Понад 106 мільйонів гривень податкових платежів зібрано
на Свалявщині до бюджетів всіх рівнів
Впродовж січня-липня 2016 року платниками Свалявського району
перераховано до бюджетів усіх рівнів 106 млн. 431 тис.грн. податків і зборів. Це на
27 млн. 142 тис. грн., або на 34,2 відсотка більше, ніж за відповідний період
минулого року.
Із загальної суми переважну більшість коштів, що становить 56 млн. 677 тис.
грн. або 26,3 відсотки, отримали місцеві бюджети. Решта, а це 49 млн. 754 тис.грн.,
поповнили державну казну.
За звітний період забезпечено виконання усіх бюджетоформуючих платежів.
Як свідчить аналітика, найбільший ріст платежів до держбюджету відбувся за
рахунок сплати податку на додану вартість - 27млн. 316 тис. грн., або на 5млн.
900тис. грн. більше, як торік. Другим за величиною наповнення бюджету став
податок на доходи фізичних осіб – 9 млн. 900тис. грн., ріст до минулого року 3
млн. 3 тис. грн. Платники податку на прибуток сплатили 6 млн. 3 тис. грн., або на
29 відсотків більше проти минулого року. Надходження військового податку
досягли 3 млн. 700 тис. грн., або додатково до 2015 року 948 тис. грн.
Найбільшим бюджетоутворюючим податком місцевого бюджету є податок на
доходи фізичних осіб. Надходження цього податку становили 37,2 відсотка в
загальному обсязі сплачених коштів до всіх рівнів бюджетів.
За звітний період поточного року платниками до місцевого бюджету сплачено
в розрізі податків:
- 29 млн. 700 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб або на 6 млн. грн. більше за
прогнозне завдання. Виконання індикативного показника забезпечено на 25%;
- 6 млн. 300 тис. грн. єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва або на
1 млн. 500 тис. грн. більше за прогнозне завдання;
- 7 млн. 500 тис. грн. податку на майно в частині плати за землю, що майже на 2
млн. 200 тис. грн. більше за прогнозне завдання;
- 6 млн. 900 тис. грн. акцизного податку це майже на 1 млн. 100 тис. грн. більше за
прогнозне завдання.
Платниками податків за сім місяців поточного року сплачено єдиного
соціального внеску в сумі 48 млн. 200 тис. грн, що більше індикативного показника
в сумі 1 млн. 900 тис. грн., виконання завдання становить 4 відсотки.
У забезпеченні повноти надходжень до бюджетів усіх рівнів важливу роль
відіграє позиція місцевої громади, яка розуміє, що лише у такий спосіб можна
забезпечити сталий розвиток і фінансову стабільність.
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