

Розгляд звернень громадян – на особливому контролі у податківців Воловеччини


        Право громадянам на звернення до державної влади гарантує Конституція України та Закон України “ Про звернення громадян “. Можливість на звернення забезпечує кожній людині  шанс захистити свої права та законні інтереси. Керівництвом Воловецького відділення Свалявської МДПІ, відповідно до затвердженого графіка проводиться особистий прийом громадян.           
     Результати розгляду звернень систематично аналізуються, обговорюються з  громадськістю, актуальні питання висвітлюються під час проведення масово-роз’яснювальних  заходів.
    Так, за  2011 рік на розгляд Воловецького відділення Свалявської МДПІ надійшло 6 письмових звернень громадян.  У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість звернень зросла у 6 разів за рахунок звернень про суми отриманих ними доходів та сплачених податків,  про сплату громадянином земельного податку з громадян та площ земельних ділянок яка знаходиться в його власності або користуванні, про видачу довідки про доходи чоловіка, про повернення “надміру” сплаченого податку з доходів фізичних осіб від отриманої спадщини нерезидентом від резидента ,інформування про ухилення від сплати податків.
        На особистий прийом до керівництва відділення звернулося 24 громадян. 
     На особистих прийомах порушувались питання стосовно роз’яснення нарахування податку на доходи фізичних осіб,земельного податку, порядку оподаткування підприємницької діяльності, реструктуризації податкового боргу, порядку застосування соціальної пільги,порядку реєстрації платника ПДВ.
Усі звернення розглянуті без порушення встановлених законодавством термінів і громадянам надані аргументовані роз’яснення.

         Воловецьке відділення Свалявської МДПІ, користуючись нагодою, нагадує громадянам вимоги до звернення, визначені в статті 5  Закону України «Про звернення громадян».
         Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. 
         У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
         Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
         Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
         Письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.


