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ЗАТВЕРДЖУЮ 
В.о. Голови Державної фіскальної служби України
О_________________ М. ПРОДАН
«31  липня  2018  року


Звіт про виконання 
Плану роботи Державної фіскальної служби України 
на перше півріччя 2018 року

№ з/п
Зміст заходу
Відповідальні виконавці
Термін виконання
Стан виконання
Розділ 1. Організація роботи ДФС та її територіальних органів щодо забезпечення виконання індикативних показників доходів
1.1
Визначення очікуваних надходжень закріплених платежів, з урахуванням показників соціально-економічного розвитку, тенденцій надходжень платежів, показників надходжень податків, зборів, митних та інших платежів (далі – платежі) до загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) у розрізі головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС, митниць ДФС (далі – територіальні органи ДФС)
Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем;
структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Забезпечено визначення очікуваних надходження податків, зборів, митних платежів до державного та місцевих бюджетів, надходження єдиного внеску  у розрізі територіальних органів ДФС.
Направлено інформацію до:
Мінфіну щодо:
ризиків недонадходжень платежів до бюджету у 2018 році та коригування індикативних показників доходів (лист  від 28.02.2018 № 609/4/99-99-07-01-01-13);
очікуваних надходжень до загального фонду державного бюджету на 2018 рік (листи від 19.01.2018 № 189/4/99-99-07-01-01-13, від 19.02.2018 № 523/4/99-99-07-01-01-13, від 19.03.2018 № 809/4/99-99-07-01-01-13, від 19.04.2018 № 1178/4/99-99-07-01-01-13, від 18.05.2018 № 2504/4/99-99-07-01-01-13 та від 19.06.2018 № 1776/4/99-99-07-01-01-13);
сум задекларованих податкових зобов’язань, об’єкта оподаткування, розміру податкової заборгованості, надміру сплачених грошових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (листи від 29.01.2018                         № 273/4/99-99-12-03-04-13, від 28.02.2018 № 619/4/99-99-12-03-04-13, від 29.03.2018 № 938/4/99-99-12-03-04-13, від 27.04.2018 № 1280/4/99-99-12-03-04-13, від 25.05.2018 № 1553/4/99-99-12-03-04-13, від 25.06.2018 № 1838/4/99-99-12-03-04-13);
 очікуваних (прогнозних) показників нарахувань рентної плати за спеціальне використання води у 2018, 2019 роках (листи  від  09.02.2018 № 435/4/99-99-12-03-04-13 та від 13.04.2018 № 1115/4/99-99-12-03-04-13);
 фактичних нарахувань за 2017 рік та очікуваних нарахувань рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення у 2018 році (лист від 13.04.2018 №1107/4/99-99-12-03-04-13); 
Державного агентства водних ресурсів України щодо оперативної інформації щодо надходжень з рентної плати за спеціальне використання води (лист від 10.04.2018 № 5956/5/99-99-12-03-04-16);
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та НАК «Нафтогаз України щодо прогнозних обсягів видобутку у 2019-2021 роках нафти, природного газу та газового конденсату (лист від 13.04.2018                        № 6305/5/99-99-12-03-04-16);
Державного агентства рибного господарства України щодо доведеної квоти спеціального використання водних живих ресурсів на 2018 рік (лист від 13.04.2018                         № 6322/5/99-99-12-03-04-16); 
НАЕК ,,Енергоатом” щодо отримання інформації про обсяги електроенергії, яка буде вироблена експлуатуючими організаціями ядерних установок (АЕС) та обсяги (вартість) реалізованої електроенергії, що буде вироблена АЕС (без урахування ПДВ) на 2018-2021 роки (лист від 06.04.2018 №12344/6/99-99-12-03-04-15);
ПАТ ,,Укрнафта” щодо прогнозних показників надходжень на 2018 рік з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу (лист від 17.01.2018 № 1608/6/99-99-12-03-04-15) та  щодо прогнозних обсягів видобутку у 2019-2021 роках нафти, природного газу та газового конденсату (лист від 13.04.2018                                   № 13033/6/99-99-12-03-04-15);
ДП ,,Східний гірничо-збагачувальний комбінат” щодо отримання інформації (листом від 06.04.2018                           № 12345/6/99-99-12-03-04-15).
