З початку року   від платників Малиновського району надійшло майже 500 млн. грн. податкових платежів 
Про це  повідомив  начальник ДПІ у Малиновському районі міста Одеси  Микола  Кучеренко.
«З початку року   платники Малиновського району міста Одеси забезпечили надходження до бюджетів усіх рівнів  у розмірі  494 млн. грн. податкових платежів. Із загальної суми до Державного бюджету було спрямовано 215,5 млн. грн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року  надходження збільшились майже на 17 млн. грн. До Місцевого бюджету надійшло 278,5 млн. грн. Таким чином  з початку 2017 року від платників ДПІ у Малиновському районі м. Одеси  місцевий бюджет отримав можливість витратити на фінансування бюджетної сфери та вирішення соціальних програм на 66,7 млн. грн. більше ніж у аналогічному періоді  2016 року », - розповів Микола Зауревич.
На підтримку Збройних сил України з початку 2017 року було спрямовано майже 15 млн.грн. військового збору. Крім цього  значні суми до Держбюджету надійшли з ПДВ – 102 млн. грн та з податку на прибуток – 54,42 млн.грн.
Сума надходжень від податку на доходи від фізичних осіб  склала понад 167 млн грн. Надходження  з цього податку перевищили попередній рік на 47 млн.грн. Цьому посприяв  комплекс заходів, направлених на підвищення рівня заробітної плати та погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах. Також надійшло 26 млн. грн. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, який зараховується до місцевого бюджету.
Суб’єкти господарювання Малиновського  району міста Одеси , які працюють на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджету 40,8  млн. грн. єдиного податку. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 15.5 млн. грн.
З початку  2017 року платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування спрямовано до бюджету 208 млн. грн.
«Такі високі показники надходжень до бюджету досягнуті завдяки постійному контролю за сплатою податків і зборів з боку податкової інспекції, широкій масово-роз`яснювальній роботі, запровадженню нових сервісів ДФС для надання послуг платникам, створенню комфортних умов для провадження підприємницької діяльності. Незважаючи на складну економічну та політичну ситуацію у державі надходження до бюджетів усіх рівнів у Малиновському районі міста  Одеси мають стабільний характер», - зазначив  Микола Кучеренко.
Прес-служба ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області





















