Зустріч у Воловецькій РДА. 
Обговорено питання прийняття рішень по місцевих податках і зборах 
на 2016 рік
Під керівництвом голови районної державної адміністрації Рогової В. Є. Відбулась зустріч з головами селищних та сільських рад. В зустрічі взяли участь голова районної ради Лопіт І. І., його заступник Повідайчик В. І., заступник голови райдержадміністрації Сличко І. В., начальник управління Пенсійного фонду у Воловецькому районі Волошин М. М., начальник Воловецького відділення Свалявської ОДПІ Діброва І. П., директор районного центру зайнятості Ряшко І. І., головний державний інспектор управління Держпраці у Закарпатській області Лопіт І. І., Воловецький військовий комісар Комар В. І., начальник Воловецького відділення Мукачівського відділу поліції Іваникович Р. П. та інспектори сектору превентивної діяльності Воловецького відділення поліції.
На зустрічі обговорено ряд важливих питань. Зокрема, йшлося про наповнення бюджету району у 2016 році. З інформацією по даному питанню виступила начальник фінансового управління райдержадміністрації Продан М. М. 
Заступник начальника Свалявської ОДПІ – начальник Воловецькогого відділення  Ігор Павлович Діброва наголосив головам сільських та селищних рад на необхідності прийняття в місячний термін нових рішень про встановлення місцевих податків та зборів на 2016 рік в зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” від 24 грудня 2015 року № 909VІІІ. Зокрема Законом  змінено об’єкт оподаткування по транспортному податку.
Також виключено статтю з Податкового кодексу України, яка давала право сільським та селищним радам збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування.

Головний державний ревізор-інспектор Воловецького відділення Свалявської ОДПІ Гаринець Марія Дмитрівна виступила з питань змін, внесених даним Законом.
Так, зокрема: по податку з доходів фізичних осіб з 1 січня 2016 року застосовується ставка 18% до будь-якої суми доходів. Виняток становлять пенсіонери, що одержують понад три розміри «мінімалки» (з 1 січня 2016 року – 4 134 гривень), – з них із суми, що перевищуватиме 4134 грн ПДФО справлятиметься за ставкою 15%.
Пасивні доходи: ставка ПДФО 18% (раніше 20%), крім дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств. Для таких доходів залишається ставка 5%.
Податкова соціальна пільга надаватиметься в розмірі 50% від прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.
По єдиному податку:
Зменшено з 20 млн. грн. до 5 млн. грн. обсяг доходу протягом календарного року для платників третьої групи.
Збільшено ставки єдиного податку для третьої групи: з 2 до 3% доходу – у разі сплати податку на додану вартість; з 4 до 5% доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. 
По податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки:
Збільшено граничний розмір ставки даного податку до трьох відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.
Пункт 266.7 статті 266.7. Порядок обчислення суми податку доповнено підпунктом .ґ, а саме:
за наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а" - "г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).
По транспортному податку:
Змінено об’єкт оподаткування.
Îá'ºêòîì îïîäàòêóâàííÿ º ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³, ç ðîêó âèïóñêó ÿêèõ ìèíóëî íå á³ëüøå ï'ÿòè ðîê³â (âêëþ÷íî) òà ñåðåäíüîðèíêîâà âàðò³ñòü ÿêèõ ñòàíîâèòü ïîíàä 750 ðîçì³ð³â ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîäàòêîâîãî (çâ³òíîãî) ðîêó.
Òàêà âàðò³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, çà ìåòîäèêîþ, çàòâåðäæåíîþ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, âèõîäÿ÷è ç ìàðêè, ìîäåë³, ðîêó âèïóñêó, òèïó äâèãóíà, îá'ºìó öèë³íäð³â äâèãóíà, òèïó êîðîáêè ïåðåêëþ÷åííÿ ïåðåäà÷, ïðîá³ãó ëåãêîâîãî àâòîìîá³ëÿ, òà ðîçì³ùóºòüñÿ íà éîãî îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³.

Çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó îïîäàòêóâàííÿ þðèäè÷íèõ îñ³á Ãðèãà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà ðîçïîâ³ëà ïðèñóòí³ì ïðî íàðàõóâàííÿ òà ñïëàòó çåìåëüíîãî ïîäàòêó, à òàêîæ íàãîëîñèëà, ùî ï³äñòàâîþ äëÿ íàðàõóâàííÿ çåìåëüíîãî ïîäàòêó º äàí³ äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó, òîìó ïëàòíèêè, ÿê³ ðàí³øå ñïëà÷óâàëè çåìåëüíèé ïîäàòîê çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, àëå äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ (âëàñíîñò³) íå ìàþòü, íå çìîæóòü íàðàõîâóâàòè çåìåëüíèé ïîäàòîê â 2016 ðîö³.

