Випадки, в яких громадяни звільняються від подання декларації про майновий стан та доходи

Фахівці Воловецького відділення Свалявської ОДПІ ГУ Міндоходів у Закарпатській області нагадують про випадки, в яких громадяни звільняються від подання декларації про майновий стан та доходи. 

 Обов'язок громадянина щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, зазначається у статті 179 Податкового кодексу України, якщо такий платник податку отримував доходи: 

 - від податкових агентів, які не включаються до загального місячного чи річного оподатковуваного доходу; 

 - виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV ПКУ; 

 - від операцій продажу майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок; 

 - у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 Кодексу; 

 - зазначені у пунктах 167.2 - 167.4 статті 167 ПКУ, крім випадків, коли декларування таких доходів прямо передбачено відповідними нормами; 

 - зазначені у підпункті "є" пункту 176.1 статті 176 Кодексу від двох і більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума оподатковуваних доходів, виплачених такими податковими агентами не перевищує ста двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. 

 Платники податку, незалежно від виду та суми отриманих доходів, звільняються від обов'язку подання податкової декларації в таких випадках: 

 - якщо вони є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб або держави станом на кінець звітного податкового року; 

 - перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації; 

 - перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року; 

 - перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року; 

 - а також - в інших випадках, визначених розділом IV ПКУ. 

 Звертаємо вашу увагу на те, що наразі триває обговорення Концепції реформи декларування доходів громадян. Взяти участь можуть усі зацікавлені сторони – незалежні експерти, громадські організації, бізнес-асоціації, громадяни з активною позицією. 

 Обговорення триває на форумі офіційного веб-порталу Міндоходів, також свої пропозиції можна надсилати на електронну скриньку gromada@minrd.gov.ua.
Об’єднання звітності з ПДФО та ЄСВ: важлива думка кожного 


