Звіт повторне відстеження результативності регуляторного акту від 29.12.2011 р. № 18/1 «  Про встановлення ставок единого податку для суб»єктів малого підприємництва –фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність  без створення юридичної особи , ставок вартості патенту на здійснення  торгівельної діяльності  та розмірів  фіксорваної суми  прибуткового податку «
29.11.2012
1. Вид та назва регуляторного акту.
Регуляторний акт  від 29.12.2011 р. № 18/1 «  Про встановлення ставок единого податку для суб»єктів малого підприємництва –фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність  без створення юридичної особи , ставок вартості патенту на здійснення  торгівельної діяльності  та розмірів  фіксорваної суми  прибуткового податку «

2. Назва виконавця заходів по відстеженню.
Виконавцем заходів по відстеженню регуляторного акту є відділ фінансово-господарський відділ Кремінської міської ради.
3. Цілі прийняття акту:
- приведення місцевих податків та зборів у відповідність з Податковим кодексом України;
- встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи»
4. Строк виконання заходів по відстеженню.
Заходи щодо базового відстеження регуляторних актів виконувались з 29.11.2012 року.
Періодичне відстеження – один раз на три роки, з дня проведення повторного відстеження – ІІІ квартал 2013 року.
5. Тип відстеження – повторне.
6. Механізм отримання результатів відстеження.
      Для здійснення базового відстеження результативності прийнятого регуляторного акту проведено аналіз надходжень єдиного податку фізичних осіб-підприємців, динаміка кількості осіб.
7. Показники, за якими відстежувалась результативність, отримання даних.
Визначення показників результативності регуляторного акту відбувалося шляхом аналізу даних, наданих Рубіжанською ДПІ.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту.
 З метою оцінки досягнення цілей, зазначених вищевказаним регуляторним
 актом, проведено аналіз надходжень єдиного податку за січень-жовтень 2012 р.
 
Фактичні надходження єдиного податкуза 10 місяців 2012 року
 
 
Назва бюджету
Факт за 10 місяців
2012 року 
Факт за 10 місяців
2011 року
Відхилення

Бюджет Кремінської міської ради
1157512,03
446103,99
711408,04

 
 
9 Оцінка результату реалізації регуляторного акту.
 
   Надходження єдиного податку  Загальні надходження єдиного податку за 1 півріччя 2012 року збільшилися  (або на 711,4 тис.грн.) до відповідного періоду минулого року. Враховуючи вищезазначене, робимо висновок - регуляторний акт працює.










             Секретар міської ради                                                    Л.В.Колесниченко



