Звіт про базове відстеження результативності регуляторного актарішення Яремчанської міської ради
«Про внесення змін до рішень міської ради про місцеві податки і збори»
від 27.04.2017 року № 207-13/2017
17.05.2017 року
Виконавець заходів з відстеження результативності: відділ економіки та
промисловості Яремчанського міськвиконкому
Цілі прийняття акта
встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих
податків в межах визначених Податковим кодексом України;
вчасне наповнення доходної частини бюджету міста, за рахунок
мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів
господарювання, громадян та держави;
застосування доступних та прозорих механізмів для впорядкування
сплати місцевих податків і зборів;
здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих
податків при формуванні бюджету.
Строк виконання заходів з відстеження: з 10.04.2018–17.05.2017 року
Тип відстеження: Базове.
Заходи які були виконані з відстеження результативності: вивчення
Податкового кодексу України, нормативно-правових актів, щодо визначення
правомірності встановлення місцевих податків та зборів рішенням органу
місцевого самоврядування.
Методи одержання результатів відстеження результативності: Для
проведення базового відстеження використовувалися статистичний і
аналітичний метод. Відстеження результативності регуляторного акту
проведено відповідно до фактичних надходжень до бюджету міста Яремче від
суб’єктів господарювання, які сплачують місцеві податки і збори.
Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних.
Проект рішення підготовлений у відповідності до вимог розділу ХІІ
Податкового кодексу України, Закону «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності». Протягом квітня-травня 2017 року
проводились робочі наради, консультації з суб’єктами господарювання –
платниками місцевих податків і зборів, приймалися письмові звернення.

Для встановлення кількісних значень показників результативності
регуляторного акту використовувалися звітні дані про виконання міського
бюджету за 2016 рік
Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники

2016 рік,
тис. грн.

Акцизний податок

14 188,1

Єдиний податок

9 013,6

Земельний податок

15 747,3

Туристичний збір

1 851,5

Податок на нерухоме майно

2 369,9

Транспортний податок

112,5

Паркування

77,7

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей.
Регуляторний акт має певний ступінь досягнення визначених цілей та
направлений на врегулювання відносин між суб’єктами господарської
діяльності, органами місцевого самоврядування та Державними фіскальними
органами.
Прийняття даного регуляторного акту забезпечить впорядкування
сплати місцевих податків та зборів на території міста Яремче. Оцінку
результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених
цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного відстежень
результативності регуляторного акта згідно вимог ЗУ «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

