10 найважливіших змін в частині ПДФО у 2017 році

10.03.2017

Податківці нагадали про зміни у податковому законодавстві з 1 січня 2017 року в частині
ПДФО

ДФС у Полтавській області повідомила про появу листа ДФСУ від 10.02.2017 р.
№3262/7/99-99-01-03-02-17 «Про проведення роз’яснювальної роботи».

У ньому податківці нагадують, що відповідно до Законів №1791-VIII та №1797-VIII
внесено зміни до податкового законодавства, які набрали чинності 1 січня 2017 року,
зокрема, щодо ПДФО:

1) зменшено вдвічі окремі показники, які мають прив’язку до розміру мінімальної
заробітної плати, у зв’язку зі збільшенням у 2017 році розміру мінімальної заробітної
плати до 3200 гривень;

2) звільнено від оподаткування ПДФО доходів від здавання (продажу) брухту чорних
металів (за кодом 7204 УКТ ЗЕД);

3) збільшено до 3 мінімальних заробітних плат суму, яку юридична чи фізична особа
може сплатити за навчання іншої фізичної особи в вищих та професійно-технічних
вітчизняних закладах навчання без оподаткування такої суми ПДФО, а також скасовано
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необхідність особи, що навчається, відпрацювати 3 роки у особи, яка заплатила за таке
навчання;

4) знято обмеження з розміру суми, сплаченої на навчання, яку платник податку може
включити до податкової знижки за наслідками звітного року (у 2016 році така сума не
перевищувала 1930 грн на місяць);

5) збільшено з 12 до 24 місяців термін, протягом якого отримувач може використовувати
цільову благодійну допомогу, надану на лікування без оподаткування такої суми ПДФО;

6) унормовано визначення інвестиційного прибутку від операцій з державними цінними
паперами з урахуванням курсових різниць;

7) розширено перелік витрат фізичної особи - підприємця від провадження
господарської діяльності, водночас ні до доходу, ні до витрат фізичної особи підприємця не включаються суми акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними
товарами; (на суми податків, зборів, які пов'язані з господарською діяльністю такої
фізичної особи – підприємця (крім ПДВ для фізичної особи - підприємця,
зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та акцизного податку, ПДФО з
доходу від господарської діяльності, податку на майно); суми єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку встановлених
законом; платежів, сплачених за одержання ліцензій на провадження певних видів
господарської діяльності фізичної особи – підприємця; одержання дозволу, іншого
документа дозвільного характеру, які пов'язані з господарською діяльністю фізичної
особи – підприємця);

8) фізичній особі - підприємцю надано право на амортизацію основних засобів, що
використовуються у діяльності (крім житлової нерухомості та автомобілів);

9) платнику податку надано право розстрочки на сплату протягом трьох років суми
податкового зобов’язання, нарахованого на суму боргу (кредиту), прощеного
(анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою
його банкрутства, до закінчення строку позовної давності за кредитом, що отриманий на
придбання житла (іпотечний кредит);
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10) визначено, що з доходів, що виплачуються підприємцям (незалежно від системи
оподаткування), місцезнаходженням або місцем проживання яких є територія АТО або
населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, податкові агенти повинні утримувати
податок на доходи фізичних осіб у джерела виплати.

Докладніше про усі зміни в частині ПДФО читайте в аналітичному матеріалі від
редакції&gt;&gt;

Усі новини на тему&gt;&gt;

"Дебет - Кредит"
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