Закінчився термін подання декларацій про отримані
в 2021 році доходи , однак громадяни ще можуть
задекларувати свої статки без штрафних санкцій
З 1 січня 2022 року розпочалася щорічна кампанія декларування
громадянами доходів, отриманих у 2021 році. Тож громадяни та фізичні особи,
які провадять незалежну професійну діяльність мали до 30 квітня ц.р., подати
декларацію про свій майновий стан і доходи.
Деражнянська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області нагадує, що
декларуванню підлягають доходи, отримані від осіб, що не є податковими
агентами (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті
особи). До таких доходів належать: доходи від надання в оренду рухомого або
нерухомого майна іншим фізичним особам, успадкування майна не від членів
сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні
спадщини або договору дарування, за якими не було сплачено податок на
доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо. Також задекларувати слід
доходи, отримані від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при
виплаті, але які не звільнені від оподаткування. Це, зокрема, дохід у вигляді
основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого)
кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою
банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума
перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на
рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також дохід від
операцій з цінними паперами, а також необхідно задекларувати іноземні
доходи тощо.
Податкові зобов’язання, визначені такими фізичними особами у
деклараціях, сплачуються до 1 серпня 2022 року (включно).
Проте, для громадян, які внаслідок запровадження воєнного стану в
України, не мали змоги подати декларацію вчасно, подовжено граничний
строк подання податкової звітності на 6 місяців після завершення стану війни.
Громадяни, які мають право на податкову знижку за результатами 2021
року, можуть подати декларацію до 31 грудня 2022 року включно.
Податкова служба області закликає громадян виконати свій
конституційний обов’язок перед державою – подати декларацію та сплатити
податки. Формуймо тиловий захист країни разом!

