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Після публікації роз’яснень щодо 
певних положень Податкового 
кодексу в попередніх номерах 
«Відомостей», читачі попросили 
опублікувати відповіді спеціалістів 
ще на деякі питання. Сьогодні по-
ложення Податкового кодексу та 
деякі нюанси декларування доходів 
громадян, одержаних у 2010 році, 
роз’яснює начальник управління 
оподаткування фізичних осіб ДПА 
у Волинській області Людмила 
Арендарчук.

— Чи підлягає оподаткуванню 
податком з доходів фізичних осіб 
грошовий переказ, який надсилає 
своїм батькам син, що проживає за 
кордоном? 

— Згідно з Законом України «Про 
податок з доходів фізичних осіб» 
дохід, відмінний від доходу з дже-
релом його походження з території 
України, є іноземним. Відповідно 
до ст. 3 цього закону, об’єктом опо-
даткування резидента є іноземні до-
ходи. Тому у випадках, коли джерело 
виплат будь-яких оподатковуваних 
доходів є іноземним, сума такого 
доходу включається до складу за-
гального річного оподатковуваного 
доходу платника податку — їх отри-
мувача, який зобов’язаний подати 
річну податкову декларацію. Декла-

рація за 2010 рік подається платни-
ком податку до 1 травня 2011 року. 
Бланк декларації можна безкоштов-
но одержати в податковій інспекції 
за місцем проживання. 

— Іноземець виплачує аліменти 
на дитину на користь громадянки 
України. Чи будуть такі аліменти 
оподатковуватися? 

— Згідно з нормами Закону Укра-
їни «Про податок з доходів фізичних 
осіб», не включають до складу за-
гального місячного або річного опо-
датковуваного доходу аліменти, що 
виплачуються платнику податку за 
добровільним рішенням сторін у су-
мах, визначених згідно з нормами Сі-
мейного кодексу України, за винят-
ком виплати аліментів нерезидентом, 
незалежно від їх розмірів, якщо інше 
не встановлене міжнародними дого-
ворами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України. 
Якщо джерело виплат будь-яких опо-
датковуваних доходів є іноземним, 
то сума такого доходу включається 
до складу загального річного оподат-
ковуваного доходу платника податку 
— їх отримувача, який зобов’язаний 
подати річну податкову декларацію 
та сплатити податок з доходів фізич-
них осіб за ставкою 15%. 

Отже, платник податку, який 
отримує аліменти від нерезидента, 

зобов’язаний включити суму таких 
доходів до складу загального річного 
оподатковуваного доходу та сплати-
ти податок до бюджету. 

— Яким чином сплачується по-
даток з іноземних доходів? 

— Платник податку, який отри-
мав іноземний дохід, повинен на-
дати річну податкову декларацію та 
сплатити податок. Якщо податок із 
цього доходу був сплачений за кор-
доном, то платник податку повинен 
надати до податкового органу довід-
ку про суму стягнутого податку, а 
також про базу його нарахування та 
легалізувати її консульською устано-
вою України у відповідній країні. 

— Я — громадянин України, 
працюю в іноземній державі. Який 
порядок оподаткування доходів, 
отриманих мною за кордоном, 
якщо я перебуваю в іншій країні 
п’ять місяців протягом 2010 року? 
Слід зазначити, що податок в іно-
земній державі не утримувався. 

— Якщо джерело виплат будь-
яких оподатковуваних доходів є 
іноземним, то сума такого доходу 
включається до складу загального 
річного оподатковуваного доходу 
платника податку — їх отримувача, 
який зобов’язаний подати річну по-
даткову декларацію. 

Екологічні громадські організації 
в Україні щоразу голосніше за-
являють про те, що незабаром у 
нашій державі не залишиться лісів. 
Головна проблема, на їх думку, в 
тому, що за українським законодав-
ством контролюють правомірність 
рубок, видають на них дозволи та 
займаються переробкою лісу самі 
працівники лісового господарства. 
Нещодавно центральні ЗМІ інфор-
мували про те, що у профільному 
лісовому відомстві вирішили про-
вести реформу та відібрати у дер-
жавних управлінь право займатися 
переробкою лісопродукції.

