
ПІДСУМКИ РОБОТИ ДПІ 
В М. СЛАВУТИЧІ В 2004 РОЦІ

Станом на 01.01.2005 в інспекції за
реєстровано 2000 платників податків, 
з них 876 — юридичних осіб, 1124 — 
фізичних осіб. Кількість платників що
річно зростає.

Із загальної кількості платників 644 
(32,2 %) застосовують спрощену сис
тему оподаткування, обліку та звітності, 
кількість таких платників постійно зро
стає. Із загальної кількості зареєстро
ваних платників, фактично сплачують 
податки всього 80 %, із них 95 % — 
суб’єкти підприємницької діяльності без 
утворення юридичної особи, 61 % —  
суб’єкти підприємницької діяльності — 
з утворенням юридичної особи.

Із зареєстрованих платників подат
ку на прибуток 8,4 % складають плат
ники, які користуються пільгами (44 із 
525), в тому числі 8 платників, які ко
ристуються пільгою по податку на при
буток, одержаного від робіт по зняттю 
Чорнобильської ЧАЕС з експлуатації, 
сума цієї пільги за 9 місяців складає 
5195,7 тис. грн.

Із зареєстрованих платників ПДВ 
13,3 % складають платники, які кори
стуються пільгами (48 із 361), в тому 
числ і 16 платників користую ться 
пільгою, яка звільняє від сплати ПДВ 
за роботи щодо підготовки та зняття 
енергоблоків Чорнобильської АЕС з 
експлуатації. Сума цієї пільги за 9 
місяців 2004 року склала 2152,3 тис. 
грн. В порівнянні з відповідним періо
дом минулого року кількість платників, 
які користуються пільгами з ПДВ, 
збільшилася на 9.

Значно збільшився рівень сплачу- 
ваності з податку на прибуток та з по
датку на додану вартість. Так, станом 
на 01.01.2005 рівень сплачуваності з

податку на прибуток склав 71 %, з ПДВ
—  88 %, станом на 01.01.2004, відпові
дно, 65 та 77 %.

Податкове навантаження на підприє
мства по місту, в порівнянні з відповід
ним періодом минулого року, збільши
лося, але залишається нижче середнь- 
ообластного рівня і складає до держав
ного бюджету 3,1 %.

Протягом року проводилась робота 
із збитковим и п ідприєм ствам и та 
підприємствами, які при значних обся
гах валових доходів сплачують до бюд
жету незначні суми податків, в резуль
таті чого значно зменшилась кількість 
збиткових підприємств та податкове 
навантаження на п ід приєм ства - 
“мінімізатори” зросло в 3 рази.

За 2004 рік надійшло до зведеного 
бюджету 30 711,9 тис. грн., що складає 
116,9 % планово-нормативної бази, 
темп росту до минулого року складає 
102 %. До державного бюджету мобілі
зовано 7289,3 тис. грн., темп росту до 
минулого року складає 101,1 %.

До місцевого бюджету надійшло 23 
422,6 тис. грн., що складає 124,5 % плану.

Найбільшу питому вагу в загальній 
сумі надходжень до зведеного бюджету 
займають надходження з податку з до
ходів найманих працівників — 20 589,4 
тис. грн., або 67 % (в порівнянні з відпо
відним періодом минулого року —  20 
278,4), з податку на додану вартість — 
5333 тис. грн., або 17,4 % (в порівнянні 
з відповідним періодом минулого року
—  4657,6), з єдиного податку —  890,7 
тис. грн., або 2,9 % (в порівнянні з відпо
відним періодом минулого року — 
716,3).

В розрізі галузей народного госпо
дарства найбільші суми надходжень

надійшли від підприємств промисло
вості — 14 967,1 тис. грн., або 48,7 % 
від загальної суми надходжень.

Податковий борг до зведеного бюд
жету протягом 2004 року зменшився на 
3123,5 тис. грн. та станом на 01.01.2005 
склав 9951,6 тис. грн., до державного 
бюджету зменшився на 3005,5 тис. грн. 
та склав 9561,6 тис. грн.

За результатами контрольно-пере
вірочної роботи по ДПІ в м. Славутичі 
за 2004 рік донараховано 948,7 тис. 
грн., з них сплачено 418,6 тис. грн., в 
тому числі відділом податкового ауди
ту донараховано 687,5 тис. грн., з них 
сплачено 360,1 тис. грн., відділом до
кументальних перевірок фізичних осіб 
донараховано 261,2 тис. грн., з них 
сплачено 58,5 тис. грн.

Протягом 2004 року було проведе
но перевірки всіх суб’єктів СЕЗ “Сла
вутич” , які займаються реалізацією 
інвестиційних проектів на території 
міста та користуються пільгами в опо
даткуванні, в результаті перевірок не 
виявлено порушень щодо правиль
ності користування пільгами.

В 2004 році податковою міліцією 
порушено 4 кримінальні справи: 2 — 
за ухилення від сплати податків в 
особливо великих розмірах, 1 — за 
ухилення від повернення виручки в 
іноземній валюті, 1 — за незаконне 
відкриття або використання валютних 
рахунків. Розглянуто в суді було З 
справи, винні особи засуджені, знахо
диться в розшуку 1 особа.

В цілому по інспекції спостерігаєть
ся позитивна динаміка по збільшен
ню надходжень до державного бюд
жету від сплати податків, зборів та 
обов’язкових платежів.


