Аналіз виконання плану по доходах
загального фонду міського бюджету
за І півріччя 2017 року

ККД
Доходи
10000000 Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення
11000000 ринкової вартості
11020000 Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
11020200 власності
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
14020000 (продукції)
14021900 Пальне
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних
14030000 товарів (продукції)
14031900 Пальне
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної
14040000 торгівлі підакцизних товарів
18000000 Місцеві податки
18010000 Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової
18010100 нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової
18010200 нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової
18010300 нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів
18010400 нежитлової нерухомості
18010500 Земельний податок з юридичних осіб
18010600 Орендна плата з юридичних осіб
18010700 Земельний податок з фізичних осіб
18010900 Орендна плата з фізичних осіб
18030000 Туристичний збір
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами
18050000 Єдиний податок
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній
18050500 податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
20000000 Неподаткові надходження
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних
унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до
відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції
(частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є
21010000 держав
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного
21010300 місцевого бюджету
21080000 Інші надходження
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
22000000 господарської діяльності
22010000 Плата за надання адміністративних послуг
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
22012600 нерухоме майно та їх обтяжень
22090000 Державне мито
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і
22090100 дарування
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних
22090400 паспортів (посвідок) та паспортів громадян України
30000000 Доходи від операцій з капіталом
31000000 Надходження від продажу основного капіталу
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або
територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,
безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових
31010000 коштів, власники яких невідомі
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна,
майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування
чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких
31010200 невідомі
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41030000 Субвенції
41035000 Інші субвенції
Всього без урахування трансферт
Всього
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ККД
Доходи
10000000 Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення
11000000 ринкової вартості
11020000 Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
11020200 власності
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
14020000 (продукції)
14021900 Пальне
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних
14030000 товарів (продукції)
14031900 Пальне
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної
14040000 торгівлі підакцизних товарів
18000000 Місцеві податки
18010000 Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової
18010100 нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової
18010200 нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової
18010300 нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів
18010400 нежитлової нерухомості
18010500 Земельний податок з юридичних осіб
18010600 Орендна плата з юридичних осіб
18010700 Земельний податок з фізичних осіб
18010900 Орендна плата з фізичних осіб
18030000 Туристичний збір
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами
18050000 Єдиний податок
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній
18050500 податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
20000000 Неподаткові надходження
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних
унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до
відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції
(частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є
21010000 держав
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного
21010300 місцевого бюджету
21080000 Інші надходження
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
22000000 господарської діяльності
22010000 Плата за надання адміністративних послуг
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
22012600 нерухоме майно та їх обтяжень
22090000 Державне мито
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і
22090100 дарування
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних
22090400 паспортів (посвідок) та паспортів громадян України
30000000 Доходи від операцій з капіталом
31000000 Надходження від продажу основного капіталу
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або
територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,
безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових
31010000 коштів, власники яких невідомі
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна,
майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування
чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких
31010200 невідомі
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41030000 Субвенції
41035000 Інші субвенції
Всього без урахування трансферт
Всього

