

Шановні підприємці району !

У цей складний час, коли  Росія та її поплічники-сепаратисти  намагаються знищити державність та розколоти країну, нам необхідно зробити все можливе, щоб економіка залишалася стабільною та прогнозованою.
Крім надії на Міжнародний валютний фонд та інші світові банківські інституції які надають кредити для фінансової стабілізації нам в першу чергу потрібно сподіватись на власні сили та можливості.
Працівники Воловецького відділення завжди ставилися до Вас із повагою та розумінням, йшли на зустріч при вирішенні проблем. Ми і надалі будемо відноситися до Вас із толерантністю та надавати підтримку.
Однак, не всі підприємці, в цей період коли надзвичайно важко поповнювати бюджет відповідально ставляться до свого обов’язку – сумлінно сплачувати податки .Допускають випадки виплат заробітних плат працівникам у “конвертах” ,нереєстрації найманої робочої сили, не перераховують утриманий із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб , не погашають наявну заборгованість із платежів до державної казни, занижують реальні доходи, а деякі взагалі працюють у “підпіллі” таким чином наносять збиток державній скарбниці. Такі дії є неприпустимими.
Закликаємо всіх підприємців району зі всією відповідальністю поставитися до свого обов’язку - в повній мірі і своєчасно сплачувати до бюджету всі передбачені Законом платежі, які йдуть на виплату заробітних плат вчителям, лікарям, іншим бюджетним працівникам ,на виплату пенсій,утримання дитячих садків ,інших соціальних виплат та на обороноздатність країни.
Викорінення махінацій з виплатою зарплат у «конвертах» та сприяння офіційному працевлаштуванню громадян – одне з першочергових завдань органу доходів і зборів, – наголошує Михайло Ківкович заступник начальника Свалявської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Закарпатській області. Він також зауважив, що роботодавці, котрі відмовляються від офіційного працевлаштування своїх працівників, найбільшої шкоди завдають, в першу чергу, робітникам, адже неналежне оформлення трудових відносин позбавляє людей можливості захисту своїх прав та не дає змоги напрацювати стаж, необхідний в майбутньому для призначення пенсій.
До тих підприємців, які фактично підривають економічну незалежність України ми будемо застосовувати всі засоби впливу передбачені діючим законодавством , залучатимемо громадськість до здійснення спільного контролю за такими суб’єктами підприємництва, створюватимемо атмосферу нетерпимості таким проявам та широко висвітлювати  у засобах масової інформації виявлені  факти.
Надіємось на співпрацю та порозуміння.

Заступник начальника Свалявської ОДПІ
ГУ Міндоходів у Закарпатській області                                 М.Ю. Ківкович 

