Право громадян на подання декларації про майновий стан і доходи з метою одержання податкової знижки

Декларування доходів фізичних осіб пов’язано з виконанням платниками податку вимог Податкового кодексу, згідно з положеннями якого окремі категорії громадян зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи або мають право  на подання декларації для отримання податкової знижки за наслідками звітного року.
	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 1500 грн у розрахунку на кожну особу,яка навчається, 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) та перерахованого до бюджету податку з доходів фізичних осіб, суму утриманого єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розмір податкової соціальної пільги за її наявності.
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 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 2012 році можна подати, або надіслати до податкового органу за місцем проживання.
Відповідно до статті 49 Податкового кодексу податкова декларація подається платником податків в один із таких способів: особисто платником податку, надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або засобами електронного зв’язку.
Для подання податкових декларацій  засобами електронного зв’язку, платнику податків необхідно отримати електронний цифровий підпис.
Шановні громадяни! Запрошуємо вас скористатися можливістю подання декларації про майновий стан і доходи в електронному вигляді та заощадити свій час.
Адреса Воловецького відділення Свалявської МДПІ: смт. Воловець, вул. Підгірна, 48.
Режим роботи: в робочі дні з 9.00 до 13.00
                                            13.45 - 20.00
                      у вихідні дні з 9.00 до 16.00
Телефони для консультацій 22-2-55; 22-4-87

