

Запитуєте-відповідаємо

- Які строки подачі Декларації про доходи громадян СГД- фізичними особами  в  2011 році ?
Згідно п 175.5 ст 177 Податкового кодексу України № 2756-VI від 02.12.2010 року (далі Кодекс) фізичні особи –підприємці подають до органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду,в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.
Фізичні особи-підприємці ,які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності цим Кодексом ,подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу , в якому розпочата така діяльність  або відбувся перехід на загальну систему оподаткування (п177.5.2 ст,177 К).
— У минулому році я був платником збору за забрудення навколишнього природного середовища. Цього року у мене немає об’єкту забрудення. Чи потрібно повідомляти про це податкову? 
— Відповідно до п.250.9 ст.250 розділу VIIІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755, якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний орган державної податкової служби за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати податкові декларації відповідно до цієї статті Кодексу. 
Чи є платником збору за спеціальне водокористування суб’єкт господарювання, якщо він використовує воду лише для задоволення власних питних та санітарно-гігієнічних потреб?
— Відповідно до п.323.1 ст.323 розділу ХVІ Податкового кодексу України платниками збору є водокористувачі - суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), і використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. Суб’єкт господарювання, що використовує воду лише для задоволення власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, є платником збору за спеціальне водокористування.