Якщо свій задум у міністерстві 
доведуть до кінця, то для волин-
ських лісівників це стане серйоз-
ним ударом: тільки за минулий рік 
держлісгоспами області реалізова-
но продукції власного виробництва 
на суму 190 млн. гривень, що на 48 
мільйонів, або 34%, більше, ніж по-
переднього, 2009 року. Це солідний 
куш, тож не дивно, що його хочуть 
забрати та поділити. 

Начальник управління лісового 
і мисливського господарства Богдан 
Колісник каже, що не бачить потре-
би у такому радикальному кроці.

— Якщо говорити про відділен-
ня переробки від державних під-
приємств, то ми вже таку практику 
проходили, коли реформували «Во-
линьдерев», де працювали тисячі 
людей, — зазначив Богдан Колісник 
у коментарі «Відомостям». — Тоді 
доводили, що роблять реформи, що 
буде краще, створюються робочі міс-
ця, будуть випускати сучасні меблі. В 
кінцевому результаті ми возимо ме-
блі з Польщі, де вони виробляються 
у хлівах. А наше потужне меблеве 
підприємство завалили. Проблема в 
тому, що деревину, яку вирощують 
лісівники, ніде переробляти. Жод-
ного деревообробного заводу немає. 
Коли ми виставляємо на аукціон де-
ревину за державною ціною (за ку-
бометр це і 400 гривень, і 350, і 500, 
і 2 тисячі — за дуб, і 3 тисячі), то я 
не бачу охочих купувати її та пере-
робляти на своїх пилорамах. Сьо-
годні нас змушують відійти від пе-
реробки. У мене питання: а що далі? 
Якщо хтось ввійде в область із дере-
вообробкою й буде ринок круглого 
лісу, ясно, що ми відійдемо. Процес 
повинен іти еволюційним шляхом, 
аби не загубити те, що маємо. Пере-

робкою ми, звичайно, всіх питань не 
вирішимо, та це тимчасове явище у 
перехідний період. Сьогодні ми пе-
реробляємо низькосортну деревину: 
торік підприємства нашого управ-
ління переробили понад 140 тисяч 
кубометрів. Отримано продукції на 
60 мільйонів гривень. Вищі сорти ми 
продаємо за вищими цінами, у тому 
числі й на експорт. 

Богдан Колісник переконаний, 
що всі розмови, які точаться навко-
ло того, щоб забрати у лісівників 
переробку, — поки що тільки розмо-
ви. Адже ніхто ще не запропонував 
реальних механізмів, як це зробити. 
Ті ж, хто посилається на досвід євро-
пейських держав у веденні лісового 
господарства, коли лісівники лише 
вирощують і зберігають ліс, а пере-
робляють його приватні структури, 
чомусь не говорять про те, що там 
лісорозведення фінансується з держ-
бюджету. У нас же заробляти кошти 
на це мають самі лісівники. 

— Ми за те, щоб лісівник займав-
ся винятково лісом. Але у Польщі на 
ліси держава виділяє гроші. Навіть 
на ідеологічну та просвітницьку ро-
боту. А ми повинні на все заробляти 
самі, — зазначив Богдан Колісник. 
— А коштів для нормального веден-

ня лісового господарства треба чи-
мало. Сьогодні для волинських лісів 
великою проблемою є підтоплення. 
Тому необхідно провести лісову ме-
ліорацію. Протипожежні заходи теж 
вимагають грошей. Займаємося та-
кож будівництвом і ремонтом лісо-
вих доріг тощо. 

