Перша річниця Міндоходів
Рік тому, 24 грудня 2012 року згідно Указу Президента України створено нове відомство - Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної податкової служби України.
За цей час у роботі Міністерства запрацювало чимало сучасних електронних сервісів, відбулось спрощення адміністрування податків, зборів, митних платежів та єдиного соціального внеску. Антикорупційні ініціативи та законодавчі зміни, запроваджені Міндоходів спрямовані на поліпшення спілкування із платниками, підтримку інтересів бізнесу та налагодження відповідного рівня сприйняття громадськістю органів доходів і зборів, а саме, як прогнозованого та дієвого партнера.
Міністерство доходів прагне побудувати професійний діалог з бізнесом, для цього створено громадську раду. Для того, щоб цілі Міндоходів були зрозумілими для всіх, а дії злагодженими - розроблено Стратегічний план розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки, метою якого є підвищення ефективності адміністрування податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, надання послуг громадянам і бізнесу та, як результат, забезпечення наповнення дохідної частини бюджету, створення умов для розвитку підприємництва та міжнародної торгівлі. З метою створення комфортних умов для ведення бізнесу запроваджуються різні ІТ технології, це не примха сьогодення - це необхідна умова розвитку економіки.
Саме за такими напрямками працюють фахівці Воловецького відділення Свалявської ОДПІ зауважив начальник відділення Михайло Юрійович Ківкович. За його словами за рік роботи за новими стандартами значно зріс рівень професіоналізму та компетентності працівників, й працюємо більш оперативно і орієнтуємося на потреби бізнесу. Відбулися позитивні зміни в сфері адміністрування податкових платежів, що зумовлено перш за все, запровадженням електронних сервісів. Бізнес отримав широкі можливості для користування системами електронної звітності. Зокрема, в електронному режимі на Воловеччині звітують 100% платників ПДВ, 94% платники ЄСВ, 100% реєстраторів розрахункових операцій звітують електронною стрічкою.
Міністерство приділяє велику увагу створенню комфортних умов для роботи малого і середнього бізнесу. Протягом 2013 року працівниками Воловецького відділення Свалявської ОДПІ надано близько 4 тисяч податкових адміністративних послуг. Саме у день річниці створення Міністерства доходів і зборів України у відділенні панувала святкова та урочиста атмосфера. На кожного відвідувача, який отримав адміністративну послугу чекав солодкий ювілейний сюрприз – фірмовий шоколад «Нам 1 рік».

