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м. ЧернівціЗВІТ
про виконання Плану роботи Головного управління
ДФС у Чернівецькій області на 2018 рік


 Відповідно до Плану роботи Головного управління ДФС у Чернівецькій області (далі – ГУ ДФС) було вжито комплекс організаційних та практичних заходів щодо реалізації   виконання   завдань, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Податковим кодексом України, а також дорученнями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами ДФС України (далі ДФС) та власними розпорядчими документами щодо забезпечення надходження коштів до бюджетів усіх рівнів, ефективної боротьби з порушеннями у податковій сфері та здійснення дієвого контролю за додержанням податкового законодавства.
Заплановані заходи були спрямовані на забезпечення стабільного та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів, збільшення дохідної частини бюджетів за рахунок виявлення та руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань, забезпечення відповідності динаміки нарахованих податків тенденціям економічного розвитку області, неупереджене, справедливе (стосовно усіх платників) застосування чинного законодавства, унеможливлення корупційних проявів, а також підвищення податкової культури і її пропаганда серед усіх учасників податкового процесу.

Реалізація визначених Планом роботи заходів сприяла підвищенню ефективності роботи органів ГУ ДФС та стала головним чинником у забезпеченні виконання завдань та досягненню позитивних темпів приросту надходжень платежів порівняно з 2017 роком.
Звіт про виконання Плану роботи на 2018 рік сформовано управлінням організації роботи на підставі звітної інформації самостійних структурних підрозділів ГУ ДФС відповідно до вимог Примірного порядку поточного планування діяльності головних управлінь, митниць, спеціалізованих департаментів та спеціалізованих органів ДФС, затвердженого наказом ДФС від 10.10.2014 №180 (із змінами та доповненнями).


Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження податків, зборів, платежів та  інших доходів бюджету, а також єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до бюджетів та державних цільових фондів 

Одним із першочергових завдань для ГУ ДФС є безумовне забезпечення виконання показників наповнення бюджету.
Протягом 2018 року забезпечено позитивні темпи приросту надходжень до зведеного бюджету порівняно з 2017 роком.
До бюджетів усіх рівнів протягом 2018 року (з урахуванням зміни контингенту платників) спрямовано 4 млрд. 384,4 млн. грн. платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, що більше на 739,0 млн. грн.  (+ 20,3 відс.), ніж факт 2017 року ( 3645,4 млн. гривень). 

Динаміка надходжень до бюджетів усіх рівнів у 2018 році (млн. грн.)
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ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО  ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
за 2018 рік у порівнянні із 2017 роком (млн. грн.)
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За  2018 рік виконання індикативних показників  характеризується наступними показниками: 

до державного бюджету зібрано 1711,6 млн. гривень. Визначені завдання в обсязі 1676,9 млн. грн. виконані на 102,1 відс. (додаткові надходження склали 34,7 млн. гривень). Порівняно з фактом 2017 року з урахуванням контингенту платників (1431,6 млн. грн.)  обсяг збору платежів збільшився на 279,9 млн. грн. (+ 19,6 відсотка).
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В розрізі основних джерел надходжень забезпечено виконання індикативів по:  податку на додану вартість (збір) (далі – ПДВ)  виконано на 101,7 відс.; податку на прибуток  на 105,4 відс.; податку з доходів фізичних осіб із доходу у вигляді процентів на вклади на 101,0 відс.; військовому збору на 101,5 відс.; збору за спеціальне використання лісових ресурсів на 135,1 відс., платежах за користування надрами 103,8 відсотка.

За 2018 рік до місцевих бюджетів надійшло 2672,8 млн. гривень. Виконання   індикативних    показників   по  доходах  місцевих  бюджетів  (2560,3 млн. грн.) склало 104,4 відс. (+ 112,6 млн. грн.), Плани, затверджені органами     місцевого     самоврядування   виконано   на   103,0   відс.                 (+ 76,8 млн. гривень).
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Водночас, надходження до місцевих бюджетів перевищили фактичні на 459,0 млн. грн. (+ 20,7 відсотка) показники за 2017 рік (2213,8 млн. гривень).    

Індикативні показники по податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) виконано на 100,8 відсотка. Забезпечено виконання планів, затверджених органами місцевого самоврядування  на 102,3 відсотка.  

По платі за землю індикатив виконано на 105,7 відс., акцизному податку з роздрібного продажу підакцизних товарів – на 108,0 відс., єдиному податку – на 111,8 відсотка. 

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) у 2018 році надійшло 2 772,2 млн. грн., що склало  89,7  відс.    (- 317,4 млн. грн.) індикативу (3089,5 млн. грн.) та більше на 602,3 млн. грн. (+ 27,8 відс.), ніж  факт  2017р. (2169,9 млн. гривень). 
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Щокварталу проводився аналіз втрат бюджетів від наданих платникам пільг в оподаткуванні. Так, за 9 місяців 2018 року обсяги втрат платежів зведеного бюджету від надання податкових пільг склали 777,6 млн. грн., з яких: податок на додану вартість – 710,4 млн. грн. (91,4 відс. загальної суми наданих пільг); податок на майно – 65,0 млн. грн. (8,4 відс); податок на прибуток підприємств – 2,2 млн. грн. (0,2 відсотка).


Надходження платежів до державного бюджету за 2018 рік
від юридичних осіб 
                                                                                                          млн. грн.
Платіж

Індикатив
 

Факт, всього
 
Виконання
індикативу



(+/-)
відс.
Податок на прибуток
158,0
166,6
8,6
105,4
ПДВ (збір)
658,2
669,7
11,5
101,7
Частка прибутку
19,1
13,3
-5,8
69,5
Рентна плата за спеціальне використання лiсових ресурсів
13,3
17,9
4,6
135,1 
Рентна плата за спеціальне використання води
7,2
8,0
0,8
111,5 
Рентна плата за користування надрами
19,2
19,9
0,7
103,8 
Рентна плата за радіочастотний ресурс
0,351
0,358
0,007
102,0
Екологічний податок
1,8
2,3
0,5
130,3 


Протягом 2018 року до державного бюджету забезпечено надходження податку на прибуток на загальну суму 166,6 млн. грн., що склало 105,4 відс. доведеного прогнозного показника (158,0 млн. грн.), та частини чистого прибутку 13,3 млн. грн., що склало 69,5 відс. прогнозного показника                   (19,1 млн. грн.).

За 2018 рік в загальній сумі надходжень забезпечено мобілізацію податку на прибуток до державного бюджету грошовими коштами за рахунок добровільної сплати – 154,1 млн. грн. або 92,2 відс.; контрольно-перевірочної роботи – 9,99 млн. грн.  або 6,0 відс.;  погашення податкового боргу –             2,49 млн. грн. або 1,8 відсотка.
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У 2018 році до місцевих бюджетів надійшло: податку на прибуток –  24,3 млн. грн., що склало 173,1 відс. прогнозного показника, частини чистого прибутку – 4,6 млн. грн., що склало 200,2 відс.  від прогнозного показника, єдиного податку з юридичних осіб – 58,1 млн. грн., що склало 111,3 відс.  доведеного прогнозного показника.
Працівниками ГУ ДФС постійно проводився аналіз роботи підприємств на предмет встановлення ризиків мінімізації сплати податку на прибуток.

 За результатами проведеного аналізу, в разі встановлення невідповідностей даних декларації з податку на прибуток аналогічним показникам фінансової звітності та декларації з ПДВ, направлялись запити на підприємства на предмет надання пояснень такої невідповідності та надавались управлінню аудиту пропозиції щодо проведення документальних перевірок.

Крім того, у звітному періоді направлено 14 завдань структурним підрозділам управлінь (на правах відокремленого підрозділу) щодо забезпечення платниками подання податкової звітності з податку на прибуток за 2018 рік. 


Збір ПДВ за 2018 рік склав 669,7 млн. грн., що на 94,5 млн. грн. або на 16,4 відс. більше, ніж зібрано у 2017 році (575,1 млн. гривень).

Зібрана сума ПДВ склала 101,75 відс. від доведеного індикативу у сумі 658,2 млн. грн., додатково зібрано податку на додану вартість -                                         11,5 млн. гривень.  

