УКРАЇНА
СВАЛЯВСЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять четверта сесія шостого скликання

РІШЕННЯ
22.07.2014

м.Свалява

№ 337

Про виконання дохідної частини
місцевих бюджетів за 2013 рік
Розглянувши інформацію Свалявської ОДПІ від 21.03.2014 р. №
5/587/2000 про виконання дохідної частини місцевих бюджетів за 2013 рік,
відповідно статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
районна рада вирішила:
Інформацію Свалявської ОДПІ про виконання дохідної частини місцевих
бюджетів за 2013 рік взяти до відома (додається).
Голова ради

І.Й.Гартавел

Додаток
до рішення районної ради
від 22.07.2014 р. № 337

Інформація
про стан виконання дохідної частини місцевих бюджетів за 2013 рік
Зведений бюджет району за 2013 рік складає 110407,2 тис. грн. ріст
податкових платежів
становить 9,0% або на 9126,7 тис. грн. більше
попереднього року.
Питома вага місцевого бюджету в загальних надходженнях – 53,6%.
Фактично надійшло до місцевих бюджетів 59139,2 тис. грн. темпи росту
складають 13,0% або 6809,6 тис. грн.
Згідно класифікації бюджетного кодексу до місцевого бюджету
надходять слідуючі платежі: податок на доходи фізичних осіб, плата за землю,
податок на прибуток комунальних підприємств, плата за користування надр,
збір за спеціальне використання води, лісових ресурсів, місцеві податки і
збори.
Найбільшу питому вагу в наповненні загальних надходжень місцевого
бюджету займає прибутковий податок – 64,8%. Так, фактичні надходження
2012 року - 34803,9 тис. грн., а у 2013 році поступило 38353,4 тис. грн. з яких:
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами,
із доходів платника податків у вигляді заробітної плати в сумі – 37 265,3
тис. грн.:
- 302 юридичними особами сплачено – 36 305,8 тис. грн.;
- 355 фізичними особами сплачено – 959,5 тис. грн.
- податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування:
- сплачено 432 особами в сумі 1 088,1 тис. грн.
Основними наповнювачами бюджету є слідуючі платники району:
- ТОВ «Форшнер Україна» 4224,0тис. грн.( + 1974,4 т. грн.. до рівня мин.
року.);
- ДП «Сан. Сонячне Закарпаття» - 1904,2 тис. грн.(+ 415,7 тис. грн.);
- ТДВ «Свалявські мінеральні води» - 1014,5 тис. грн. (+ 346,6 тис. грн.);
- ДП «Свалявське ЛГ» - 1241,9 тис. грн. (+246,5 тис. грн.);
- ДП «Сан. Поляна» - 879,9 тис. грн.(+ 245,5 тис. грн.)
- ПАТ «Закарпаттяобленерго» - 782,2 тис. грн. (+ 68,8 тис. грн)
Бюджетні установи:
- Відділ освіти - 4452,4 тис. грн. (+155,2 тис. грн.);
- Свалявська міська рада – 814,9 тис. грн.(+ 60,6 тис. грн.)
- Обласний будинок дитини - 886,6 тис. грн.(+ 49,0 тис. грн.)
- Відділ культури – 814,5 тис. грн.(+ 42,6 тис. грн.)
Такі платники, які вносять значну частку в загальні надходження однак
допустили спад до минулого року це:
- Філія «УМГ «Прикарпатгаз» - 1730,3 тис. грн. ( -116,1 тис. грн.);
- ТОВ «Сузір’я» - 1133,4 тис. грн. (-120,1 тис. грн.);

