
Громадяни Воловеччини задекларували майже 1,4 млн.гривень своїх доходів
 
З початку 2013 року громадянами Воловеччини задекларовано майже 1,4 млн. гривень своїх доходів, ними подано 102 податкових декларацій про свій майновий стан та доходи за 2012 рік. З них громадянами, які одержали доходи та зобов’язані їх задекларувати, подано 23 декларації,в т.ч. 15 – від успадкованого чи отриманого у дарунок майна та 8– від продажу об'єктів рухомого майна, резидентами, які отримали іноземні доходи, громадянами які отримали доходи від здачі житлової нерухомості в оренду
Понад 89% загальної суми нарахованого податку з доходів фізичних осіб, зазначених у деклараціях про майновий стан та доходи, нараховано від доходів у вигляді успадкованого та подарованого майна від осіб, які не є родичами першого ступеня споріднення. Ці доходи підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%. 
Сума нарахованого податку на доходи з фізичних осіб становить 58,6 тис. грн., з яких уже сплачено до місцевого бюджету 27,7 тис. грн. 
Згідно п.179.7 статті 179 Податкового кодексу України фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним ,сплатити суму податкового зобов’язання ,зазначену в поданій нею податковій декларації. Отже останній день сплати податку з доходів фізичних осіб за результатами річного декларування - 31 липня 2013 року . Ця сума повинна надійти до бюджетів територіальних громад . 
Слід зазначити, що цього року в обов’язковому порядку мали подавати податкову декларацію громадяни, які протягом минулого року отримували доходи від двох або більше податкових агентів і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищила сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати (128 760 грн.). Таких декларацій до Воловецького відділення Свалявської МДПІ не подано жодної. Для зручності громадян з цього року запроваджено новий сервіс, який дає змогу заповнювати декларацію в електронному вигляді. Для цього платнику достатньо мати ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення, які надаються безкоштовно. Громадяни вперше цього року мали можливість подати декларацію в електронному вигляді через мережу Інтернет, не виходячи з дому. Таким нововведенням скористалися четверо громадян району.
Громадянами, які одержали право скористатися податковою знижкою, подано 80 декларацій. Сума податку до повернення складає 105,8 тис. гривень. Станом на 01.06.2013 року повернуто податку на доходи фізичних осіб 80 громадянам на суму 91,5 тис. гривень.
Нагадуємо, що громадяни мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки до кінця поточного року.

