коду КВЕД. Код виду діяльності не обов'язково достатній критерій для виконання умов,

передбачених нормативними актами. У застосуванні нормативних актів чи контрактів код
виду діяльності - це припущення, а не доказ (абзац 8 пункту 1 КВЕД-2010).
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами
Податкового кодексу України (далі - Кодекс) (пункт 1.1 статті 1 розділу І Кодексу).
Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов'язкових реквізитів)
регулюються статтею 201 розділу V Кодексу та регламентуються Порядком заповнення
податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015
№1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за №137/28267, зі змінами,
внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 №276 (далі -Порядок
№1307).
Перелік обов'язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначено у
підпунктах „а" - „і" пункту 201.1 статті 201 Кодексу, зокрема такими реквізитами є:
- код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором
продукції та послуг (далі – ДКПП); платники податків, крім випадків постачання підакцизних
товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару
згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири
перших цифри відповідного коду.
Таким чином, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку
зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання за такою операцією, скласти та зареєструвати
в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, в якій відповідно до пункту
201.1 статті 201 Кодексу зазначити код УКТ ЗЕД/код ДКПП, незалежно від того, чи внесено
відповідний код діяльності до ЄДРПОУ.
Інформацію з зазначеного питання розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України (лист
ДФС
України
від
18.05.2017
№271/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)
за
посиланням:
https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx?redirect=pub_card
Про подання податкового розрахунку 1 ДФ
В Рубіжанський ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадали про порядок заповнення та
подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2015 № 4 (далі – Порядок). Відповідно до
п.п. “б” пункту 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) особи, які відповідно
до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ
для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу
за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум
зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.
У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати,
утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у
вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу
за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу
за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку.
У порції, яка подається за неуповноважений відокремлений підрозділ, зазначаються відомості
щодо фізичних осіб (працюючих) такого підрозділу.
Застосування штрафних санкцій за порушення граничних термінів реєстрації акцизних
накладних в Єдиному реєстрі

Відповідно до п. 120 прим. 2.1 ст. 120 прим. 2 Податкового кодексу України
від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ)
порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних
накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі
акцизних накладних (далі – ЄРАН), встановлених ст. 231 ПКУ тягне за собою
накладення штрафу в розмірі:
2 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених
у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну
реєстрації до 15 календарних днів;
10 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у
таких акцизних накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну
реєстрації від 16 до 30 календарних днів;
20 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у
таких акцизних накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну
реєстрації від 31 до 60 календарних днів;
30 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у
таких акцизних накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну
реєстрації від 61 до 90 календарних днів;
40 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у
таких акцизних накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну
реєстрації на 91 і більше календарних днів.
Відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації акцизної накладної в
ЄРАН/розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після дати,
на яку платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну/розрахунок
коригування, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків суми
акцизного податку з відповідних обсягів пального, на які платник податку
зобов’язаний скласти таку акцизну накладну/розрахунок коригування (п. 120 прим.
2.2 ст. 120 прим. 2 ПКУ).
Пунктом 120 прим. 2.3 ст. 120 прим. 2 ПКУ визначено, що сума акцизного податку
для цілей п. 120 прим. 2.1 та п. 120 прим. 2.2 ст. 120 прим. 2 ПКУ визначається за
ставкою, що встановлена на дату реалізації пального, та курсом Національного
банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація
пального.
Згідно з п.п. 20.1.4 та п.п. 20.1.19 п. 20.1 ст. 20 ПКУ контролюючі органи мають
право, зокрема, проводити відповідно до законодавства перевірки платників
податків та застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові
(штрафні) санкції (штрафи) за порушення податкового чи іншого законодавства,
контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.
Підпунктом 75.1.1 п. 75.1 ст. 75 ПКУ зокрема встановлено, що камеральною
вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу
виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках)

