Увага!
Декларуємо доходи фізичних осіб за 2011 рік

Воловецьке відділення Свалявської МДПІ нагадує, що відповідно до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ з 1 січня 2012 року розпочався період подання громадянами до податкових органів податкової декларації про майновий стан і доходи ,одержані протягом 2011 року.
Обов'язкове подання декларації. 
Обов’язкове подання декларації про доходи передбачено для громадян, які отримували протягом 2011 року такі доходи:
	доходи, які не підлягали оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті;
	 іноземні доходи;
	доходи від особи,яка не мала статусу податкового агента (отримані від нерезидента, або особи яка здійснює незалежну професійну діяльність).
	від здійснення операцій з інвестиційними активами (продаж цінних паперів, корпоративних прав тощо);

нецільову благодійну допомогу від благодійника – фізичної особи у розмірі, що сукупно перевищила 1320 грн за рік (якщо громадянин не має права на отримання податкової соціальної пільги);
від надання майна в оренду фізичними особами;
у вигляді виграшу у гральних закладах;
у вигляді вартості успадкованих (подарованих) коштів та майна (від отримання спадщини) у межах, що підлягає оподаткуванню;
	доходи, отримані від надання різного виду послуг фізичним особам;
	подарунки;
	від фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності;
	суми заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності, яка перевищує 470,50 грн;
	інші доходи, з яких протягом 2011 року податок не отримувався.
	якщо отримано дохід протягом 2011 року у вигляді заробітної плати та суми винагород за цивільно-правовими договорами від декількох податкових агентів, якщо загальна сума такого доходу за будь-який календарний місяць перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (9410 грн).
Останній день подання декларації про майновий стан і доходи фізичними особами, які не є суб’єктами підприємницької діяльності  – 30 квітня 2012 року.
Фізичні особи зобов’язані самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій нею податковій декларації.
Право на подання декларації з метою одержання податкової знижки.
Декларацію також можуть подати громадяни, які мають право на податкову знижку.
Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати: 
	суму коштів або вартість майна ,переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні,у розмірі що не перевищує 4 % суми його загального оподаткованого доходу такого звітного року.
	суму коштів,сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку, та\або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати але не більше 1320 грн у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання  протягом звітного податкового року.
	частину суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом; 

оплату вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини;
	суму витрат платника податку на сплату внесків до недержавних пенсійних фондів, сплату вартості допоміжних репродуктивних технологій, витрати понесені у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу,що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива.
До декларації потрібно подати копії документів, що підтверджують витрати, які включаються до податкової знижки, довідки від працедавця про суми нарахованого загального оподатковуваного доходу протягом 2011 року у вигляді заробітної плати та суми нарахованого (утриманого) і перерахованого до бюджету податку з цього доходу.
Законом встановлено обмеження права на нарахування податкової знижки, а саме: податкова знижка може бути нарахована виключно резидентом і загальна сума нарахованої податкової знижки не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата. 
Якщо платник податку до кінця податкового року не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.
З метою створення сприятливих умов громадянам,які виконують,як визначено ст. 67 Конституції України, громадський обов’язок перед державою та суспільством стосовно подання податкової декларації про майновий стан і доходи за минулий рік та сплати податків, налагодження партнерських відносин з платниками податків, якісніше їх обслуговування запроваджено спеціальний режим роботи Воловецького відділення Свалявської МДПІ.

Декларацію про доходи, одержані в 2011 році можна подати, або надіслати до податкового органу за місцем проживання.
Адреса Воловецького відділення Свалявської МДПІ:
смт. Воловець, вул. Підгірна, 48.
Режим роботи: в робочі дні з 9.00 - 13.00
                                                 13.45 -  19.00
                         у вихідні дні з 9.00 до 13.00.
Телефони для консультацій: 22-2-55, 22-4-87.

