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Платите по договору
страхування – маєте
право на податкову

знижку



 

Відповідно до норм Податкового
кодексу України, фізичні особи, які
мають у власності квартири,
будинки, об’єкти нежитлової
нерухомості, земельні ділянки є
платниками податку за таке майно. 
Нарахування відповідних податків
здійснюють органи податкової
служби та надсилають громадянам
податкові повідомлення-рішення із
зазначеною сумою податку та
реквізитами для сплати. Нараховану
суму податку необхідно сплатити
протягом 60 днів з дня отримання
повідомлення-рішення. 
У разі якщо платник виявив
розбіжності між даними,
зазначеними в повідомленні –
рішенні та даними, зазначеними в
документах на право власності на
об’єкт, що підлягає оподаткуванню,
він може звернутися до державної
податкової інспекції за місцем
реєстрації для проведення звірки. 
Для цього громадянину необхідно
пред’явити оригінали документів, які
підтверджують його право власності
на відповідний об’єкт. 

Якщо розбіжності будуть
підтверджені, то контролюючий
орган проводить перерахунок суми
податку і надсилає (вручає) йому нове
повідомлення - рішення. Попереднє
повідомлення - рішення вважається
скасованим. Громадянин може
провести таку звірку протягом 60 днів
з дня отримання повідомлення -
рішення, адже по завершенню цього
терміну до моменту сплати податку
буде нарахована пеня. 
Згідно статей 266, 267, 286
Податкового кодексу України
передбачено право фізичних осіб -
платників податку на майно (податку
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, транспортного
податку, плати за землю) звернутись з
письмовою заявою до
контролюючого органу для
проведення звірки даних, які стали
підставою для визначення ним
розміру податкових зобов'язань в
податковому повідомленні-рішенні. 
Фізичні особи, які не погоджуються із
сумою нарахованого податку, мають
право звернутися для проведення
звірки даних щодо: 

об'єктів оподаткування, що
перебувають у власності платника
податку; права на користування
пільгою із сплати податку; розміру
ставки податку; нарахованої суми
податку. 
У разі виявлення розбіжностей між
даними контролюючих органів та
даними, підтвердженими
платником податку на підставі
оригіналів відповідних документів,
зокрема документів на право
власності, проводиться перерахунок
суми податку і надсилається
(вручається) нове податкове
повідомлення-рішення. 
Попереднє податкове
повідомлення-рішення вважається
скасованим (відкликаним). 
Фізичні особи заяву з відповідними
документами подають до
контролюючого органу за своєю
податковою адресою (крім
земельного податку, заява щодо
звірки з якого подається за
місцезнаходженням земельної
ділянки). 