- ТОВ «НВП «Грифсканд –Свалява» - 904,9 тис. грн. (- 42,3 тис. грн.) ;
У зв’язку з реорганізацією та призупинення діяльності знизилась або
відсутня повністю сплата по слідуючих підприємств :
- Свалявська РАЙСЕС 73,4 тис. грн .(- 74,4 тис. грн.) ;
- ПРАТ «Кришталеве Джерело» 126,4 тис. грн . (- 84,7 тис. грн.);
- ТОВ «Золота Долина» - 0,1 тис. грн . (-32,4 тис. грн.);
- ТДВ «Свалявське АТП-12140» 0,4 тис. грн. (- 17,3 тис. грн.);
- ТОВ «Євро-буд-сервіс» - 0,0 тис. грн. ( -3,5 тис. грн.);
- ТОВ «Квадротех» - 0,0 тис. грн. ( 2,3 тис. грн..)
Крім того, слід відмітити зниження в IV кварталі нарахування заробітної
плати в 44 платників в т.ч. у 18 недосягнуто мінімальну заробітну плату по
середньомісячному доходу цих підприємствах .
Значний вплив на загальні надходження в 2013 році по ПДФО склали
разові надходження в сумі 474,7 тис. грн. від від отриманої заробітної плати по
обслуговуванню виборчих дільниць в 2012 році.
Такі платники, як ТОВ «Фортуна», ТОВ «Альтерн», КП «Едем-А», ПП
«Соляріс Л», ТОВ «Стрім», КП «Зодіак», ПП «Ліко», ФГ «Ряшко», ТОВ
«Фенікс УА», які згідно бази даних рахуються на обліку та у яких здійснюється
діяльність прибутковий податок не сплачується.
Найбільша проблема району – це підприємства маєтки: «Гірський
затишок», ТОВ «Смерічка» та інші. З метою залучення до оподаткування
працівниками ОДПІ проводиться аналітична, роз’яснювальна та контрольноперевірочна робота.
Здійснюючи контрольно-перевірочні заходи Свалявською ОДПІ
проведено 13 планових документальних перевірок з них: 8 - юридичних осіб та
5-фізичних осіб, внаслідок чого донараховано та сплачено по юридичних особах
- 525,9 тис.грн. ПДФО та 135,1 тис. грн. по фізичних особах.
Свалявською ОДПІ приділялась увага декларуванню доходів громадян,
станом на 01.01.2014 року подано 458 декларацій з них:
- по отриманню спадщини та продажу нерухомого майна – 82 декларації,
задекларовано доход в сумі 4898,7тис.грн., нараховано податку - 339,6 тис.грн.
(за 2012 рік - 50 декларації на суму податку – 154,4тис.грн.);
- від продажу рухомого майна - 99 декларацій, задекларовано доходу 4089,3 тис.грн., нараховано та сплачено податку - 59,3тис.грн. (за 2012 рік - 55
декларацій на суму податку - 48,1 тис.грн.).
- від здачі в оренду власної нерухомості - 28 на суму доходу – 119,3
тис.грн., нараховано та сплачено податку –17,9 тис.грн. (за 2012 рік - 44
декларація на суму податку - 8,6тис.грн.)
- від отримання інвестиційного прибутку – 2 декларації, задекларовано
117,7 тис. доходу та 3,7 тис.грн. ПДФО (за 2012 рік 2 декларації задекларовано
294,4 тис.грн. доходу та 35,2 тис.грн. ПДФО).
- на отримання податкового кредиту за навчання – 247 декларацій на суму
податку до повернення – 237,3тис.грн. (за 2012 рік – 249 декларації на суму
податку –211,5тис.грн.).
За 2012 рік згідно наявної інформації щодо отримання громадянами
доходу у вигляді додаткового блага 31 громадянин зобов’язаний був подати
декларації про майновий стан і доходи та задекларувати доходу в сумі 1645,7