Динаміка збору податку на додану вартість
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Місяць
2017
2018
Відхилення

1
55,2
67,5
12,4

2
30,6
45,6
15,0

3
36,4
54,8
18,3

4
40,9
51,2
10,3

5
38,4
47,9
9,5

6
38,7
49,1
10,4

7
40,5
48,5
7,9

8
43
51,9
8,9

9
43,3
52,3
9,0

10
56,6
65
8,4

11
73,8
66,7
-7,1

12
77,6
69,3
-8,4

Всього збір ПДВ
575,1
669,7
94,5



Нарахована сума ПДВ по деклараціях за грудень 2017 – листопад 2018 року склала – 642,9 млн. грн., обсяги постачання – 25150,6 млн. грн. Адекватність задекларованих нарахувань до обсягів постачання склала –            2,6 відс. (по юридичних особах – 2 ,75 відсотка).
Обсяг  експортних  операцій  по деклараціях за грудень 2017  -  листопад 2018 року склав 3 155,7 млн. грн. проти 2219,6 млн. грн. у відповідному періоді  2017 року (142,2 відсотка).
ПДВ, сплачений на митниці та включений до податкового кредиту по деклараціях за грудень 2017  –  листопад 2018 року склав 510,4 млн. грн. проти 386,7 млн. грн.  у відповідному періоді  2017 року (142,2 відсотка).

Динаміка експортно – імпортних  операцій  здійснених платниками  податку на додану вартість у 2017 – 2018 роках
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Протягом 2018 року проводилася робота, направлена на відповідність задекларованих податкових зобов’язань з ПДВ показникам економічного розвитку регіону з метою виявлення суб’єктів господарювання, які мінімізують податкові зобов’язання. 
Структурним підрозділам управлінь ( на правах відокремленого підрозділу) ГУ ДФС щомісяця для відпрацювання відбиралися переліки платників ризикових категорій (зокрема, у яких по деклараціях з ПДВ встановлено відхилення +/ - 2,0 відс. між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, зменшення обсягів поставки, у порівнянні із відповідними періодами минулого року та попередніми періодами), які підвищили економічну активність; якими допущено помилки  при  заповненні  декларацій;  мають  відхилення з ЕРПН; по яких рахуються розбіжності по результатах співставлення АСС – заниження податкового зобов’язання з ПДВ та завищення податкового кредиту; які несвоєчасно подали/ не подали звітність тощо.
За результатами роботи здійснювалася підготовка керівництву ГУ ДФС  інформації з відповідними пропозиціями (в т.ч. – заслуховування керівників, проведення документальних перевірок, відпрацювання оперативним управлінням ГУ ДФС). 
Крім цього, з метою збільшення надходжень до державних  та місцевих бюджетів, легалізації зайнятості населення області, які здійснюють діяльність в аграрному секторі економіки, упередження формування фіктивного податкового кредиту сільськогосподарськими товаровиробниками, ГУ ДФС розроблено операцію «Урожай 2018», згідно якої щомісяця проводився моніторинг 175 платників сільськогосподарського сектору. А саме, з метою недопущення заниження об’єкту оподаткування  податком на додану вартість, проводився моніторинг залишків сільськогосподарської продукції на кожне перше число місяця (по урожаю сільськогосподарських культур 2017 року та 2018 року), здійснювалось обстеження земель сільськогосподарського призначення. Також,  опрацьовувалось питання наявних  трудових ресурсів, наявної техніки та основних фондів для здійснення діяльності. За результатами роботи, по платниках даної категорії забезпечено збір ПДВ у розмірі              95,2 млн. грн. або 14,2 відс. від загальної суми збору ПДВ.
Постійно здійснювався моніторинг заявлених до відшкодування сум ПДВ. У 2018 році упередження безпідставно заявлених платниками податків до відшкодування сум ПДВ склало 4,4 млн. грн. по 39 суб’єктах господарювання. 
Впродовж 2018 року відшкодовано податку на додану вартість за проведеними камеральними та документальними перевірками достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування 123 платникам податків на загальну суму 217,2 млн. гривень.
Відшкодування ПДВ проводилось відповідно до діючих нормативних документів. Впродовж року здійснювався контроль за формуванням реєстрів на сплату ПДВ; щодо підтвердження Д 4 (заяв про повернення суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ платника податку); перевірялось поповнення ліміту платників податку.
Протягом 2018 року проводилася робота та направлялися до управлінь (на правах відокремленого підрозділу) завдання щодо контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати екологічного податку, рентних, місцевих платежів до бюджету. За 2018 рік до 984 платників застосовано штрафні санкції за несвоєчасну сплату екологічного податку, рентних, місцевих платежів до бюджету на загальну суму 0,8 млн. гривень.
Протягом 2018 року проведено камеральні перевірки отриманої звітності з ПДВ у повному обсязі. За 2018 рік  застосовано штрафних санкцій по ПДВ на суму 15,5 млн. грн., а саме: за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ в сумі 2,99 млн. грн.; за неподання або несвоєчасне подання податкової звітність з ПДВ на суму 0,4 млн. грн.; за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН в сумі 11,96 млн. грн.;   подано уточнених розрахунків на збільшення податкових зобов’язань у сумі        3,4 млн. грн.  та  0,1 тис. грн. штрафних санкцій.
За січень-грудень 2018 року камерально перевірено 9698 декларацій з податку на прибуток та звітів неприбуткових установ та організацій. Станом на 01.01.2019 року перевірено 100 відсотків поданої звітності. За порушення термінів подання звітності до 143 СГД застосовано та стягнуто до бюджету штрафні санкції в сумі 0,05 млн. грн. За порушення термінів сплати узгоджених податкових зобов’язань до 279 СГД застосовано та стягнуто до бюджету штрафні санкції в сумі 0,6 млн. гривень.
Камеральними перевірками перевірено 9422 декларації платників єдиного податку - юридичних осіб.  За порушення термінів подання звітності до 113 СГД застосовано та стягнуто до бюджету штрафні санкції в сумі 0,05 млн. грн. За порушення термінів сплати узгоджених податкових зобов’язань до 293 СГД застосовано та стягнуто до бюджету штрафні санкції в сумі 0,2 млн. гривень.
Камеральними перевірками перевірено 21391 декларацію з екологічного податку, рентної плати, місцевих податків і зборів. У 266 СГД встановлено порушення податкового законодавства за порушення термінів подання  звітності до яких застосовано штрафних санкцій на суму 0,1 млн. гривень. 
Протягом 2018 року до зведеного бюджету спрямовано 2 323,6 млн. грн. ПДФО з урахуванням відсотків, що складає 100,9 відс. (+19, 7 млн. грн.), при доведеному індикативному показнику 2 303, 9 млн. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року по області надійшло на 481,5 млн. грн. більше (або на 26,1 відсотка). 

В державний бюджет (без урахування відсотків) надійшло                            598, 0 млн. грн., що складає 101,0 відс. (+5,7 млн. грн.), при індикативному показнику – 592, 3 млн. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року по області надійшло на 143,3 млн. грн. більше (або на 31,5 відсотка).

В державний бюджет ПДФО iз доходу у виглядi відсотків надійшло             22,8 млн. грн., що складає 104,7 відс. (+1,0 млн. грн.), при індикативному показнику – 21,8 млн. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року по області надійшло на 0,3 млн. грн. менше (або на 1,4 відсотка).
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Протягом 2018 року до державного бюджету надійшло 189,2 млн. грн. військового збору,  що становить 101,5 відс. доведеного завдання                          (+2,8  млн. грн.), при доведеному індикативному показнику 186,4 млн. грн.            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року по області надійшло на 40,6 млн. грн. більше (або на 27,3 відсотка).
file_23.emf
ФактичнінадходженняВійськовогозборуу2017 та2018 роках

2017р.

2018р.

+ 40,6

млн. грн.


file_24.wmf
????????

???????????

???????????

?????

?

2017 

??

2018 

?????

201

7

?

.

201

8

?

.

+ 40,6

???

. 

???

.




