 
особливості адміністрування збору
за спеціальне використання води у 2013 році

Воловецьке відділення Свалявської МДПІ повідомляє платників збору за спеціальне використання води, що  Законом України від 20 листопада 2012 року № 5503-VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів»   змінено ставки збору за спеціальне використання води, які передбачені статтею 325 Кодексу, а саме вони збільшені в середньому на 9,4 відсотка.
Норми Закону України від 20.11.2012 року № 5503-VІ   застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування, а саме - 04 січня 2013 року.
Отже, при обчисленні податкових зобов'язань за період з 01.01.2013 по 03.01.2013 включно платники збору застосовують ставки збору, що діяли у 2012 році, а починаючи з 04.01.2013 - нові, відповідно до Закону № 5503-VІ.
Порядок обчислення, подання податкових декларації та сплати податкових зобов'язань збору за спеціальне використання води у 2013 році не змінився. Згідно зі статтею 328 Кодексу базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу.
У зв'язку зі зміною ставок протягом звітного періоду в податковій декларації збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води за І квартал 2013 року рекомендується відображати дані двома окремими рядками, з відповідною приміткою у цих рядках: «з 01.01.13 по 03.01.13 включно» та «з 04.01.13 по 31.03.13 включно».
Разом з податковими деклараціями платники збору подають органам державної податкової служби копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води.
Одночасно повідомляємо, що Наказом Мінфіну України від 21.12.2012 №1403 затверджено нові форми податкових декларацій збору за спеціальне використання води, які запроваджуються для складання звітності за ІІ квартал 2013 року.
             Отже  ставки збору за спец використання водних ресурсів в  2013 році  становлять :
за використання поверхневих вод
з 01.01.2013 року по 03.01.2013 року – 13,51 грн за 100 куб.м.
з 03.01.2013 року по 31.03.2013 року – 14,78 грн за 100 куб.м.
за використання підземних вод
з 01.01.2013 року по 03.01.2013 року –31,52 грн за 100 куб.м.
з 03.01.2013 року по 31.03.2013 року – 34,48 грн за 100 куб.м.
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