Організовано роботу щодо розробки та доведення до територіальних органів ДФС індикативних (цільових) показників доходів державного та місцевих бюджетів та сплати єдиного внеску, зокрема підготовлено та видано накази ДФС:
від 23.01.2018 № 45 «Про індикативні показники доходів на І квартал 2018 року»;
від 20.02.2018 № 78 «Про уточнення індикативних показників доходів на І квартал 2018 року»;
від 26.02.2018 № 96 «Про внесення змін до наказу ДФС від 23.01.2018 № 45»;
від 29.03.2018 № 166 «Про уточнення індикативних показників доходів на І квартал 2018 року»;
від 11.04.2018 № 204 «Про уточнення індикативних показників доходів на І квартал 2018 року»;
від 11.04.2018 № 205 «Про індикативні показники доходів на ІІ квартал 2018 року»;
від 25.04.2018 № 233 «Про внесення змін до наказу ДФС від 11.04.2018 № 205»;
від 27.04.2018 № 239 «Про індикативні показники доходів для митниць на січень - грудень 2018 року»;
від 10.05.2018 № 275 «Про внесення змін до наказу ДФС від 11.04.2018 № 205»;
від 30.05.2018 № 330 «Про внесення змін до наказу ДФС від 27.04.2018 № 239»;
від 14.06.2018 № 377 «Про внесення змін до наказу ДФС від 11.04.2018 № 205».
Направлено листи митницям ДФС щодо:
орієнтовних індикативних показників доходів для митниць ДФС на І квартал 2018 року від 20.03.2018 №8100/7/99-99-07-01-03-17;
 орієнтовних індикативних показників доходів для митниць ДФС на квітень 2018 року від 04.04.2018 №10099/7/99-99-07-01-03-17

1.2
Здійснення моніторингу надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів, а також єдиного внеску у розрізі джерел доходів, територіальних органів ДФС, великих та інших груп платників податків. 
Організація роботи із забезпечення виконання індикативних показників доходів, доведених Міністерством фінансів України.
Підготовка відповідних інформаційних матеріалів Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та центральним органам виконавчої влади з питань надходжень платежів до бюджетів та єдиного внеску
Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем;
структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Здійснено аналіз фактичних надходжень податків, зборів, інших обов’язкових платежів до Державного бюджету України, місцевих бюджетів та єдиного внеску у розрізі джерел доходів, територіальних органів ДФС щодо використання та залучення резервів збільшення надходжень. 
У звітному періоді направлено інформацію до: 
Верховної  Ради України:
 про надання інформації щодо індикативних та фактичних показників надходжень митних платежів (листи  від 19.01.2018 № 81/2/99-99-07-01-03-10, від 13.04.2018 № 461/2/99-99-07-01-03-10);
щодо стану надходження платежів до бюджетів (листи від 30.01.2018 № 125/2/99-99-07-01-01-10, від 23.02.2018 № 232/2/99-99-07-01-01-10, від 30.03.2018 № 388/2/99-99-07-01-01-10, від 26.04.2018 № 527/2/99-99-07-01-01-10, від 24.05.2018 № 619/2/99-99-07-01-01-10, від 27.06.2018 № 764/2/99-99-07-01-01-10);
Адміністрації Президента України щодо стану надходження платежів до бюджетів (листи від 09.01.2018 № 4/1/99-99-07-01-01-12, від 07.02.2018 № 27/1/99-99-07-01-01-12, від 15.03.2018 № 54/1/99-99-07-01-01-12, від 13.04.2018 № 78/1/99-99-07-01-01-12, від 10.05.2018 № 106/1/99-99-07-01-01-12, від 12.06.2018             № 147/1/99-99-07-01-01-12);
Народних депутатів України щодо стану надходжень платежів до бюджету (лист від 21.05.2017 № 596/2/99-99-07-01-01-10);
Кабінету Міністрів України про стан надходжень до місцевих бюджетів за 2016-2017 роки (лист від 11.05.2018 № 324/3/99-99-07-01-03-10);