Надійшло єдиного внеску – 2 772,2 млн. грн., що складає 89,7 відс. (- 317 359,1 тис. грн.), при доведеному індикативному показнику 3 089,5 млн. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року по області надійшло на 602,3 млн. грн. більше (або на 27,8 відсотка). 
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У 2018 році надійшло 300,0 млн. грн., що складає 111,2 відс.                 (+30,3 млн. грн.), при доведеному індикативному показнику 269,7 млн. гривень.              У порівнянні з аналогічним періодом минулого року по області надійшло на           57,4 млн. грн. (або на 23,7 відс.) більше.
За вказаний період часу надійшло 22,7 млн. грн. ПДВ з фізичних осіб, що складає 118,4 відс. (+3,5 млн. грн.), при доведеному індикативному показнику 19,2 млн. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року по області надійшло на 6,1 млн. грн. (або на 36,6 відс.) більше.
У 2018 році надійшло 94,4 млн. грн. податку на землю з фізичних осіб, що складає 105,9 відс. (+5,3 млн. грн.) доведеного індикативного показника (89,1 млн. гривень). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року по області надійшло на 10,4 млн. грн. (або на 12,4 відс.) більше.
За аналогічний період часу надійшло 16,2 млн. грн. податку на нерухоме майно з фізичних осіб, що складає 82,0 відс. (-3,7 млн. грн.), при доведеному індикативному показнику 20,4 млн. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року по області надійшло на 7,7 млн. грн. (або на 85,2 відс.) більше.
У 2018 році надійшло 1,5 млн. грн. транспортного податку з фізичних осіб, що складає 112,2 відс. (+0,2 млн. грн.), при доведеному індикативному показнику 1,3 млн. гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року по області надійшло на 0,4 млн. грн. (або на 36,0 відс.) більше.
За 2018 рік проведено 63 перевірки юридичних осіб та 22 перевірки фізичних осіб – підприємців з питань дотримання ними діючого законодавства при виплаті доходів громадянам. За наслідками перевірок донараховано податок на доходи фізичних осіб по 62 юридичних особах та 21 фізичних особах - підприємцях на  загальну суму 7,6 млн. грн., в тому числі по юридичних – 7,4 млн. грн. і по фізичних особах – 0,2 млн. грн.; донараховано єдиного внеску по 14 юридичних особах та 19 фізичних особах – підприємцях в загальній сумі 0,3 млн. грн., в тому числі по юридичних – 0,1 млн. грн. і по фізичних особах – 0,2 млн. грн. Надійшло із донарахованих сум ПДФО –           6,7 млн. грн. (по юридичних – 6,6 млн. грн., по фізичних особах – 0,1 млн. грн.) та єдиного внеску по фізичних особах в сумі 99,1 тис. грн. (по юридичних – 65,7 тис. грн., по фізичних особах – 33,4 тис. грн.). Притягнуто до адміністративної відповідальності щодо порушень по своєчасності перерахування ПДФО 25 посадових осіб підприємств і 12 фізичних осіб – підприємців, щодо порушень по єдиному внеску 8 посадових осіб підприємств та 10 фізичних осіб - підприємців.
Проведено 108 перевірок по виявленню роботодавців, які виплачують заробітну плату у «конвертах». З них встановлено 51 порушення вимог чинного законодавства. За підсумками цих перевірок донараховано основного платежу та застосовано штрафних санкцій на загальну суму 0,3 млн. гривень.
Протягом 2018 року здійснювався контроль за дотриманням суб’єктами господарювання – фізичними особами, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування. З вказаного питання перевірено 8 платників - фізичних осіб, за наслідками яких донараховано 7025  тис. гривень.   
У 2018 році здійснювався контроль за дотриманням суб’єктами господарювання – фізичними особами умов перебування на спрощеній системі оподаткування. За порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування анульовано 657 свідоцтв платників єдиного податку.
   Протягом  2018  року відповідно до Закону України «Про очищення влади» здійснено перевірку 826 осіб.
Працівниками органів ГУ ДФС постійно проводилася робота з суб’єктами господарювання щодо ліквідації заборгованості по заробітній платі, підвищення рівня заробітної плати та відповідного перерахування податку на доходи фізичних осіб.
Протягом  2018 року 396 керівників підприємств заслухано  на засіданнях робочих груп спільно з органами місцевого самоврядування по підвищенню рівня заробітної плати. За результатами проведеної роботи до місцевих бюджетів додатково надійшло ПДФО – 0,5 млн. грн. та єдиного внеску в сумі 0,6 млн. гривень. 
Впродовж року проводились заслуховування керівників підприємств - боржників на засіданнях робочих груп, комісій при держадміністраціях, проводилась роз’яснювальна робота з керівниками. За результатами заслуховувань упродовж 2018 року 129 керівників погасили заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 2,3 млн. грн., з податку на доходи фізичних осіб – 0,2 млн. гривень.
Станом на 31.12.2018 року в області налічувалось 46 119 фізичних осіб – підприємців, в тому числі кількість основних платників податків, які здійснюють діяльність – 45 766. 
У порівнянні з 2017 роком кількість ФОП збільшилась на 412, при цьому збільшилась кількість основних платників податків, які здійснюють діяльність на 715.
Станом на 01.01.2019 року в області перебувають на обліку 28 235 суб’єктів господарювання – фізичних осіб, які здійснюють діяльність на спрощеній системі оподаткування, а саме: 1 групу обрали 7 841 СГД, або                     27,8 відс. від загальної кількості платників єдиного податку, 2 групу – 13 923 СГД, або 49,3 відс. та 3 групу – 6 471 СГД, або 22,9 відсотка.
У порівнянні з 01.01.2018 роком кількість платників єдиного податку збільшилась на 2 823 ФОП. 
Протягом кампанії декларування у 2018 році було вжито ряд організаційних та практичних заходів щодо забезпечення повноти декларування доходів ймовірними декларантами, визначеними у 2017 році.
В результаті вжитих заходів, станом на 31.12.2018 року громадянами Чернівецької області подано майже 10,9 тис. декларацій про майновий стан і доходи.
Загальна сума задекларованих доходів становить 403,06 млн. грн., за даними декларацій громадянами визначено податкові зобов’язання по податку на доходи фізичних осіб до сплати в сумі 8,7 млн. грн. та 1,5 млн. грн. військового збору.
Фактично сплачено ПДФО до бюджету станом на 31.12.2018 року в сумі 8,6 млн. грн. Також за підсумками  декларування нараховано 1,5 млн. грн. військового збору, фактично сплачено військового збору станом на                   31.12.2018 року 1,5 млн. гривень.
Протягом 2018 року 2499 громадян скористалися правом на податкову знижку, якими задекларовано до повернення з бюджету податку на доходи фізичних осіб – 4,8 млн. гривень.
З метою забезпечення повноти декларування доходів громадян за                  2017 рік, станом на 28 грудня 2018 року для інформування громадян проведено 79 зустрічей з декларантами (на підприємствах). Крім цього, організовано 159 виступів на телебаченні, 402 виступів на радіо, здійснено 926 публікацій в ЗМІ, здійснено трансляцію 943 оголошень на ринках, вокзалах. Одночасно, залучено до агітації декларування доходів громадян 35 відомих людей. Виготовлено та розповсюджено 2654 примірники брошур, буклетів, листівок, календариків, встановлено 29 стендів та бігбордів.
  Станом на 01.01.2019 податковий борг до зведеного бюджету становить 226,0 млн. грн. і за 2018 рік досягнуто його скорочення на 182,9 млн. грн., або на 44,7 відс.  (на 01.01.2018 – 408,9 млн. гривень).

Динаміка податкового боргу до зведеного бюджету
 у 2018 році (млн. грн.)
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Станом на 01.01.2019 недоїмка по єдиному внеску становить 194,2 млн. грн. і за 2018 рік  збільшилась на 149,8 млн. грн. (станом на 01.01.2018 – 44,4 млн. гривень).



Динаміка сум недоїмки по єдиному внеску за 2018 рік (млн. грн.)
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Збільшення заборгованості з єдиного внеску відбулося за рахунок несплати фізичними-особами – підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування та мають обов’язок сплачувати єдиний внесок.
З метою повного охоплення непогашеної заборгованості з єдиного внеску ГУ ДФС проводились звірки з органами ДВС на предмет наявності відкритих виконавчих  проваджень  за  направленими  вимогами  щодо  стягнення єдиного внеску. У 2018 році до органів ДВС направлено 2 635 вимог на загальну суму                  39,8 млн. грн., в тому числі в грудні 517 вимог про стягнення заборгованості на суму 12, 0 млн. грн.  Усього, з урахуванням вимог, направлених у попередніх роках, станом на 01.01.2019 року в органах ДВС знаходиться на  виконанні                4 299 вимог на суму 48,3 млн. гривень. 
Станом на 01.01.2019 року від органів державної виконавчої служби на погашення заявленої заборгованості з єдиного внеску надійшло 17,8 млн. гривень. 
За 2018 рік за рахунок вжитих заходів з  погашення  податкового  боргу  забезпечено надходження платежів до  Зведеного  бюджету   на  суму            35,9 млн. грн.,  в т.ч. до Державного бюджету – на суму 23,3 млн. гривень.