платника податків, а також даних ЄРАН та даних системи електронного
адміністрування реалізації пального.
Предметом камеральної перевірки зокрема, також може бути своєчасність
реєстрації акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних
накладних у ЄРАН.
Порядок проведення камеральної перевірки визначено ст. 76 ПКУ.
За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається
акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які
проводили перевірку, і після реєстрації у контролюючому органі вручається або
надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у
порядку, визначеному ст. 42 ПКУ (п. 86.2 ст. 86 ПКУ).
Пунктом 86.8 ст. 86 ПКУ передбачено зокрема, що протягом десяти робочих днів з
дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку,
передбаченому ст. 58 ПКУ, а за наявності заперечень посадових осіб платника
податків до акта перевірки та/або додаткових документів, поданих у порядку,
визначеному п. 44.7 ст. 44 ПКУ, – протягом трьох робочих днів, наступних за днем
розгляду заперечень та/або додаткових документів і надання (надсилання)
письмової відповіді платнику податків керівником контролюючого органу (його
заступником або уповноваженою особою) приймається податкове повідомлення –
рішення.
Відповідно до п. 58.2 ст. 58 ПКУ податкове повідомлення-рішення надсилається
(вручається) за кожним окремим податком, збором та/або разом із штрафними
санкціями, передбаченими ПКУ, а також за кожною штрафною (фінансовою)
санкцією за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням
якого покладено на такий контролюючий орган, та/або пенею за порушення строків
розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Враховуючи викладене, нарахування штрафних санкцій за порушення граничних
термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних
накладних в ЄРАН здійснюється контролюючими органами на підставі акту
камеральної перевірки та прийнятого за його наслідками податкового
повідомлення – рішення.
Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування фізичними
особами – підприємцями

Фахівці Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадали,що
відповідно до п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010
року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) порядок обрання або
переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої
- третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1 - 298.1.4 п. 298.1 ст.
298 ПКУ.
Згідно з п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 ПКУ для обрання або переходу на спрощену
систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу
заяву.

Заява податься за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в
один з таких способів:
1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо
реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному
законодавством;
4) державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію, що
подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної
особи - підприємця з урахуванням вимог п. 291.5 ст. 291 ПКУ. Електронна копія
заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до
контролюючого органу одночасно з відомостями з реєстраційної картки на
проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця
згідно із Законом України від 15 травня 2003 року № 755-ІV «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань».
Підпунктом 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 ПКУ визначено, що зареєстровані в
установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в
якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної
системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або
другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця,
наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.
Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання
(новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо
обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку,
встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану
вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.
Відповідно до п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ суб’єкт господарювання, який є
платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти
рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до
контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку
наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити
перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.
Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання,
зазначеного в абзаці першому п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ, може бути
здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду
переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання
дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291 ПКУ.
До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік,
який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 «Спрощена
система оподаткування, обліку та звітності» розд. XIV ПКУ.

При цьому якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує
року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про
припинення фізичної особи - підприємця, то при переході на спрощену систему
оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається
вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження
господарської діяльності за такий попередній календарний рік.
З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному
інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії
107).
Платники податків Рубіжанської ОДПІ сплатили понад 4 млн грн. військового збору на
підтримку української армії

Упродовж січня-травня 2017 року платники податків Рубіжанської ОДПІ для
підтримки обороноздатності України сплатили 4,1 млн грн. військового збору. За
словами в.о.начальника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Андрія
Забровського сума сплаченого з початку року військового збору на 34,3 тис.грн.
перевищує минулорічні показники.
Він нагадала, що платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які
отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які
отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.
Посадовиця також зазначила, що об’єкт оподаткування військовим збором
визначений статтею 163 Податкового кодексу України. До нього, крім заробітної
плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і
винагород, які нараховуються чи виплачуються платнику у зв’язку з трудовими
відносинами та за цивільно-правовими договорами, відносяться і ряд інших.
Зокрема – це орендна плата, виграші в державній або недержавній грошовій
лотереї, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна, виплата дивідендів,
переоформлення спадщини тощо. Ставка військового збору становить 1,5% від
об’єкта оподаткування.
Не є платниками військового збору громадяни, які отримують пенсію у розмірі
нижче десяти розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного
податкового року (у 2017 році – 12470 грн.) та платники, які працюють на
спрощеній системі оподаткування. Також військовим збором не оподатковуються
доходи, визначені ст. 165 Податкового кодексу України, - підкреслив Андрій
Забровський.
Платниками Рубіжанської ОДПІ сплачено майже 95 мільйонів гривень податку на
доходи фізичних осіб

