
Підведено підсумки декларування доходів громадян 

З початку 2014 року громадянами Воловеччини подано 155 податкових декларацій про майновий стан та доходи за 2013 рік. З них громадянами, які одержали доходи та зобов’язані їх задекларувати, подано 34 декларації, що на 9 більше ніж в минулому році. Сума задекларованих доходів складає 8 млн. 380 тис. грн., що більше на 2 млн. 464 тис. грн. ніж в минулому році. Протягом цієї деклараційної кампанії задекларовано 3 млн. 52 тис. грн. інвестиційного прибутку та самостійно нараховано податкові зобов’язання в сумі понад 516,2. тис. грн. Також подано декларації громадянами, які задекларували іноземні доходи в сумі 14,7 тис. грн., від успадкованого чи отриманого у дарунок майна , від продажу об'єктів рухомого майна,  громадянами які отримали доходи від здачі житлової нерухомості в оренду задекларовано 1310,2 тис. грн. доходів.
Громадянами самостійно нараховано податкових зобов’язань на суму 583,4 тис. гривень., що на 518,1 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком. Такі результати декларування, на думку заступника начальника Свалявської ОДПІ Михайла Ківковича, вдалося досягти за рахунок проведення фахівцями Міндоходів роз’яснювальної роботи, надання консультаційних послуг, а також підвищення рівня податкової свідомості серед населення.
Понад 88% загальної суми нарахованого податку з доходів фізичних осіб, зазначених у деклараціях про майновий стан та доходи, нараховано громадянами від доходів отриманих від інвестиційного прибутку.

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 2014 року.
Громадянами, які одержали право скористатися податковою знижкою, подано 121 декларацій. Сума податку до повернення складає 107,4 тис. гривень. Станом на 01.06.2014 року повернуто податку на доходи фізичних осіб 59 громадянам на суму 56,7 тис. гривень.
Нагадуємо, що громадяни мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки до кінця поточного року.