Виконання  індикативних  показників  із  забезпечення  надходжень 
в рахунок погашення податкового боргу до державного бюджету 
за 2018 рік  ( млн. грн.)
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З метою реалізації ст. 95 Податкового кодексу України в частині погашення податкового боргу шляхом виставлення платіжних доручень упродовж 2018 року територіальними органами ГУ ДФС було подано 53 позови на загальну суму податкового боргу  43,9 млн. гривень. Дозволи було отримано у 33 випадках для стягнення податкового боргу в сумі 22,4 млн. грн. За результатами проведеної роботи в рахунок погашення податкового боргу стягнуто коштів з банківських рахунків боржників на суму 3,2 млн. гривень. 
В судовому порядку за рахунок співпраці із органами державної виконавчої служби стягнуто податкового боргу до зведеного бюджету                   1,2 млн. гривень.
За 2018 рік від боржників, які перебувають в процедурах банкрутства, мобілізовано 0,2 млн. гривень.
За 2018 рік списано безнадійного податкового боргу на суму                243,1 млн. грн., в тому числі борг банкрутів – 209,6 млн. грн., а борг по якому минув строк позовної давності 1095 днів – 33,5 млн. гривень.
Надходження коштів у 2018 році за рахунок реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету склали 0,64 млн. грн. при індикативі 0,38 млн. грн. (виконання – 165,8 відс.), в тому числі до державного – 0,32 млн. грн. (виконання – 147,5 відс.) і до місцевих бюджетів – 0,32 млн. грн. (виконання – 193,1 відс.).  Взято на облік безхазяйного майна на суму 0,22 млн. грн., прийнято рішення про розпорядження, а саме, про передачу на реалізацію безхазяйного майна на суму 0,3 млн. гривень.
Постійно проводилася робота щодо погашення заборгованості підприємствами-позичальниками іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії та бюджетних позичок.
Щотижнево проводилось узагальнення інформації територіальних управлінь ГУ ДФС щодо причин приросту податкового боргу. За результатами отриманих даних здійснювався пошук додаткових резервів та вживалися заходи щодо погашення боргу, про що надавалася інформація керівництву ГУ ДФС з відповідними пропозиціями.
Станом на 01.01.2019 року описано майна в податкову заставу на суму             6,5 млн. грн. Упродовж 2018 року в податкову заставу було описано майна на суму 3,1 млн. гривень.
Розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) надається на підставі статті 100 Податкового кодексу України.
Протягом 2018 року до управлінь ГУ ДФС з заявами про надання розстрочення (відстрочення) грошових  зобов’язань та/або податкового боргу звернулося 5 платників. Було надано розстрочення по 2 підприємствах на загальну суму 3,0 млн. гривень. 

Розділ 2. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи


У січні-грудні  2018 року підрозділами аудиту проведено 410 перевірок, в тому числі 80 планових документальних перевірок, 115 позапланових документальних перевірок та 215 фактичних перевірок, за аналогічний період минулого року 443  (77 планових, 161 позапланову документальну перевірку, 205 фактичних перевірок). Кількість документальних перевірок зменшилась в порівнянні з минулим роком на 18,1 відсотків (за рахунок зменшення кількості позапланових контрольно-перевірочних заходів).
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У цілому за січень-грудень 2018 року підрозділами аудиту за наслідками проведених перевірок до бюджету донараховано неузгоджених та узгоджених сум грошових зобов’язань 50,8 млн. грн., що на 3,0 млн. грн. менше відповідного періоду 2017 року (53,9  млн. грн.), у т.ч. плановими перевірками – 33,1 млн. грн.;  позаплановими перевірками – 14,7 млн. грн.;  фактичними перевірками – 3,0 млн. гривень.    
Зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 18,8 млн. грн. (на 28,2 млн. грн. менше відповідного показника минулого року (47,1 млн. грн.)), що упередило несплату податку у майбутньому на                      3,4 млн. гривень.
Зменшення даного показника пояснюється тим, що в цілому по ДФС у Чернівецькій області в порівнянні з відповідним періодом 2017 року зменшено кількість збиткових підприємств, а, відповідно, і суми збитків. Зокрема станом на 01.01.2017 року по ГУ ДФС рахувалось 180 збиткових підприємств на загальну суму збитків 851,4 млн. грн., станом на 01.01.2018 року 148 збиткових підприємств, сума збитків по яких складає 810,1  млн. грн. Тобто, в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась кількість збиткових підприємств на 32 СГ та сума збитків на 41,2 млн. гривень.
Станом на 01.10.2018 року по ГУ ДФС обліковується 24 суб’єкти господарювання (із квартальним податковим (звітним) періодом) із сумою збитків 426,5 млн. гривень.
 
Крім того, в минулому році за результатами планової документальної перевірки зменшено збитки в сумі 20,8 млн. гривень. 

За січень-грудень 2018 року за результатами контрольно-перевірочної роботи зменшено залишків від’ємного значення з ПДВ, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду на 1,3 млн. гривень. 
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У січні-грудні 2018 року донараховано узгоджених сум грошових зобов’язань в розмірі 106,3 млн. грн., що на 81,2 тис. грн. більше відповідного показника 2017 року (25,2 млн. грн.), в т.ч. за плановими перевірками –                   31,1 млн. грн.; за позаплановими перевірками – 72,1 млн. грн.; за фактичними перевірками – 3,1 млн. гривень.    

Рівень узгодження донарахованих сум за підсумками роботи за січень-грудень 2018 року складає 209,2 відс., що на 162,5 тис. грн. більше відповідного показника 2017 року (46,7 відсотків), в т.ч. за плановими перевірками –                    94,2 відс.; за позаплановими перевірками – 489,4 відс.; за фактичними перевірками – 102,5 відсотків.
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Всього за січень-грудень 2018 року забезпечено стягнення донарахованих сум в розмірі 31,1 млн. грн., що на 10,2 млн. грн. більше відповідного показника минулого року (21,0 млн. гривень). 
Рівень стягнення донарахованих сум по підрозділах аудиту по області складає 29,3 відс., в т.ч. за плановими перевірками – 78,6 відс. (24,5 млн. грн.); за позаплановими перевірками – 5,75 відсотків (4,1 млн. грн.); за фактичними перевірками – 81,1  відс. (2,5 млн. гривень). 
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За січень-грудень 2018 року 1 аудитором донараховано узгоджених сум грошових зобов’язань в сумі 3,2 млн. грн., що на 2,5 млн. грн. більше відповідного показника минулого року (719 тис. грн.). Із розрахунку на одного аудитора забезпечено надходжень до бюджету в розмірі 944 тис. грн., що на   345 тис. грн. більше відповідного показника минулого року (599 тис. гривень).
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Cтаном на 01.01.2019 податковими органами ГУ ДФС зареєстровано 4517 реєстраторів розрахункових операцій та зафіксовано 6274 господарських одиниць, на яких здійснюються розрахункові операції за готівкові кошти, що належать 3354 суб’єктам господарювання.
У 2018 році працівниками відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями проведено 226 перевірок (в т.ч. фактичних – 215, прийнято участь у документальних – 11) з питань дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), за результатами яких до суб’єктів господарювання застосовано фінансових санкцій на загальну суму 3,4 млн. грн. (по фактичних перевірках – 3,2 млн. грн., по документальних – 373,0 тис. грн.). Із загальної суми застосованих фінансових санкцій в бюджет надійшло 2,8 млн. грн.            (83,9 відсотків). Середня сума штрафних фінансових санкцій на 1 перевірку у 2018 році складає 15,02 тис. грн. (в т.ч. по фактичних – 14,05 тис. грн., документальних – 33,90 тис. гривень).
У 2018 році донарахування штрафних фінансових санкцій із аналогічним періодом 2017 зменшились на 0,47 відсотків  (із 3411,0 тис. грн. до              3395,0 тис. гривень).

Середня сума штрафних фінансових санкцій за 2018 рік на 1 перевірку збільшились на 2,17 відсотка (із 14,70 тис. грн. в 2017 році до 15,02 тис. грн. в 2018 році).

Протягом 2018 року проведено 87 перевірок (27 планових та 60 позапланових) суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснювали діяльність у сфері ЗЕД. Порушення вимог валютного та податкового законодавства встановлено у 52 з перевірених суб’єктів, або у 59,8 відс. У порівнянні з 2017 роком кількість перевірок збільшилась на 5 перевірок (із 82 у 2017 році до 87 у 2018 році).
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За результатами проведених перевірок донараховано 1493,7 тис. грн.           (в т.ч. пені у сфері ЗЕД 1310,6 тис. грн.), що на 1898,2 тис. грн., або у 2,3 рази менше ніж за 2017 рік (3391,9 тис. гривень).

За січень-грудень 2018 року із донарахованих сум до бюджету надійшло 1146,6 тис. грн. або 76,8 відс., що на 1437,6 тис. грн., або в 2,2 рази менше ніж надійшло за 2017 рік (2584,2 тис. гривень).

