Увага!
Декларуємо доходи фізичних осіб за 2012 рік.
Хто з громадян зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, отримані ними протягом 2012 року

Воловецьке відділення Свалявської МДПІ нагадує, що відповідно до Податкового кодексу України 1 січня 2013 року розпочався період подання громадянами до податкових органів податкової декларації про майновий стан і доходи, одержані протягом 2012 року. 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.
Обов'язкове подання декларації передбачено для громадян, які отримували протягом 2012 року такі доходи:
	які не підлягали оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті;
	 іноземні доходи;
	від особи, яка не мала статусу податкового агента (отримані від неризедента, 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 1500 грн за рік (якщо громадянин не має права на отримання податкової соціальної пільги);
від надання рухомого та нерухомого майна в оренду, якщо орендар є фізичною особою;
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 укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності, та яка перевищує 536,50 грн;
	інші доходи, з яких протягом 2012 року податок не отримувався.
	якщо протягом 2012 року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2012р. – 128 760 грн.);
	непогашена частина податку суми, наданої під звіт при припиненні трудової діяльності.
	 Останній день подання декларації про майновий стан і доходи фізичними особами, які не є суб’єктами підприємницької діяльності – 30 квітня 2013 року.
Фізичні особи зобов’язані самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначеній в поданій нею податковій декларації.
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 чаc.
Адреса Воловецького відділення Свалявської МДПІ: 
смт. Воловець, вул. Підгірна, 48.
Режим роботи: в робочі дні з 9.00 - 13.00
                                            13.45 -  20.00
                      у вихідні дні з 9.00 до 16.00
Телефони для консультацій 22-2-55; 22-4-87.

