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Довідка
про виконання бюджету по доходах Мурованокуриловецького району
за 7 місяців 2013 року

За січень-липень місяць 2013 року до загального фонду бюджету району надійшло власних і закріплених доходів в сумі 9932,0 тис.грн., що складає 112,3 відсотка до затвердженого плану на відповідний період 2013 року. В порівнянні  з відповідним періодом минулого року власні і закріплені доходи зросли на 487,8 тис.грн. Збільшення надходжень спостерігається по слідуючих податках:
-   податку на доходи фізичних осіб                                -   642,4 тис.грн.;

Із 24 сільських та 1 селищного бюджету планові надходження доходів загального фонду місцевих бюджетів базового рівня виконали всі сільські  та селищна ради.

Доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів фактично надійшло в сумі 6332,5 тис.грн. при уточненому плані на 7 місяців 2013 року 6030,7 тис.грн. і становить 105,0 відсотка , тобто перевиконано на 301,8 тис.грн.
Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень власних доходів 99,9 відсотка складає податок з доходів фізичних осіб. За січень-липень місяць 2013 року даного виду податку надійшло 6325,7 тис.грн., що становить 105,1 відсотка до плану 7 місяців. Для порівняння за аналогічний період 2012 року поступлення склали 5683,3 тис.грн., тобто додатково мобілізовано 642,4 тис.грн.
Державного мита, при плані на 7 місяців 2013 року 11,3 тис.грн. фактично одержано 4,3 тис.грн. (відсоток виконання становить 38,0). Зменшення пояснюється відміною державного мита та встановленням судового збору,   щодо позовних заяв до суду.

Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів надійшло в сумі 3599,6 тис.грн., що складає 128,0 відсотка до плану на 7 місяців 2013 року (план 2813,2 тис.грн.).
Найбільшим за обсягом надходження податком, який займає 94,6 відсотки від загальної суми є плата за землю, за січень-липень місяць 2013 року мобілізовано до бюджету району 3403,7 тис. грн.. при плані 2652,2 тис грн., що на 751,5 тис.грн. більше  або  на  28,3  відсотки).Найбільшим платником плати за землю є ТОВ    «Агрофірма Рубанський».
Податку на прибуток підприємств, фактично за 7 місяців 2013 року поступило 8,0 тис.грн., при уточненому плані 10,3 тис.грн. ( відсоток виконання складає 78,2).  В порівнянні з відповідним періодом 2012 року надходження зросли на 3,1 тис.грн.
Збору за спеціальне використання лісових ресурсів, при плані на січень-липень 2013 року 14,7 тис.грн. фактично надійшло 7,8 тис.грн., що складає 53,3. Причиною не виконання планових показників є те, що лісовим господарством не здійснюється суцільна вирубка лісу.
Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, фактично за січень-липень місяць 2013 року надійшло 54,7 тис.грн., при уточненому плані 48,0 тис.грн. ( відсоток виконання складає 114,0.). 	Фіксованого сільськогосподарського податку при плані на 7 місяців 2013 року 55,6 тис.грн., фактично одержано 53,2 тис.грн., що на 2,4 тис.грн.  менше ( відсоток виконання 95,7). 

До спеціального фонду бюджету району за січень-липень  2013 року надійшло власних доходів в сумі 2393,1 тис.грн., при уточненому плані 1607,7 тис.грн., що складає 148,9 відсотоків
-  збору за першу реєстрацію транспортного засобу, фактично за 7 місяців 2013 року одержано 79,5 тис.грн., при уточненому плані 85,1 тис.грн. ( відсоток виконання становить 93,4), що пояснюється низькою купівельною платоспроможністю громадян.
     - збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності за січень-липень 2013 року надійшло 12,6 тис.грн., при плані 12,9 тис.грн., відсоток становить 97,6. Зменшення поступлень пояснюється зняттям з реєстрації 1-го суб’єкта підприємницької діяльності. 
	    - цільових фондів при плані на 7 місяців 2013 року 169,7 тис.грн., фактично надійшло  114,1 тис.грн., або 67,2 відсотка. Поступлення очікуються у 3 кварталі поточного року, за відповідний період 2012 року  одержано 50,3 тис.грн. 
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