Згідно даних АРМу В3 «Звіт про стан заборгованості підприємств від здійснених зовнішньоекономічних операцій», в області обліковується 60 суб’єктів господарювання, по яких рахується прострочена дебіторська заборгованість за межами України, на загальну суму  8783,48 тис. дол. США (в перерахунку по курсу НБУ, станом на 01.01.2019), з яких, заборгованість  в розрізі валют -  2207,2 тис. рос. руб., 7707,5  тис. дол. США, 915,6 тис. євро,           0,2 тис. англійських фунтів стерлінгів. 
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Протягом 2018 року по 18 суб’єктах ЗЕД та їх 25 іноземних партнерах направлені подання до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України (через ДФС) для застосування спецсанкцій, згідно зі ст.37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність” № 959-XII від 16.04.1991р.

На даний час санкції застосовані, з урахуванням подань минулих років по 22 резидентах та 39 нерезидентах.

Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

У звітному періоді було вжито відповідних заходів для забезпечення надходжень до бюджету акцизного податку.

У січні-грудні 2018 року забезпечено надходження 4,6 млн. грн. акцизного податку до загального фонду Державного бюджету, що склало            141,0 відс. індикативного показника (3,2  млн. гривень). 
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У 2018 році від оптового постачання електроенергії надійшло           3431,2 тис. грн.,  81,7 тис. грн. надійшло з реалізації пального, 1112,3 тис. грн. надійшло від переобладнання транспортних засобів,  307,6 тис. грн. – від виробленого пива та 355,3 тис. грн. повернення акцизного податку ЧОДОСП за рішенням суду.

Питома вага надходжень до Державного бюджету 
акцизного податку у 2018 р.
повернення 
акцизного 
податку 
ЧОДОСП за 
рішенням суду
  0,4 млн. грн.
переобладнання 
транспортних 
засобів
1,1 млн. грн.
реалізація 
пального
 0,08 млн. грн.
постачання 
електроенергії
  3,4 млн. грн.
реалізація пива
0,3 млн. грн.
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До місцевого бюджету у 2018 році надійшло 125,0 млн. грн. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, що склало 108,0 відс. виконання доведеного індикативного показника в сумі 115,7 млн. гривень.
Станом на 01.01.2019 року роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами в області здійснюють 2181 суб’єктів господарювання, з яких  юридичних осіб – 187, фізичних осіб – 1994.
Кількість діючих ліцензій склала 4682, з яких на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 2606, на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – 2076.
Кількість виданих ліцензій у 2018 році склала 5543, зокрема на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 3171,  на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – 2372.
Упродовж 2018 року анульовано 802 ліцензії, з яких на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 460, в т.ч. у зв’язку із встановленням факту продажу неповнолітнім – 12, на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – 342, в т.ч. у зв’язку із встановленням факту продажу неповнолітнім – 7.
У 2018 році у зв’язку з відсутністю чергового квартального платежу призупинено дію 193 ліцензій, з яких на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 131, на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – 62.
В рамках виконання заходів щодо зменшення тіньового обігу підакцизних товарів, забезпечення стабільних і в повному обсязі надходжень до бюджету акцизного податку, впродовж 2018 року  працівниками підрозділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС проведено 243 фактичні перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів. 
За результатами проведених перевірок та інших заходів застосовано фінансових і штрафних санкцій на загальну суму 3648,9 тис. грн., з них фінансових санкцій за порушення вимог Закону України від 19.12.1995 року №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» на суму 3258,0 тис. грн., в т.ч. 397,6 тис. грн. на підставі матеріалів правоохоронних органів.
Найтиповішими порушеннями, які були встановлені під час контрольно – перевірочних заходів, є  роздрібна торгівля алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін (119 випадків на загальну суму 1200,1 тис. гривень), з яких роздрібна торгівля алкогольними напоями без наявності відповідних ліцензій – 22 випадки на суму 374,0 тис. грн.,  роздрібна торгівля тютюновими виробами за цінами, вищими за встановлені максимальні роздрібні ціни – 36 випадків на суму 629,6 тис. грн., продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли             18-річного віку – 21 випадок на суму 142,8 тис. грн., зберігання, транспортування, реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка та/або з підробленими марками акцизного податку – 11 випадків на суму 444,3 тис. грн., роздрібна торгівля тютюновими виробами без наявності відповідних ліцензій – 8 випадків на суму 159,8 тис. грн., порушення вимог ст. 153 Закону України від 19.12.1995 року №481/95-ВР в частині заборони продажу алкогольних напоїв на розлив суб’єктом господарювання без статусу суб’єкта громадського харчування –  27 випадків на суму 183,6 тис. грн., зберігання алкогольних напоїв у місцях зберігання, не внесених до єдиного реєстру – 1 випадок на суму 86,8 тис. грн.,  зберігання, транспортування, реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв – 1 випадок на суму 17,0 тис. грн., роздрібна торгівля алкогольними напоями через ЕККА, незазначений у ліцензії – 2 випадки на суму 20,0 тис. грн.,  реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не обліковані у встановленому порядку, та порушення в сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів на суму 390,9 тис. гривень.
Сплачено штрафних (фінансових) санкцій за порушення вимог Закону України від 19.12.1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та обігу готівки  2489,3 тис. грн. від загальної суми нарахувань, по яких настав термін сплати.


Розділ 4. Організація роботи щодо боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування, митній і бюджетній сферах, правопорушеннями, пов’язаними з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом січня-грудня 2018 року  в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за оперативними матеріалами обліковано 54 кримінальних правопорушення (слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС –           22 КП,  інші правоохоронні органи – 32 КП,)  з них за тяжкі та особливо тяжкі злочини – 9 кримінальних правопорушень, або 17,0 відсотка.
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Протягом 2018 року обліковано 54 КП

[ИМЯ КАТЕГОРИИ].    26 КП - за ст. 204 КК України 48 %

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] .   15 КП - за ст. 212 КК України [ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ].   3 КП -  за ст. 191 КК України  [ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ].  4 КП - за ст.205 КК України
[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ].  2 КП - за ст. 358 КК України
[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]. 1 КП - за ст.209 КК України 
[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ].  1 КП - за ст. 199 КК України
[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ].  1 КП - за ст. 364 КК України
[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ].   1 КП - за ст. 172 КК України
[ПРОЦЕНТ]
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Протягом 2018 року обліковано 54 КП

[ИМЯ КАТЕГОРИИ].    26 КП - за ст. 204 КК України 48 %

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] .   15 КП - за ст. 212 КК України [ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ].   3 КП -  за ст. 191 КК України  [ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ].  4 КП - за ст.205 КК України
[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ].  2 КП - за ст. 358 КК України
[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]. 1 КП - за ст.209 КК України 
[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ].  1 КП - за ст. 199 КК України
[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ].  1 КП - за ст. 364 КК України
[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ].   1 КП - за ст. 172 КК України
[ПРОЦЕНТ]
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				тютюнових виробів						. на суму – 18159,24 тис. грн.;

				-  тютюн						435 тис. грн;

				спирту						– 6 516 тис. грн.;

				лікеро-горілчані вироби								330 тис. грн.;

				ПММ								405 тис. грн.;

