У І кварталі 2012 року у Воловецькому районі на спрощеній системі оподаткування працюють 370  підприємців

           Це на 85 СГД - фізичних осіб  більше, ніж у І кварталі 2011 року.
Майже 62,7 % підприємців (232 СГД- фізичні особи) під час переходу на нові правила обрали другу групу, яка передбачає ведення малого бізнесу з обсягом доходу до 1 млн. грн. на рік та дозволяє наймати до 10 працівників. Ця група виявилася найпопулярнішою серед платників єдиного податку.
           Перша група нараховує 103 «спрощенців». Ці підприємці займаються роздрібним продажем товарів на ринках та побутовим обслуговуванням населення, і зароблятимуть на цьому до 150 тис. грн. щорічно.
35 платників, які матимуть обсяг доходу не більше 3 млн. грн. та надаватимуть до 20 робочих місць, працюватимуть у третій групі єдиного податку.
Така кількість бажаючих працювати на спрощеній системі оподаткування, свідчить,  що  прийняті зміни до Податкового кодексу і справді максимально врахували усі пропозиції підприємців, а податкова служба, у свою чергу, створила необхідні умови  платникам єдиного податку для переходу на нові правила спрощеного оподаткування. До 25 січня включно Воловецьке відділення Свалявської МДПІ працювало з подовженим робочим днем та у вихідні, проводилася широка роз’яснювальна кампанія, яка включала в себе проведення семінарів, надання телефонних та усних консультацій, а також донесення необхідної інформації через ЗМІ.
Одночасно просимо звернути  увагу на те, що згідно чинного законодавства перехід на спрощену систему оподаткування здійснюється один раз протягом календарного року шляхом подання заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Отже суб’єкти господарської діяльності –фізичні особи, які хочуть перейти на спрощену систему оподаткування і відповідають всім критеріям можуть обрати єдиний податок з другого кварталу 2012 року. Останній день прийому заяви на перехід на спрощену систему оподаткування  16 березня 2012 року.

      В нових умовах ведення діяльності на спрощеній системі оподаткування  і надалі у підприємців виникає  маса запитань. На запитання працівники відділення надають консультації під час особистих прийомів та по телефону. За роз’ясненнями можна звертатись за телефоном 22 487, чи особисто за адресою: смт. Воловець, вул. Підгірна, 48.