тис. грн. Станом на 01.01.2014 року подано 29 декларацій згідно яких
задекларовано 662,4 тис. грн. доходу у вигляді додаткового блага та
задекларовано і сплачено 101,3 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб.
Негативним фактором у забезпеченні надходжень є заборгованість по
ПДФО, яка станом на 01.01.2014 року складає – 620,9 тис. грн з них:
- по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податків у вигляді заробітної плати юридичними
особами -206,8 тис. грн.:
• РУКП «Сольва» - 53,2 тис. грн.;
• ТОВ «Іселі» - 47,1 тис. грн.;
• ТДВ «Свалявське АТП -12140» - 42,8 тис. грн.;
• ТОВ « Вуд Планет Груп» - 13,1 тис. грн.
• ДП «Тепломережа» - 24,5 тис. грн.;
• ЗАТ Фірма « Свалява ЛХК» - 15,7 тис. грн.;
- по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами
за результатами річного декларування - 414,1 тис. грн.:
ФОП Мішко І.Й. - 208,9 тис. грн.;
ФОП Єжек В.Г. – 78,1 тис. грн.;
ФОП Попович В. І. – 31,5 тис. грн.;
ФОП Софілканич С.О. – 31,1 тис. грн.;
ФОП Басістов Г.Б. – 21,1 тис. грн.;
ФОП Большакова О.В.- 19,6 тис. грн.;
ФОП Мочарко Й. М.- 14,1 тис. грн.;
Слід відмітити, що по Свалявській ОДПІ досягнуто найвищого по області
відсотка росту – 10,2 по надходженню даного платежу.
Плата за землю
Не меш важливим податком є і плата за землю, що складає 9,1% із
загальних надходжень. На протязі 2013 р. загальні надходження по платі за
землю складають 5367,9 тис. грн. Виконано розрахункову бази на 99,5%. Але в
порівнянні з аналогічним періодом надходження зросли на 15,0%.
Основну питому вагу надходжень по платі за землю по юридичних та
фізичних особах складає орендна плата за земельні ділянки (75,1 %), а за плату
за землю – 24,9%
Відповідно, середньомісячні нарахування в цілому складають 355,2 тис.
грн., в тому числі:
- по платі за землю 83,6 тис. грн. ;
- по орендній платі за земельні ділянки – 271,6 тис. грн.
Свалявською ОДПІ на основі даних фінансового управління проведено
аналіз надходжень до місцевих бюджетів територіальних громад плати за землю
та орендної плати та встановлено наступне.
Міська рада - при плані 2374,5 тис. грн. надійшло 1994,0 тис. грн.
виконання складає 84% , податковий борг складає в сумі – 551,2 тис. грн.
(найбільший у ТОВ «Іселі» - 297,6 тис. грн., ТОВ «Євро-Буд-Сервіс» - 73,4 тис.
грн., ТОВ «Іхас» - 74,1 тис. грн., ТОВ «Імперіал» - 44,5 тис. грн., ТОВ
″Квадротех″ – 15,1 тис. грн., ВАТ Свалявське РТП – 9,4тис. грн., Бойко О.І. 87,1 тис. грн.

Березниківська с/р - при плані 35,9 тис.грн. надійшло 34,8 тис.грн.
виконання складає 96,8%, податковий борг відсутній;
Плосківська с/р - при плані 171,4 тис.грн. надійшло 151,9 тис.грн.
виконання складає 88,7%, податковий борг відсутній;
Солочинська с/р - при плані 791,8тис.грн. надійшло 709,4 тис.грн.
виконання складає 89,6%, податковий борг – 75,2 тис.грн (ТОВ «Іхас», ТОВ
«Краєвид»);
Тибавська с/р - при плані 38,4 тис.грн. надійшло 35,4 тис.грн. виконання
складає 92,3% , податковий борг відсутній;
Неліпинська с/р - при плані 299,0 тис.грн. надійшло 196,4 тис.грн.
.виконання складає 65,7% податковий борг - 0,2 тис.грн.;
Стройненська с/р - при плані 52,0 тис.грн. надійшло 39,7 тис.грн.
виконання складає 88,7%, податковий борг 0,1;
Дусинська с/р - при плані 307,4 тис.грн. 257,9 тис.грн. виконання складає
83,9 % податковий борг відсутній;
Протягом 2013 року Свалявською ОДПІ проведено 265 камеральних
перевірок по платі за землю та орендній платі в результаті чого застосовано
штрафні санкції:
- за несвоєчасну подачу звітності на загальну суму 3,8 тис.грн.;
- за порушення термінів сплати узгоджених податкових зобов’язань по
платі земельного податку застосовано штрафні санкції на загальну суму 53,2
тис.грн.;
- документальними перевірками донараховано – 64,6 тис.грн. орендної
плати;
Станом на 01.01.2014 року податковий борг складає всього 681,9 тис.грн.,
який виник у зв’язку з несплатою самостійно задекларованих грошових
зобов’язань та узгоджених штрафних санкціях.
За рахунок вжитих заходів забезпечено надходження заборгованих
платежів по платі за землю на загальну суму сумі – 386,0 тис.грн. Свалявською
ОДПІ постійно направляються листи до органів самоврядування, щодо
вилучення земельних ділянок підприємств-боржників у зв’язку з несплатою
земельного податку.
Основні причини внаслідок чого не збільшено дохідну частину
бюджету є :
- несвоєчасне перезаключення договорів оренди між територіальними
громадами та суб’єктами господарювання:
- Свалявський цегельний завод термін дії договору оренди закінчився
01.01.2012 р. (втрати 20,9 тис.грн.)
- ПП «Вітана» термін договору оренди закінчився 18.03.2011 р. (втрати 17,7 тис.грн.)
ТОВ «Сольво-Еко» термін дії договору закінчився 07.09.2009 р. На протязі
2010-2012 рр. підприємством самостійно подавалися розрахунки в розмірі 1%
нормативно-грошової оцінки.З 01.10.2012 року підприємством обрано спрощену
систему оподаткування. Триває судова справа між підприємством та
Свалявською міською радою по спірному договору. (втрати - 93,6 тис.грн.)
- неповний перерозподіл земель.

