
 

 

 

Платники податків міста Києва за січень – квітень перерахували 

до зведеного бюджету близько 38 мільярдів гривень 

 

 

За даними Головного управління ДПС у м. Києві у січні-квітні  2020 

року  надходження до зведеного бюджету щодо платежів, які контролюються 

столичним підрозділом податкової служби, склали понад 37,6 мільярдів 

гривень, що на 5 мільярдів  230 мільйонів гривень або на 16% перевищує 

відповідний показник 2019 року.  

До Державного бюджету у січні-квітні 2020 року платниками податків 

міста Києва сплачено 27 мільярдів 967 мільйонів гривень, що на 5 

мільярдів 21 мільйон гривень (22%) перевищує надходження відповідного 

періоду 2019 року.   

Зростання надходжень до Державного бюджету впродовж зазначеного 

періоду  (у порівнянні з відповідним періодом 2019 року) відбулось за 

такими основними податками:  

- податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (збір) – 13 

мільярдів 996 мільйонів гривень, що більше на 34% або на 3 мільярди 526 

мільйонів гривень;  

- податок на доходи фізичних осіб – 7 мільярдів 382 мільйони гривень, 

що більше на 6% або на 444 мільйони гривень;  

- податок на прибуток підприємств – 4 мільярди 735 мільйонів гривень, 

що більше на 14% або на 598 мільйонів гривень;  

- військовий збір – 1 мільярд 236 мільйонів гривень, що більше на 9% 

або на 101 мільйон гривень;  

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції) – 382 мільйони гривень, що більше у 84 рази або на 377 мільйонів 

гривень.  

До бюджету м. Києва у січні-квітні 2020 року платниками податків 

столиці сплачено 9 мільярдів 671 мільйон гривень податків, зборів та 

обов'язкових платежів, що на 2% або 209 мільйонів гривень більше ніж у 

відповідному періоді 2019 року.  

Збільшення надходжень до місцевого бюджету протягом січня-квітня 

поточного року (у порівнянні з відповідним періодом 2019 року) відбулось за 

такими основними податками: 

- податок на доходи фізичних осіб – 4 мільярди 819 мільйонів гривень, 

що більше на 7% або на  296 мільйонів гривень;  

- єдиний податок – 2 мільярди 659 мільйонів гривень, що більше на 

11%  або на 262 мільйони гривень;  

- податок на прибуток підприємств – 543 мільйони гривень, що більше 

на 13%  або на  64 мільйони гривень;  

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 401 

мільйон гривень, що більше на 12%  або на  43 мільйони гривень;  



 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів – 153 мільйони гривень, що більше на 20%  або 

на  26 мільйонів гривень.  

У січні-квітні  2020 року надійшло 14 мільярдів 671 мільйон гривень 

єдиного соціального внеску, що на 11% або на 1 мільярд 402 мільйони 

гривень більше ніж у відповідному періоді 2019 року.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


