

Податкова соціальна пільга в 2013 році

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2013 рік", який спрямований на встановлення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, що забезпечить належний соціальний захист кожного громадянина України, прожитковий мінімум для працездатних осіб та розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2013 року встановлено на рівні 1147 гривень. 
Згідно ст. 169.4.1. Податкового кодексу України, фізичні особи мають право на застосування податкової соціальної пільги. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. Отже право на застосування податкової соціальної пільги з 1 січня поточного року мають фізичні особи - платники податку, граничний розмір заробітної плати яких не перевищує у місяць 1610 грн. ( 1147 грн х 1,4).
Величина податкової соціальної пільги залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. Оскільки станом на 1 січня 2013 року розмір прожиткового мінімуму складає 1147 грн, то розмір податкової соціальної пільги становить відповідно до р. ХІХ Прикінцевих положень та р.ІУ "Податок на доходи фізичних осіб" ст.169 Податкового кодексу України:
- для будь - якого платника податку - 573,50 грн. (ст. 169.1.1);
- для платника податку, який утримує 2-х і більше дітей - 573,50 грн. на кожну дитину (ст.169.1.2);
- для платника, який є самотньою матір'ю або самотнім батьком, вдовою, або вдівцем - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років – 860,25 грн; (ст.169.1.3);
- для платника, який утримує дитину - інваліда - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років -860,25 грн;
- для осіб, яких віднесено законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи -.860,25 грн; 
- для платника, який є інвалідом 1 або 2 групи, у тому числі з дитинства 860,25 грн;
- для учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни – 860,25 грн;
- 200% податкова соціальна пільга - становить 1147 грн. (ст.169.1.4. ПКУ).
ПСП застосовується до нарахованого платником податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування ( виплати).
Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:
- доходів платника податку,інших ніж заробітна плата;
- заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового)
забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;
- доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності ,а також іншої незалежної професійної діяльності.
Граничний розмір доходу ,який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та розмірі, передбачених підпунктами 169.1.2 “а” і ”б” пп.169.1.3 п.169.1ст.169 ПКУ визначається як добуток суми,встановленої в абзаці першому пп.169.4.1п.169.4 ст.169 цього Кодексу ,та відповідної кількості дітей.
Якщо платник податку має право на ПСП з двох або більше підстав ,то застосовується одна пільга з підстави, яка передбачає її найбільший розмір.
Детальніше ознайомитися з питаннями, які стосуються оподаткування доходів фізичних осіб ви зможете за телефоном
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