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Підприємці Буковини поповнили державну казну за 9 місяців 2017 року на 2мільярди 560
мільйонів гривень

Підприємці Буковини поповнили державну казну за 9 місяців 2017 року на 2мільярди 560
мільйонів гривень. З початку року свою діяльність припинили майже 10 тисяч
підприємців, з них 9500 впродовж останніх років не здійснювали ніякої діяльності.
Віталій Шпак – в.о. начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області: «В
зв’язку із змінами до податкового кодексу де чітко прописано , що навіть не здійснюючі
діяльності потрібно буде сплачувати податок на доходи фізичних осіб від мінімальної
заробітної плати і єдиний соціальний внесок. То вони були змушені закритися щоб не
сплачувати дані платежі. Але при цьому за 9 місяців 2017 року зареєструвались
новостворених суб’єктів підприємницької діяльності 7021 особа».
Найбільшими платників податків у області є швейна промисловість, зокрема фірма КБМ,
ТОВ «Машзавод», Калинівський ринок, сільгоспвиробники та нове підприємство
«Аутомотів Електрік Україна. Віталій Шпак відмітив, що у місті розвинута більше торгова
діяльність , і було би краще якби ріст відбувався також у промислових підприємств.
Віталій Шпак – в.о. начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області: «Є
підприємства торгівельного сектору у яких досить великі обороти, але за рахунок
націнки сплата податків не настільки питома вага не велика яку б хотілось бачити. В нас
більше йде торгівельної діяльності ніж по Україні , а хотілось би щоб було більше
промисловості».
За словами Віталія Шпака у січні – вересні цього року підрозділами
контрольно-перевірочних заходів проведено 178 документальних перевірок. Під час яких
виявлено факти продажу алкогольних напоїв дітям. Реалізацію алкоголю та тютюнових
виробів без наявності відповідних ліцензій та торгівлю напоями за цінами нижчими від
встановлених.
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