Для прикладу: територія Чехова,55 бувший завод «Буддеталь» у 6-ЗЕМ
внесено запис про наявність земельної ділянки 0,56 га на підставі рішення сесії
від 15.09.2000 р. Державна реєстрація юридичної особи припинена згідно ухвали
Господарського суду Закарпатської області у 2008 р.
За ТОВ «Алеф» зареєстровано об’єкт незавершеного будівництва,
виробнича будівля 1296 м.кв., земельна ділянка загальною площею 1,72 га.
Підприємство сплачує орендну плату згідно договору оренди 040607070004 від
23.01.2006 р. в сумі 34,8 тис.грн. щорічно, 3 земельні податки. Заборгованість
відсутня.
За ТОВ «Еко-Пал» зареєстровано об’єкт нерухомого майна на підставі
свідоцтва на право власності від 22.07.2008 р. без зазначення площі. Згідно
відомостей 6-ЗЕМ відомості про наявну земельну ділянку ТОВ «Еко-Пал»
відсутні.
На зазначеній території також здійснюють діяльність ТОВ «Квадротех» 1,5 га – не звітується, ПП Кошеля О.І. – 0,477га згідно поданого розрахунку
орендної плати за землю нарахування складають 9,6 тис. щорічно в розмірі 3-х
земельних податків від нормативно-грошової оцінки.
ФГ «Буртило» - у підприємства відсутня с/г діяльність, земельна ділянка
не використовується і не сплачується орендна плата. Договір не перезаключено.
(Березниківська СР)
- ФГ «Ранта» - у підприємства відсутня с/г діяльність, земельна ділянка не
використовується і не сплачується орендна плата. ( Керецьки СР)
- РСКГ – договір оренди закінчився у 2012 р. загальна площа земельної
ділянки 2,0 га., яка не використовується в повному обсязі. В зв’язку з
неперезаключенням договору оренди підприємством подано розрахунок
земельного податку в розмірі 1% від грошової оцінки землі зі сплатою
податку в сумі 5,8 тис.грн. на рік.
- несвоєчасне повідомлення про зміну власника:
ТОВ «Квасний потік» відчужив земельну ділянку в липні 2013 році, ТОВ
«Боб Україна» придбав (Стройненська с/р) ;
ТОВ «Соляріс –Л» відчуження липень 2013 року.
- відсутність реагування на орендні відносини або користування землею у
підприємства, що не знаходяться за адресою: ТОВ «Імперіал»;
- затягування підприємствами заходів по самоліквідації: ТОВ «Сольва»,
ТОВ «Іселі», КП «Аптека №132» ТОВ фірма «Свалява ЛХК».
Щорічно в т.ч. 2013 році проведено аналіз поданої звітності згідно даних
управління земельних ресурсів та сільських рад в наслідок чого направлено
листи рекомендацій для проведення інвентаризації та приведення баз даних у
відповідність однак, враховуючи вказані недоліки органи місцевого
самоврядування реагують не в повному обсязі .
Податковий борг по земельному податку та орендній платі за землю
станом на 01.01.2014 р. складає всього 681,9 тис.грн., в т.ч. недоїмка 547,9
тис.грн.
Абсолютне скорочення заборгованості в порівнянні з відповідним
періодом минулого року складає 147,0 тис.грн. або на 17,7% до боргу, який
обліковувався станом на 01.01.2013 р.

