Майже 15,9 млрд грн з початку року сплатили платники податків Полтавщини до бюджетів усіх рівн

Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДФС у Полтавській області
Борис Сидоров, відзначивши, що, у тому числі до державного бюджету збір платежів
склав понад 12,6 млрд.грн. В розрізі податків, до державної скарбниці впродовж
січня-жовтня поточного року надійшло: податку на прибуток – 539,6 млн.грн., ПДВ –
майже 1,5 млрд.грн., рентної плати за користування надрами – понад 9,4 млрд.грн.,
податку на доходи фізичних осіб – 643,1 млн.грн., військового збору – 250 млн.грн.

За 10 місяців 2015 року до місцевих бюджетів області надійшло майже 3,3 млрд.грн.
платежів, в тому числі: податку на доходи фізичних осіб – понад 1,8 млрд.грн.; податку
на майно – 623,9 млн.грн.; єдиного податку – 330,2 млн.грн; акцизного податку з
реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 223,3
млн.грн.; екологічного податку – 78,9 млн.грн.

В структурі податкових платежів до зведеного бюджету за 10 місяців 2015 року збір від
промислових підприємств
області склав 11 млрд. грн., або 69,5% від загальної
кількості платежів.

Найбільший рівень збору платежів в промисловості забезпечують підприємства добувної
промисловості і розроблення кар’єрів – 9,5 млрд. грн., або 86,1% загальної суми збору
платежів промисловості. Дані платники в порівнянні з січнем-жовтнем 2014 року
забезпечили приріст збору платежів на 4,4 млрд.грн., або на 85,6%.

Крім того, за січень-жовтень 2015 року у переробній промисловості зібрано 1,1 млрд.
грн., або 10,3% збору платежів промисловості, в тому числі у виробництві харчових
продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 450,1 млн.грн., у машинобудуванні – 317,1
млн.грн.

В торгівлі за 10 місяців 2015 року зібрано до бюджету 747,2 млн. грн. податків і зборів,
що на 357,6 млн. грн., або на 91,8% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.
Збільшення податкових надходжень у будівництві склало 486,2 млн. грн., або 85,6%. У
галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності збір
платежів зріс на 3,5%, або на 12,6 млн. грн. та становить 377,4 млн.грн. Також, зріс збір
платежів до зведеного бюджету у сфері сільського господарства, лiсового господарства
та рибного господарства - на 420,3 млн. грн., або на 79,6%.
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