Якщо говорити про переробку, 
то волинські лісівники займаються 
не лише деревиною, а й іншими да-
рами лісу. Як зазначив Богдан Ко-
лісник, підприємствами управління 
торік випущено продукції з недерев-
них ресурсів лісу на суму 5,7 міль-
йона гривень, а це становить 130% 
щодо рівня попереднього, 2009 року. 
Зокрема, консервними цехами виго-
товлено харчової продукції на суму 
3,6 млн. гривень (показник на 42% 
вищий, ніж у 2009 році). Приміром, 
лісівниками заготовлено 1018 тонн 
березового соку. 

— Якщо розставляти акценти, то 
я б наголосив на тому, що не волин-
ські лісівники виготовили продукції 
на 190 мільйонів гривень. Це зроби-
ла держава, — зауважив Богдан Ко-
лісник. — І гроші пішли у державу. 
То що ми зробимо розумного, коли 
віддамо все у приватні руки? 

Наталка СЛЮСАР

Відомості.UA

№ 6 (541)

3 - 9 лютого  2011 року

vidomosti-ua.com

Події
ПЕРЕДБАЧИЛИ 

В кінці минулого року на Волині 
спостерігалася кризова ситу-

ація на ринку хлібопеків. Однак 
стабілізувати ситуацію вдалося 
саме завдяки волинським аграрі-
ям. 

Про це повідомив на засіданні 
колегії ОДА начальник головно-
го управління агропромислового 
розвитку Юрій Горбенко. Чинов-
ник наголосив, що волинські хліб-
заводи розраховували на отри-
мання зерна від Аграрного фонду, 
запаси якого не змогли покрити 
місцевих потреб. 

Створений у минулому році 
регіональний запас зерна, за сло-
вами Горбенка, врятував ситуацію. 
4,1 тисячі тонн зернових, зібраних 
зусиллями волинських аграріїв, 
забезпечили волинян хлібом на сі-
чень цього року.

Борис Клімчук поіменно на-
звав ці аграрні підприємства: 
«Фелікс-агро», «Лище», «Волинь-
нова», імені Лесі Українки, імені 
Івана Франка, «Зоря», «Мрія» й 
«Агросвіт».

Ірина КОСТЮК

КОМЕНТАР СПЕЦІАЛІСТА 

Гроші, надіслані з-за кордону, в Україні 
оподатковуватимуть 

ПРОБЛЕМА  

На Волині пропонують переселяти 
зростаючу популяцію бобрів 

На Волині з кожним роком все 
більших масштабів набирає 

проблема, пов’язана з різким зрос-
танням популяції бобрів, яких в 
області налічується близько п’яти 
тисяч. Якщо кілька років тому 
вони зустрічалися лише в північ-
них районах, то сьогодні їх можна 
побачити на будь-якому водному 
об’єкті області. Бобри завдають 
значної шкоди захисним дамбам, 
будують загати та руйнують бере-
ги річок і меліоративних каналів. 
Внаслідок цього підтоплюються та 
затоплюються сільськогосподар-
ські угіддя, лісові масиви та тери-

торії населених пунктів. Особливо 
гостро відчувається ця проблема 
під час пропуску весняного водо-
пілля та паводків. 

Усунення наслідків діяльності 
бобрів потребує значних фінан-
сових затрат і людських ресурсів. 
Щорічно Камінь-Каширське, Лю-
бешівське, Ратнівське, та й інші 
управління водного господарства 
виділяють на ремонти дамб і лік-
відацію бобрових загат десятки 
тисяч гривень.

Облводгосп не раз звертав-
ся до зацікавлених організацій із 
пропозицією щодо переселення 
бобрів або застосування інших за-
ходів для мінімізації збитків від їх 
діяльності, але й досі ця проблема 
залишається невирішеною.

У сусідній Білорусі, яка також 
потерпає від життєдіяльності бо-
брів, чисельність їх популяції ре-
гулюється на державному рівні. 
Оскільки поширення популяції 
бобрів на Волині постійно зростає, 
постає питання щодо необхідності 
вирішення проблеми як на облас-
ному, так і на державному рівнях.

