ІНФОРМАЦІЯ
“Про стан надходження власних доходів
до бюджету району ”
В цілому за 3 місяці 2013 року план по власних доходах виконано на
88,6 відсотка, при плані 117,3 тис. грн., фактично надійшло 103,9 тис. грн., в
абсолютних показниках недовиконання складає 13,4 тис.рн.
Виконання планових показників за 3 місяці 2013 року в розрізі
доходних джерел відображено в таблиці.
Таблиця (тис. грн.)
№
Доходні джерела
п/п.

План на 3
місяці
2013 року

Фактично надійшло з
початку року

+;-

% виконання

1.

Адмінштрафи

25,3

25,9

0,6

102,2

2.

Плата за землю

42,0

46,2

4,2

110,1

Державне мито:
за оформлення
та видачу
паспортів
3.1
громадянина
України
за розгляд та
оформлення
3.2 документів на
спадщину і
дарування

50,0

31,8

-18,2

63,6

5,0

7,1

2,1

142,0

45,0

24,7

-20,3

54,9

Разом

117,3

103,9

-13,4

88,6

3.

Як видно з наведеної вище таблиці, план надходжень до бюджету
району державного мита в цілому недовиконано за 3 місяці 2013 року на
загальну суму 18,2 тис.грн.
Перевиконання в сумі 2,1 тис.грн. відбулося за рахунок збільшення
кількості звернень громадян щодо оформлення та видачі паспортів
громадянина України.
Разом з тим, має місце недовиконання планових показників за розгляд
та оформлення документів на спадщину і дарування в сумі 20,3 тис.грн., яке
відбулося за рахунок зменшення кількості звернення громадян до Першої
Державної нотаріальної контори, щодо зміни права власності на майно та
вчинення інших нотаріальних дій, а також невиконання в повній мірі
приватними нотаріусами функцій, які їм передані з 01.01.2013 року.

План надходжень по адміністративних штрафах за звітний період
виконано, при плані 25,3 тис.грн., фактично надійшло 25,9 тис.грн., що
складає 102,20 %.
Помилково зараховано до бюджету району платежі по адмінштрафах, які
підлягають поверненню до державного бюджету в сумі 0,7 тис.грн..
Накладено адміністративних штрафів за звітний період на суму 24,7
тис.грн. по 74 адміністративних протоколах, сплачено у звітному періоді
всього на загальну суму 13,9 тис.грн. по 48 протоколах із них : за поточний
рік в сумі 8,2 тис.грн. по 35 протоколах та за минулий рік в сумі 5,7 тис.грн.
по 13 протоколах
Фінансовим управлінням здійснюється постійний контроль за виконанням даного доходного джерела, аналізуються чинники, які впливають на
виконання плану.
На 3 місяці 2013 року план по платі за землю з фізичних осіб до бюджету Першотравневого району встановлено в сумі 42,0 тис.грн., фактично
виконано в сумі 46,2 тис.грн., що складає 110,1% , в абсолютних показниках
перевиконання складає 4,2 тис.грн.
Перевиконання обумовлене попередньою оплатою громадянами плати за
землю.
Відповідно до ст.286.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року
№ 2455-VI нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами
державної податкової служби, які видають платникові до 1 липня поточного
року податкове повідомлення-рішення
Відповідно до ст.287.2 Податкового кодексу України нарахування
відповідних сум плати за землю проводиться органами державної податкової
служби щороку до 01 травня, та відповідно ст.287.5 податок фізичними
особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Заступник голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, начальник
фінансового управління
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