				автомобілі  (11 штук) та інше приладдя  на сум												3274,0 тис				29119,24 тис. грн., з них:
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Вилучено товарів протягом 2018 року на загальну суму 29119,24 тис. грн., з них:
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Підрозділами податкової міліції ГУ ДФС виявлено 2 факти неправомірного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок платника на суму 279,3 тис. гривень. 
Виявлено 10 фактів необґрунтованої заявки на відшкодування ПДВ на суму  2 833,5 тис. грн., з них 10 фактів упередження (узгоджені) на суму     2 833,5 тис. гривень. 
За фактом створення (придбання) з метою прикриття незаконної діяльності 2-х «фіктивних» СГД зареєстровано 3 кримінальних провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 205 КК України відповідно, а також 1 кримінальне провадження за ч. 1 ст. 2051 КК України. 
Протягом 2018 року за результатами відпрацювання СГД-вигодонабувачів – викритих ФСГД, які не входили до «конвертаційного центру», донараховано та стягнуто до бюджету 1 260,0 тис. гривень.
Крім того, за результатами проведених оперативно-профілактичних заходів один з вигодонабувачів  викритого та ліквідованого в минулому році «конвертаційного центру» самостійно відмовився від формування витрат та повністю сплатив до бюджету податкових зобов’язань на загальну суму              693,0 тис. гривень. 
Припинено діяльність центру мінімізації митних платежів. У рамках операції «Рубіж» та розслідування кримінальних проваджень за ч.3 ст.212 ККУ  встановлено групу осіб Волинської та Чернівецької областей, до складу якої входив 21 фігурант.  
Протягом січня-грудня  2018 року в рамках проведення операції «Акциз-2018» з незаконного обігу було вилучено товарів на суму –  29119,24 тис. грн., з них тютюнових виробів –  на суму – 18159,24 тис. грн., тютюну на суму –           435 тис. грн., спирту  на суму – 6 516 тис. грн., лікеро-горілчаних виробів  на суму – 330 тис. грн., паливно-мастильних матеріалів - 405 тис. грн., автомобілів   та іншого приладдя  на суму – 3274,0 тис. гривень.
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 Припинено діяльність «підпільного» цеху з виробництва фальсифікованих ЛГВ, за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення,  що кваліфікується за ч.2 ст. 204 КК України.  
Впродовж січня – грудня 2018 року в провадженні слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС перебувало 218 (2017р. – 247) кримінальних проваджень. Навантаження на одного слідчого складає 43,4 (2017р. – 41,2) провадження. Залишок кримінальних проваджень на 01.01.2018 склав 38 проваджень (2017р. – 47).
Слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато 105 (2017р. – 34) кримінальних провадження.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у січні - грудні 2018 року закінчено досудове розслідування у 73 (2017р. - 68) кримінальних провадженнях, з яких 29 направлено до суду з обвинувальним актом; 4 – з клопотанням про звільненням від кримінальної відповідальності,  40 – закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.
Про тяжкі злочини закінчено шість кримінальних провадження, що складає 8,2 відс. від загальної кількості закінчених проваджень.
Упродовж січня – грудня 2018 до суду направлено одне кримінальне провадження за злочини, вчинені у складі організованої групи.
Станом на 31.12.2018 року встановлені збитки у закінчених провадженнях складають 4 009 тис. грн., які відшкодовано на 100 відсотків.
На виконання «Положення про порядок організації роботи при виявленні органами   ДФС фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення», затвердженого Наказом ДФС №230 від 01.04.2015, Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДФС надіслано   71 повідомлення про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на загальну  суму  568,4 млн. грн., в тому числі 1 повідомлення внесено до реєстру за ініціативою інших підрозділів  на суму  4 636 тис. гривень.  
У січні – грудні 2018 року працівниками відділу взято участь у проведенні 20 документальних планових перевірках за результатами яких виявлено  64 фінансових операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на загальну  суму  501,7 млн. грн.  та складено 4 матеріали дослідження,  які передано до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС.   
За січень - грудень 2018 року складено та передано  до оперативних і слідчих підрозділів ГУ ДФС,  УЗЕ Національної поліції в Чернівецькій області та СБУ в Чернівецькій області 15 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень,  з них  в розрізі встановлених ознак злочинів: за ст. 209 ККУ – 6 матеріалів  на суму  48,4 млн. грн., за ст. 191, 205,  358, 364, 366  ККУ – 13 матеріалів на суму   30,8 млн. грн., інші (за ст. 212 ККУ) – 2 матеріали  на суму  3584 тис. гривень.

Розділ 5. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб’єктів господарювання. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації

Для якісного обслуговування платників податків та забезпечення умов для швидкого та комфортного процесу адміністрування податків на офіційному веб-порталі ДФС запроваджено цілу низку безкоштовних електронних сервісів. 
Електронні сервіси надають можливість платникам економити свій час, отримувати необхідну послугу, довідку чи інформацію, не відвідуючи органи ДФС.
Згідно з Порядком обліку платників податків та зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011р. №1588, взяття на облік платників податків контролюючими органами здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що проводяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються контролюючими органами. 
Обмін відомостями (повідомленнями) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється у порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної служби України та Центрального контролюючого органу.
Станом на 01.01.2019 року в органах ДФС Чернівецької області перебуває на податковому обліку платників податків: 
16 818 юридичних осіб, 46 115 фізичних осіб – підприємців та 522 фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (всього 63 455 платників податків); 
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2 329 платника ПДВ, з них 2 046 – юридичні особи, 283 – фізичні особи-підприємці. В 2018р. зареєстровано 270 платників ПДВ, анульовано реєстрацію платника ПДВ – 235,  в т.ч. за 2018р. прийнято 139 рішень щодо анулювання реєстрації платника ПДВ (129-юридичні особи, 10-ФОП);
84 302 страхувальників, з яких 16 638 юридичних осіб та 67 664 фізичних осіб.
Станом на 01.01.2019 року  в органах ДФС області зареєстровано 4 515 реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та 5 765 книг обліку розрахункових операцій на господарський об’єкт (КОРО на ГО), з них протягом 2018 року зареєстровано 1 312 РРО та 1 411 КОРО на ГО; знято з реєстрації 1 250 РРО та 5 533 КОРО на ГО.
За 2018 СГД подали більше 451 тис. звітів, з них в електронному вигляді – 255 тис,  через «Електронний кабінет» – 43 тисяч.
В т.ч. подано 128 тис. звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування подали до фіскальних органів, в т.ч. в електронному вигляді –          90 тис., через «Електронний кабінет» – 15 тисяч.
Відповідно до Тимчасового переліку адміністративних послуг, що надаються ДФС України та її територіальними органами, затвердженого Наказом ДФСУ від 13.01.15 № 7 (із змінами, внесеними Наказом ДФС від 28.04.2015 № 304), відповідно до ст. 8 Закону України «Про адміністративні послуги», у ЦОП області у 2018  році надано 117 589 адміністративних послуг платникам.
Упродовж 2018 року надійшло та розглянуто 351 письмове звернення громадян, в тому числі: письмових заяв – 344 (99,7 відс.), що на 6 звернень більше відповідного періоду минулого року (345 звернень); скарг/пропозицій – 7 (2 відсотки).
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За 2018 надійшло 74 запити на інформацію в рамках Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
З них за результатами розгляду запитів перенаправлено за належністю – 9, частково задоволено – 9; повністю задоволено – 49, відмовлено – 10.
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За 2018 рік в межах компетенції та повноважень розглянуто 11 звернень, що надійшли на сервіс Урядова «гаряча лінія». Звернення розглянуто вчасно, надано відповідь. 
Протягом 2018 року на антикорупційний сервіс «Пульс»  надійшло 10 звернень (щодо черг у ЦОП Чернівецької ОДПІ, щодо роботи органів ДФС, щодо перевірки СГД). Розглянуто своєчасно, надано відповідь. За аналогічний період минулого року на сервіс «Пульс» надійшло 4 звернення.
У 2018 році надійшло 11 звернень депутатів (9 звернень народних депутатів України та 2 запитів депутатів облради). Звернення своєчасно розглянуті та надано відповіді.
За звітний період проведено 171 публічний захід, з яких 54 – за участі керівництва ГУ ДФС та її територіальних органів. 
Для ЗМІ організовано 30 прес-конференцій та брифінгів, з яких 12 за участі керівництва ГУ ДФС та її територіальних органів, а також 97  інтерв’ю та коментарів, з яких 40 – за участі керівництва ГУ ДФС та її територіальних органів
Надійшло 38 запитів ЗМІ, з яких надано відповідей на 38 запитів ЗМІ, залишились незадоволеними 0 запитів ЗМІ. 
Протягом звітного періоду до ЗМІ направлено 833 інформаційних матеріали (інформаційні повідомлення, анонси, швидкоплинні стрічки та ін.) з питань діяльності, підготовлених фахівцями органів ДФС.
За звітний період проведено 62 засідання «круглого столу», 114 зборів, зустрічей з громадськістю.
Проведено інститутами громадянського суспільства 61 захід за участі представників ДФС. 
Станом на 01.01.2019 року проведено 3 засідання громадської ради. 
Упродовж  січня-грудня 2018 року всього розміщено 1337 матеріалів, із них 911 інформаційних, 426 консультаційно - роз’яснювальних.
За звітний період проведено 15 Інтернет – конференцій.
За звітний період фахівцями органів ДФС підготовлено 1051 матеріал з питань застосування податкового, митного законодавства та єдиного внеску.  
У друкованих ЗМІ розміщено 474 матеріали, на радіоканалах – 2618, на телеканалах –  767,  в Інтернет - ЗМІ – 5719.
Крім цього, 426 матеріалів розміщено на суб-сайті територіального органу ДФС у Чернівецькій області.
Також, проведено 184 семінари та практикуми для платників податків, зборів, платежів, у тому числі Інтернет - конференцій (семінарів) – 15. Забезпечено проведення 83 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія». 
Розповсюджено 75 видів друкованої продукції загальним накладом 4970 примірників. 
Крім того, проведено 22 заходи з майбутніми платниками податків, зборів, платежів.