34,4
стільки мільярдів гривень у 
2010 році становив дефіцит 
Пенсійного фонду. Про це по-
відомив віце-прем’єр-міністр, 
міністр соціальної політики 
Сергій Тігіпко.

Центр зайнятості допоможе 
відкрити справу в селі
Як повідомили в обласному центрі зайнятості, на Волині 
для фінансування одноразової виплати допомоги 
по безробіттю на започаткування підприємницької 
діяльності використано 4 млн. 484 тис. грн. з Фонду 
загальнообов’язкового соціального державного страху-
вання на випадок безробіття. Середній розмір допомоги, 
виплаченої в 2010 році для організації власної справи, 
становив 5700 грн. На часі орієнтація на підприємництво 
в селах, де відсутнє торговельне обслуговування.

Половина українців 
не задоволена рівнем доходів
За результатами досліджень, проведених міжнародним 
фондом WageIndicator, 55% українців не влаштовує рі-
вень їхніх заробітків, з них 28,7% — вкрай невдоволені. 
16,5% українських респондентів вважає свої доходи до-
статніми, серед них 4,1% — дуже задоволені. Найбільша 
кількість опитаних, які задоволені рівнем своїх доходів, 
проживає в Азербайджані (19%), Колумбії (11,9%) та 
США (9,5%).

Нестачу хліба волинянам 
компенсували місцеві виробники

ВИМУШЕНА ЕКОНОМІЯ 

Де взяти гроші на дитсадки 
Луцька, думатимуть депутати

Під час сесії депутати міської 
ради заслухали питання про 

створення тимчасової контроль-
ної комісії з вивчення проблемних 
питань фінансування дошкільних 
навчальних закладів.

Нагадаємо, нещодавно викон-
ком міської ради прийняв рішення 
про переведення вихователів дит-
садочків із повної ставки на 0,9. З 
приводу цього перед депутатами 
виступила голова міської проф-
спілки працівників галузі освіти і 
науки Галина Василенко, яка звер-
нулася з проханням відмінити рі-
шення.

Новопризначений начальник 
управління освіти міськради Олег 
Гребенюк розповів, що цей захід 
— вимушений, оскільки є певні 
фінансові параметри, поставлені 
нещодавно прийнятим бюджетом, 
у які потрібно вкластися галузі 
освіти. Тобто йдеться не про еко-
номію, а про те, щоб ефективно та 

справедливо розподілити виділе-
ні на освіту кошти. За таких змін 
режим занять і харчування діток 
не змінюється, вони навчатимуть-
ся, як раніше, запевнив Олег Гре-
бенюк. Крім того, в дитсадочках 
створені ранкові та вечірні чергові 
групи, тому ні батьки, ні діти не 
постраждають. 

За інформацією начальника 
управління освіти, якби не змен-
шили навантаження вихователів 
із 12 до 10,5 години, то довелося 
б звільнити не менше 98 людей. 
Тому така «вимушена економія» 
виправдана. Схожі рішення при-
йняті також у сусідніх із Луцьком 
обласних центрах.

Аби спробувати віднайти ко-
шти, депутати вирішили створити 
тимчасову комісію на чолі з Андрі-
єм Осіповим. Також до її складу 
увійдуть Олег Чернецький, Антон 
Сосновський, Анатолій Пархом’юк 
і Сергій Григоренко.

Кому заважає державна переробка лісу? 

ОГОЛОШЕННЯ 

Дресирування собак 
усіх порід.
Також надаємо 
консультаційні 
послуги з дресирування 
собак
Тел. (050) 293 76 10

ПРОДАЄТЬСЯ ТЕЛЕФОН

NOKIA 6233 (USB-шнур, зарядний 
пристрій, флеш-карта (2 Гб), ко-

робка, диск, паспорт, навушники, 
чохол) — 600 грн. 

Тел. (096) 609 84 88


