
ПОДАТКІВЦІ ЗАВІТАЛИ ДО СТУДЕНТІВ ЗДІА 

Наприкінці лютого 2013 року від-булося засідання Клубу аудиторів і бухгалтерів ЗДІА.  Цього разу до нас завітала 
завідувач сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Державної податкової 
інспекції у Ленінському районі  м.  Запоріжжя Світлана Юріївна Соколова   
Оскільки податок з доходів фізичних осіб є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів, з року в рік 

оподаткування доходів громадян набуває дедалі більшої значущості. На сьогодні в основу стратегії державної податкової 
служби України покладено якісну систему зміцнення партнерських відносин із платниками податків, у тому числі з тими, 
що мають право на податковий кредит.  
Світлана Юріївна розповіла студентам 4-го курсу про компанію декларування майнового стану, яка розпочалася з 1 січня 

2013 року та триватиме до 1 травня 2013 року. 
 Присутніх ознайомили з основними випадками подання податкової декларації про майновий стан:  
* при отримання доходів у вигляді успадкованого майна (кошти, майно, майнові та немайнові права);  
* дохід у вигляді подарунка від фізичної особи;  
* дохід від надання рухомого та нерухомого майна в оренду;  
* дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або моральної шкоди;  
* дохід від операцій з продажу рухомого або нерухомого майна;  
* іноземні доходи;  
* доходи від двох і більше податкових агентів ( при перевищенні доходу 128760 грн.).  
Також громадяни мають право подати Декларацію про майновий стан з метою отримання податкової знижки. 

Присутніх зацікавило питання отримання податкової знижки. Тому Світлана Юріївна більш детально зупинилася на цієй 
темі.  
До переліку витрат, дозволених до ввнесення до податкової знижки, включаються:  
* частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом;  
* сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття вищої 

освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.  
* Сума коштів або вартість майна, переданих платником у вигляді пожертвувань або благодійних внесків у неприбуткові 

установи;  
* Сума витрат на сплату страхових платежів та пенсійних внесків...  
Студентів І курсу навчили заповнювати податкову декларацію про отримані протягом року доходи та податковий 

кредит.  

Наведемо приклад розрахунку податкової знижки.  
Сума витрат, сплачених за навчання платника податку, – 11500 грн.  
Нарахована заробітна плата за 2012 рік складає – 38000 грн.  
Єдиний соціальний внесок (заробітна плата Х 3,6%) = 38000Х3,6% = 1368 грн.  
Оподаткований дохід (заробітна плата – єдиний соціальний внесок) = 38000 – 1368 грн. = 

36632 грн.  
Податок на доходи фізичних осіб складає – 5494,80 грн.  
Податкова знижка становить:  
36632-11500=25132 Х15%=3769,8  
5494,80-3769,8 = 1725 грн.  
 
Під час спілкування С.Ю. Соколова відповіла на запитання присутніх та зорієнтувала 

студентів щодо основних напрямів діяльності податкової служби в період компанії 
декларування доходів та запросила студентів як волонтерів для допомоги громадянам в 
заповненні декларацій про майновий стан.  
Наприкінці Світлана Юріївна розповіла про новий податок на нерухоме майно. Всім 

присутнім були роздані тематичний номер офіційного видання Державної податкової 
служби України «Вісник податкової служби» з питання декларування доходів громадян, а 
також Податковий кодекс України.  

 
ДПІ у Ленінському районі  

м. Запоріжжя  
 