Розділ 6. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування. Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин 

У 2018 році забезпечено ефективну взаємодію з Чернівецькою обласною державною адміністрацією, фінансовими органами, органами Державної казначейської служби, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, Держаудитслужби в Чернівецькій області, іншими організаціями та органами місцевого самоврядування області у т.ч. з питань обміну інформацією, проведення відповідної аналітичної роботи тощо.
Зокрема, представники ГУ ДФС щомісячно брали участь у нарадах, які проводив Департамент фінансів Чернівецької ОДА з питання виконання доходної частини місцевих бюджетів області, на які готувались відповідні аналітичні матеріали. 
Також, забезпечено участь фахівців ГУ ДФС у роботі Комісії з питань мобілізації платежів до державного та місцевих бюджетів на території області при Чернівецькій ОДА, на які готувались відповідні аналітичні матеріали. 
Впродовж року здійснювалась підготовка та узагальнення матеріалів для участі керівництва та фахівців ГУ ДФС у роботі виїзних засідань комісії на території окремих районів та об’єднаних територіальних громад і сільських рад області.
Керівництво ГУ ДФС щотижнево брало участь в апаратних нарадах за участі голови Чернівецької обласної державної адміністрації. 
У 2018 році забезпечено проведення щоквартальних звірок з органами місцевого самоврядування та органами земельних ресурсів щодо укладених (новоукладених) договорів оренди земельних ділянок, в розрізі площ земельних ділянок та нарахованих сум платежів за землекористування. 
Спільно з іншими органами місцевої влади проведено 25 перевірок по виявленню роботодавців, які виплачують заробітну плату у «конвертах». З них встановлено 25 порушень вимог чинного законодавства. 
За підсумками цих перевірок донараховано основного платежу та застосовано штрафних санкцій на загальну суму 125,7 тис. гривень.

Розділ 7. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів

Планування діяльності ГУ ДФС здійснювалось шляхом розробки і затвердження у встановленому порядку Плану роботи на рік, Планів роботи на відповідні півріччя та формування звітів про їх виконання. 
Для належної організації роботи щодо безумовного виконання завдань з надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, скорочення  податкового боргу, проведення контрольно–перевірочних заходів, виявлення, розкриття та упередження порушень у сфері оподаткування, митній і бюджетній сферах, забезпечення ефективного контролю за наданням адміністративних послуг, організації роботи з платниками податків, громадськістю та ЗМІ, а також інших напрямів роботи,  протягом 2018 року складено Плани роботи ГУ ДФС на друге півріччя 2018 року, перше півріччя 2019 року та 2019 рік, які надіслано на затвердження до ДФС у встановленому порядку. 
У звітному періоді складено звіти про виконання планів роботи ГУ ДФС на 2017 рік, друге півріччя 2017 року та перше півріччя 2018 року. 
Впродовж року постійно здійснювалися заходи щодо упорядкування структур та штатної чисельності ГУ ДФС.
У січні – грудні 2018 року підготовлено, направлено до ДФС та затверджено переліки змін №№ 1 – 3 та Організаційна структура ГУ ДФС.
У 2018 році до ДФС було направлено штатний розпис та чотири переліки змін до нього, які введено в дію наказами ГУ ДФС від 31.01.2018 №69, від 23.03.2018 № 205, від 09.08.2018 № 500, від 24.10.2018 № 697, від 19.12.2018 № 844.
Забезпечено контроль за своєчасним виконанням структурними підрозділами ГУ ДФС контрольних завдань, в ІС «Управління документами». 
У звітному періоді взято на контроль 7179 контрольних завдань (у т.ч. 5971 завдань – зовнішніх та 1208 – власних завдань), які виконані у повному обсязі.
Підготовлено 52 доручення керівництва ГУ ДФС, та здійснено контроль за їх виконанням.
Протягом 2018 року відповідальними структурними підрозділами  опрацьовано та перевірено на відповідність чинному законодавству та вимогам регламенту 1476 проектів наказів та 1079 проектів розпоряджень ГУ ДФС.
З метою розгляду і обговорення нагальних питань діяльності, стану організації та результатів роботи, визначення узгоджених дій і прийняття управлінських рішень, протягом 2018 року в ГУ ДФС проведено 23 апаратних наради, з яких 10 розширених апаратних нарад, спільна нарада з Чернівецькою митницею ДФС та 1 нарада за участі керівництва ГУ, на які сформовані порядки денні, списки учасників та підготовлені відповідні інформаційно–аналітичні матеріали.
За результатами проведених нарад складено 23 протоколи та видані відповідні доручення, які доведені до структурних підрозділів ГУ ДФС та управлінь (на правах відокремлених підрозділів) до виконання, та здійснено контроль за їх виконанням.
З метою недопущення порушення встановлених термінів виконання, щотижнево до структурних підрозділів ГУ ДФС доводились переліки –нагадування щодо контрольних доручень, терміни виконання яких минають.
Крім цього, щомісячно керівництву ГУ ДФС надавались аналітичні довідки про рівень виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ ДФС при виконанні контрольних завдань, визначених дорученнями органів вищого рівня та  власними рішеннями з відповідними пропозиціями. 

Розділ 8. Організація правової роботи 

За 2018 рік у провадженні юридичних підрозділів ГУ ДФС області на розгляді в судах України знаходилась 418 справ на загальну суму                         575,5 млн. грн., (237 справ на загальну суму 509,2 млн. грн. – провадження по яких відкриті в минулих роках та 181 справи на загальну суму 66,3 млн. грн. – провадження по яких відкриті з початку року),  які в повному обсязі внесені в програму АІС «Суди».
Всього за січень - грудень 2018 року прийнято судами рішень по 209 справах на загальну суму позовних вимог 354,3 млн. грн., з яких  на користь  ГУ ДФС прийнято 143 судових рішення на загальну суму 315,8 млн. грн., що становить 68,42 відс. від кількості та 89,11 відс. від суми всіх судових рішень, прийнятих за вказаний період (аналогічний середній показник по Україні 65,11 відс. та 63,35 відс. від загальної кількості та загальної суми відповідно); на користь платників податків вирішено 66 справ  на загальну суму 38,6 млн. грн., що складає 31,58 відс. від кількості та 10,89 відс. від суми (аналогічний середній показник по Україні – 34,89 відс. від кількості та 36,65 відс. від суми).
За 2018 рік сектором досудового врегулювання спорів юридичного управління для забезпечення функціонування процедур досудового врегулювання спорів з платниками податків Чернівецької області, якими в поданих 100 скаргах оскаржено 179 податкових повідомлень – рішень на суму 39,2 млн. грн., надано до ДФС матеріали 85 перевірок суб’єктів господарювання та 57 обґрунтованих висновків по суті порушених платниками податків у скаргах питань.
За результатами аналізу розгляду скарг платників податків при оскарженні ними в адміністративному порядку сум грошових зобов’язань і штрафних (фінансових) санкцій здійснюється підготовка інформації з висвітленням характерних порушень при проведені перевірок, оформленні їх результатів та застосуванні до суб’єктів господарювання штрафних (фінансових) санкцій, з наведенням причин скасування податкових повідомлень - рішень (рішень, вимог) фіскальних органів.

Розділ 9. Здійснення внутрішнього аудиту 

Протягом 2018 року проведено 2 внутрішні аудити з оцінки діяльності  ГУ ДФС та окремих управлінь (на правах відокремлених підрозділів). 
За результатами проведених внутрішніх аудитів встановлено втрат бюджету на загальну суму 1 040,0 тис. грн., з яких станом на 01.10.2018 було донараховано – 188,1 тис. грн. та забезпечено сплату до бюджету –              159,4 тис. гривень. 
Наказами ГУ ДФС за допущені порушення та недоліки до 25 посадових осіб застосовано інших заходів впливу (зменшено розмір щомісячної премії).
Також, протягом 2018 року проведено 9 тематичних перевірок ГУ ДФС та окремих управлінь (на правах відокремлених підрозділів). За результатами перевірок встановлено втрат бюджету на загальну суму 9 342,4 тис. грн., з яких станом на 01.10.2018 було донараховано – 5 631,9 тис. грн. та сплачено до бюджету – 3 572,9 тис. гривень. 
За допущені порушення та недоліки до 41 посадової особи застосовано заходів впливу (зменшено розмір щомісячної премії).
Крім цього, у 2018 році проведено 1 внутрішню перевірку усунення раніше виявлених порушень, за результатами якої встановлено втрат бюджету на загальну суму 4 004,2 тис. грн., з яких станом на 01.10.2018 було донараховано – 2 307,6 тис. грн. та сплачено до бюджету – 1 603,6 тис. гривень. 
Відповідним наказом за допущені порушення та недоліки до 8 посадових осіб застосовано заходи впливу (частково позбавлено щомісячної премії).