Вжитими заходами, щодо примусового стягнення податкової
заборгованості по зазначеним вище платежам за 2013 рік забезпечено
надходження до Зведеного бюджету в сумі 531,4 тис.грн. податкового боргу.
На протязі 2013 року подано до Закарпатського окружного
адміністративного суду позовні заяви по 7 СГД на загальну суму 144,9 тис.грн.
для винесення рішення про стягнення заборгованих платежів за рахунок коштів
боржника згідно ст. 95 Податкового Кодексу України, які задоволені на користь
Свалявської ОДПІ в повному обсязі. До банківських установ направлено
платіжні вимоги на стягнення боргу за рахунок коштів боржника на загальну
суму 76,4 тис.грн.
В зв’язку з поверненням платіжних вимог банківськими установами без
виконання до ДВС у Свалявському районі на протязі 2013 р. передано 10
виконавчих листів на загальну суму 270,6 тис.грн. щодо вжиття заходів по
погашенню податкового боргу.
Найбільшими боржниками є: ТОВ «Іселі» - 297,6 тис.грн., ТОВ «Іхас» 74,1 тис.грн., ТОВ «Євро-Буд-Сервіс» - 73,4 тис.грн., Бойко О.І. - 87,1 тис.грн.
Плата за користування надрами
По платі за надра в Свалявській ОДПІ на обліку рахуються 12
підприємств, в т.ч. один платник, який сплачує надра місцевого значення - МПП
«Андезіт».
За січень-грудень 2013року забезпечено надходження до місцевого бюджету
по платі за надра в сумі 3309,1 тис.грн, що на 41,3 тис. грн. менше доведеного
показника, що складає 98,8 %. Так, слід відмітити із загальних поступлень 55,7
тис. грн. це надра місцевого значення.
Станом на 01.01.2014 року податковий борг по платі за надра рахується за
ТОВ «Імперіал» в сумі 34,0 тис.грн. Свалявською ОДПІ подавалися матеріали до
судів різних інстанцій по питанню стягнення податкового боргу. На даний
момент позови розглянуті, задоволені на користь ОДПІ, та частково по факту
наявності виконавчих листів передані до ДВС на виконання по місцю реєстрації
платника.
Податок на прибуток
В Свалявській ОДПІ на обліку знаходяться 5 платників, які сплачують 4
податок на прибуток місцевого значення це:
Свалявьке РКПВВ, ВУКГ, КП «Аптека № 140», Свалявська ЦРЛ.
Так протягом 2013 року надійшло 85,1 тис. грн., в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року збільшились надходження на 61,3 тис. грн.
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
Загальні надходження місцевого бюджету по збору за спеціальне
використання лісових ресурсів за 2013 рік складає всього в сумі - 1312,5 тис.
грн. виконання доведеного показника складає 141,7% . Слід відмітити, що із
загальної суми надходжень 918,1 тис. грн. складає сплата збору за спеціальне
використання лісових ресурсів місцевого значення.
Так, протягом 2013 року сплачено ДП «Свалявським ЛГ» - 780,2 тис. грн.,
Філія « Свалявського агропромислового господарства» - 137,9 тис. грн.

Заходи примусового впливу.
Станом на 01.01.2014 року заходами примусового впливу забезпечено
надходження до Зведеного бюджету за рахунок мобілізації заборгованих
платежів в сумі 7668,6 тис. грн.. До Державного бюджету в рахунок погашення
боргу надійшло 5586,6 тис. грн. До Місцевого бюджету в рахунок погашення
боргу надійшло 2082,0 тис. грн..
Із загальної суми боргу 5042,2 тис. грн. (в т.ч. борг до місцевого бюджету
1519,8 тис. грн.).
Станом на 01.01.2014 р. в податковій заставі перебуває описане майно
боржників на загальну суму 1860,7 тис. грн..
Недоїмка до Місцевого бюджету станом на 01.01.2014 р. становить 1336,5
тис. грн., що на 208,1 тис. грн. більше до рівня 01.12.2013 р. (недоїмка – 1128,4
тис. грн.), та на 528,8 тис. грн. менше рівня 01.01.2013 р. (недоїмка-1865,3 тис.
грн.)
Із загальної суми надходжень за 2013 рік до Місцевого бюджету надійшло2082,0 тис. грн.:
- 1273,6 тис. грн. – сплачено за рахунок проведення розстрочення грошових
зобов’язань та податкового боргу ;
- 2,5 тис. грн. – стягнуто податкового боргу за виконавчими документами ;
- 90,8 тис. грн. – стягнуто коштів з банківських рахунків ;
- 615,1 тис. грн. - надходження за рахунок інших заходів стягнення.
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