За п’ять місяців 2017 року платники податків Рубіжанської ОДПІ сплатили до
Зведеного бюджету 94,9 млн грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 33
млн грн. більше відповідного періоду минулого року. Про це повідомив в.о
начальника Рубіжанської ОДПІ Андрій Забровський. Зокрема, місцевий бюджет
отримав 71,0 млн грн. податку, що відповідно на 25,3 млн грн. перевищує
минулорічні показники.

За словами посадовця, частка сплаченого ПДФО у загальній сумі надходжень
податків і зборів до місцевого бюджету складає 66,7 відсотків. Тому громадянам
слід завжди пам’ятати, що сплата податку на доходи фізичних осіб – це внесок у
розвиток місцевої громади, а сумлінне оформлення трудових відносин з
найманими працівниками – це гарантії їх соціального захисту.
Нагадаємо, Законом України від 21 грудня 2016 року № 1801-VІІІ „Про
Державний бюджет України на 2017 рік” з 1 січня 2017 року встановлено
мінімальну заробітну плату у розмірі 3200 гривень. Прожитковий мінімум для
працездатних осіб на одну особу в розрахунку на місяць з 1 травня поточного
року становить 1684 гривні.
З початку року Центрами обслуговування платників Рубіжанської ОДПІ надано майже
4 тисячі адміністративних послуг
Фахівці Рубіжанської ОДПІ опікуються роботою двох Центрів обслуговування платників
(ЦОП) у м. Рубіжне ,вул. Менделєєва14б та м. Кремінна вул.. Центральна,10. ЦОП надають
повний спектр адміністративних, консультаційних, інформаційних послуг, здійснюють
прийом звітності, вхідної кореспонденції.
З початку року фахівцями Центрів було надано 3844 адміністративних послуг. Зокрема, в
ЦОП м. Рубіжне - 2675 послуг, в ЦОП мКремінна - 1169 послуг. Серед найпопулярніших
послуг можна констатувати: «Видача картки платника податків та внесення до паспорта
громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків» (1403 послуги); «Надання витягу з
реєстру платників єдиного податку (фізичних та юридичних осіб)» (270 послуг) та
«Реєстрація платника єдиного податку (фізичних та юридичних осіб)» (261 послуги).
Щодо сервісів з подання податкової звітності, прийому вхідної кореспонденції,
консультування, - їх загальна кількість по ЦОП Рубіжанської ОДПІ за січень – травень 2017
рік склала 59768 звернень
Порядку повернення коштів з бюджету змінено
Рубіжанська ОДПІ Головне управління ДФС у Луганській області інформує. 19 травня цього
року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 06.04.2017 року №415, яким
затверджено зміни до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до
державного та місцевих бюджетів.
Зокрема, у розділі І Порядку з’явився новий пункт 41, яким визначено, що у разі повернення
надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зарахованих до
бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування ПДВ у
порядку, визначеному пунктом 2001.5 статті 2001 Податкового кодексу України, такі кошти
підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного
адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення
платника податків із заявою про повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з
податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом
перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.
Шановні журналісти!
Сердечно вітаю Вас з професійним святом!
Ваша праця почесна й необхідна, адже сучасне суспільство неможливо уявити без

нескінченного потоку інформації, без засобів її передачі, а головне, без професіоналізму тих,
хто доносить її до читача, слухача глядача .
У цей святковий день бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, наснаги, благополуччя і
добробуту, натхнення та подальших творчих злетів!
З повагою в.о.начальника
Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області А.В. Забровський

