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Головним управлінням ДФС у Донецькій області запроваджено проведення щотижневих
зустрічей з платниками податків, на яких обговорюватимуться питання функціонування
електронної системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ (СМ КОР).
Для
платників податків, що обслуговуються Маріупольською ОДПІ, зустрічі проходитимуть
щочетверга (в робочі дні) до 31 грудня 2017 року

з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

За адресою м. Маріуполь, вул.130-ї Таганрозької дивізії, 114,

другий поверх, зала засідань (контактний телефон (097) 101-59-77).

«Гаряча» телефонна лінія Головного управління

ДФС у Донецькій області з питань функціонування СМ КОР

(097) 101 - 59 - 77

Графік роботи «гарячої» телефонної лінії:
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понеділок – четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.,

п’ятниця з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.,

перерва в роботі – з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.

в неробочі дні «гаряча» телефонна лінія не працює.

Телефони «гарячої лінії» по переміщенню товарів в зоні проведення АТО: 093-443-44-09,
067-717-36-88. Контактна особа: заступник начальника Головного міжрегіонального
управління оперативного забезпечення зони проведення АТО ДФС України Літовка
Юрій Михайлович.

Оголошення

Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області запрошує
відвідати семінар платників податків на тему: «Актуальні питання адміністрування
податку на додану вартість. Електронні сервіси ДФС України».

Лектори: фахівці Головного управління ДФС у Донецькій області, Маріупольської ОДПІ.

Семінар відбудеться 15 листопада 2017 року о 10:00 за адресою: м.Маріуполь, вул.
Соборна, 7, зал засідань КП «Маріупольське ВУВКГ».
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Телефон для довідок: (0629) 47-01-75.

Податківці Маріупольської ОДПІ привітали пенсіонерів та ветеранів податкової
служби зі святом

Щороку, 30 жовтня, відзначається День вшанування пенсіонерів та ветеранів органів
державної податкової служби. Напередодні свята, в Маріупольській ОДПІ Головного
управління ДФС у Донецькій області відбулася зустріч з пенсіонерами та ветеранами
місцевого осередку громадської організації «Маріупольська організація ветеранів
державної податкової служби України», які працювали в Маріупольській ОДПІ.

З нагоди свята в.о. начальника Маріупольської ОДПІ Людмила Георгіївна Паша
висловила слова подяки та відзначила, що впродовж багатьох років сумлінної праці
кожен зробив значний внесок у становлення і розвиток служби, якій доручено важливу
суспільну місію – наповнення державного бюджету. Завдяки їх наставництву та
набутому досвіду нове покоління податківців продовжує удосконалювати службу впроваджує нові механізми адміністрування податків і зборів, електронні сервіси і методи
обслуговування платників.

Побажала міцного здоров'я, гарного настрою, невичерпної енергії, родинної злагоди та
благополуччя, достатку, щастя та миру.

Маріупольська ОДП ГУ ДФС у Донецькій області
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