Розділ 10. Організація роботи з персоналом. 
Запобігання і боротьба з корупцією 

За 2018 рік забезпечено виконання комплексу робіт щодо призначення, переміщення, звільнення та надання відпусток працівникам ГУ у Чернівецькій області та тим, що відносяться до номенклатури ДФС. 
ГУ ДФС було видано 349 наказів щодо стажування, призначення, переміщення та звільнення працівників; 277 наказів про надання відпусток.
Протягом 2018 року проведено комплекс робіт щодо розподілу 7 молодих фахівців для подальшої роботи в ГУ ДФС.
Здійснили підвищення кваліфікації у підвідомчих закладах післядипломної освіти протягом 2018 року 92 працівники ГУ ДФС.
У 2018 році в ГУ ДФС проводилось вивчення Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700-VII «Про запобігання корупції» (зі змінами) та Закону України» Про державну службу». 
За результатами вивчення  проводились підсумкові  заліки з професійної підготовки без  відриву від роботи у І та ІІ навчальних періодах 2018 року.
У 2018 році проведено 60 перевірок (прийнято участь у дисциплінарних провадженнях, службових розслідуваннях) відносно працівників Головного управління ДФС у Чернівецькій області та Чернівецької митниці ДФС, за наслідками яких направлено 4 подання керівникам територіальних підрозділів ДФС області та митниці про усунення причин та умов, які призвели до виявлених порушень та недопущення їх в майбутньому.
За результатами проведених перевірок та розгляду подань 1 працівнику оголошено сувору догану, 7 працівникам оголошено догани, 9 осіб депремійовано.
За наслідками проведених перевірок, прокуратурою Чернівецької області та слідчими ГУ Національної поліції в Чернівецькій області зареєстровано 7 кримінальних проваджень, з яких по двох провадженнях оголошено підозру у вчиненні у кримінального правопорушення та 2 кримінальні провадження з обвинувальним актом направлено на розгляд до суду. 
Вироком суду 1 особу визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України і призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 8,5 тис. гривень.
Крім того, за матеріалами працівників УВБ складено 6 адміністративних протоколів за скоєння правопорушень, про вчинення корупційних правопорушень, які судом розглянуті та винних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Розділ 11. Організація фінансової діяльності. Матеріально–технічний розвиток

Планово-фінансова робота та бухгалтерський облік ведуться відповідно вимог наказу ГУ ДФС від 25.12.2015 «Про порядок організації бухгалтерського обліку» зі змінами в автоматизованих програмах ДПС-ПРО централізована та ДПС-Кошторис,  що надає змогу здійснювати аналіз та контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів.
Проект кошторису з розрахунками на 2019 рік надано на розгляд до ДФС 30 травня 2018 року з проведенням  захисту в ДФС.
Протягом 2018 року видатки проводились відповідно до затвердженого кошторису та плану закупівель. 
Зміни проводились виключно за наданими пропозиціями у службових записках за погодженням керівництвом ГУ ДФС щодо існуючих проблем шляхом перерозподілу призначень між КЕКВ, а також отриманням додаткового фінансування з метою покращення умов праці та матеріально-технічної бази ГУ ДФС.
На кінець звітного періоду не допущено кредиторської та дебіторської заборгованостей. Нестач матеріальних цінностей, бланків суворого обліку та ін. не виявлено. 
Виплати заробітної плати проводились за штатним розписом. Заборгованості по соціальних виплатах немає.
Протягом 2018 року здійснювалися заходи щодо розвитку матеріально-технічної бази в ГУ ДФС.
З метою поліпшення ефективності та умов праці працівників ГУ ДФС, протягом року проводились заходи для забезпечення й оснащення сучасними системами зв’язку,  всіх видів інженерних  комунікацій   тощо у межах затверджених обсягів бюджетних асигнувань на утримання ГУ ДФС. 
Проведення закупівель здійснювалось відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів, про що проінформовано ДФС в установленому порядку.
Відповідно до п.2 ч. 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) у 2018 році проведена 5 переговорних процедур з підприємствами-монополістами по закупівлі товарів та послуг на 2018 рік. 
Річний план закупівель на 2018 рік та додатки до річного плану закупівель на 2018 рік оприлюднені на електронному майданчику «Держзакупівлі. Онлайн». 
При здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому 1 частини статті 2 цього Закону, звіти про укладені договори оприлюднені в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.
Розроблено та затверджено план заходів щодо підготовки об’єктів інфраструктури ГУ ДФС до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. 
У звітному періодів проведено капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні адмінбудинку ГУ ДФС.
Забезпечувалося підтримання в належному стані території та приміщень, підготовка об’єктів інфраструктури до роботи в весняно-літній та осінньо-зимовий періоди.  
Також проводились процедури передачі в оренду нерухомого майна, яке не використовується для потреб ГУ ДФС.

Розділ 12. Інформаційно – технічне забезпечення діяльності ГУ ДФС. Технічне супроводження електронних сервісів  

У звітному періоді управлінням інформаційних технологій забезпечено технічну підтримку користувачів ГУ ДФС, а саме: обслуговування комп’ютерної техніки, ІР-телефонії, оргтехніки, підключення до локальних мереж, підключення та надання ролей в інформаційних системах центрального
й обласного рівнів, виконання аналітичних запитів структурних підрозділів на формування інформації з баз даних.
Впродовж року щомісячно формувалися переліки осіб, які зареєстровані як платники ПДВ, які протягом 12 послідовних податкових місяців не подають до податкових органів області декларації з ПДВ або подають таку декларацію, що свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, послуг з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту. 
Переліки формувалися для подальшого анулювання реєстрації платника податку відповідно до ПКУ; переліки платників експортерів (що не зареєстровані як платники ПДВ), які протягом попередніх 12 місяців здійснювали експортні та імпортні операції у обсягах, передбачених ПКУ для необхідної реєстрації платниками ПДВ.
Забезпечувалось надання консультацій і практичної допомоги щодо створення користувачів і надання їм відповідних прав в АІС «Управління документами»; надавалась практична допомога працівникам інших підрозділів ГУ ДФС при підготовці та оформленні аналітичних матеріалів до нарад, виступів тощо, використанні ключів ЕЦП.
У січні – грудні 2018 року надавались консультації працівникам ГУ ДФС по застосуванню електронного цифрового підпису. 
Організовано роботу та надано практичну допомогу в генерації електронних ключів та згенеровано електронні ключі 153 працівникам ГУ ДФС. 

Впродовж 2018 року на належному рівні організовано роботу з платниками податків щодо генерації відкритих та особистих електронних ключів платників податків.
 Послуги електронного цифрового підпису в секторі реєстрації користувачів при ГУ ДФС управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДФС безкоштовно отримали 10457 платників області. 

Розділ 13. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

Організація та здійснення заходів із забезпечення охорони державної таємниці та технічного захисту інформації в структурних підрозділах органів ГУ ДФС здійснювались відповідно до вимог Законів України „Про державну таємницю”, „Про інформацію”, „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, нормативних актів уповноважених державних органів з питань охорони державної таємниці, технічного захисту інформації в Україні та нормативно-правових актів ДФС з цього питання.

Упродовж другого півріччя відповідно до Номенклатури посад працівників ГУ ДФС, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці та наказів на призначення (звільнення, переведення) готувалися матеріали про надання (скасування, зниження) відповідної форми доступу до ДТ працівникам ГУ ДФС, дотримуючись вимог Порядку 939.

Проводились спецобстеження об’єктів інформаційної діяльності, перевірки справності та працездатності технічних засобів на відповідність експлуатаційній документації для унеможливлення витоку або порушення цілісності інформації з обмеженим доступом, проводились навчання користувачів, які допущені до роботи з АС класу „1”.

Здійснювався контроль за дотриманням персоналом та користувачами законодавства України та інших нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації. Проведено державну експертизу 2-х АС класу ”1”.

Вимоги Типового положення про антивірусний захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ДФС виконувались. 

Антивірусні бази відповідного програмного забезпечення систематично оновлювались через web-сайт Центру антивірусного захисту інформації (www.cazi.dsszzi.gov.ua). 

Користувачам автоматизованих систем надавались методичні консультації відносно правильної експлуатації антивірусного програмного продукту. 
Проводилось сканування хостів на наявність вірусів та шкідливих програм.    