Кабінету Міністрів України та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України щодо надходжень платежів до державного та місцевих бюджетів (листи від 09.01.2018 № 18/3/99-99-07-01-01-10, від 23.01.2018 № 54/3/99-99-07-01-01-11, від 30.01.2018 № 67/3/99-99-07-01-01-11, від 06.02.2018 № 80/3/99-99-07-01-01-11, від 19.02.2018 № 105/3/99-99-07-01-01-11, від 13.03.2018 № 163/3/99-99-07-01-01-11, від 20.03.2018 № 174/3/99-99-07-01-01-11, від 03.05.2018 № 289/3/99-99-07-01-01-10 та від 15.05.2018 № 327/3/99-99-07-01-01-11);
Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України щодо надходжень платежів до державного та місцевих бюджетів (листи від 12.04.2018 № 239/3/99-99-07-01-01-11 та від 30.05.2018 № 370/3/99-99-07-01-01-11);
Міністерства економічного розвитку та торгівлі України та Міністерства інфраструктури України щодо оціночних втрат бюджету внаслідок подій на сході країни (листи  від 10.01.2018 № 390/5/99-99-07-01-01-16, від 22.01.2018 № 1126/5/99-99-07-01-01-16, від 21.02.2017 № 2754/5/99-99-07-01-01-16, від 21.03 2018 № 4532/5/99-99-07-01-01-16, від 19.04.2018 № 6733/5/99-99-07-01-01-16, від 21.05.2018 № 8763/5/99-99-07-01-01-16 та від 21.06 2018 № 10775/5/99-99-07-01-01-16);
Міністерства економічного розвитку та торгівлі України щодо наслідків від розриву програми економічного співробітництва з РФ  (лист від 02.04.2018 № 5439/5/99-99-07-01-01-16);
Міністерства фінансів України щодо:
аналізу надходжень та ризиків недонадходжень платежів до бюджетів та єдиного внеску (лист від 28.02.2018 № 609/4/99-99-07-01-01-13);
виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (листи від 13.06.2018 № 1713/4/99-99-07-01-01-13 та від 19.06.2018 № 1779/4/99-99-07-01-01-13);
виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (лист від 14.05.2018 № 8322/5/99-99-07-01-01-16);
оціночних втрат бюджету та умовних недонадходжень внаслідок подій на сході країни (листи від 13.04.2018 № 1123/4/99-99-07-01-01-13, від 03.05.2018 № 7557/5/99-99-07-01-01-16, від 29.05.2018 № 1576/4/99-99-07-01-01-13);
надходжень платежів до державного та місцевих бюджетів (листи від 10.05.2018 № 1403/4/99-99-07-01-01-13, від 05.06.2018 № 1642/4/99-99-07-01-01-13, від 06.06.2018 № 1660/4/99-99-07-01-01-13, від 12.06.2018 № 1705/4/99-99-07-01-01-13);
Київської обласної державної адміністрації про індикативні показники Київської митниці ДФС (лист від 07.02.2018 № 1895/5/99-99-07-01-03-16);
Міністерства закордонних справ України щодо оціночних втрат бюджету внаслідок подій на сході країни до зустрічі Тристоронньої контактної групи (листи від 22.01.2018 № 1127/5/99-99-07-01-01-16, від 21.02..2018 № 2753/5/99-99-07-01-01-16, від 21.02..2018 № 2755/5/99-99-07-01-01-16, від 21.03.2018 № 4533/5/99-99-07-01-01-16, від 19.04.2018 № 6732/5/99-99-07-01-01-16, від 21.05..2018 № 8765/5/99-99-07-01-01-16 та від 21.06.2018 № 10774/5/99-99-07-01-01-16);
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України щодо надходжень та оціночних втрат бюджету внаслідок подій на сході країни (листи від 24.01.2018 № 1303/5/99-99-07-01-01-16, від 16.02.2018 № 2561/5/99-99-07-01-01-16 та від 03.05.2018 № 7557/5/99-99-07-01-01-16);
Рахункової палати України щодо:
 аудиту ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з ПДВ (лист від 14.03.2018 № 4059/5/99-99-07-01-01-16);
виконання Закону України  «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (лист від 19.03.2018 № 4367/5/99-99-07-01-01-16);.
Національної академії наук України щодо показників декларацій з податку на прибуток та ПДВ за 2015-2016 роки (лист від 24.01.2018 № 2471/6/99-99-07-01-01-15).
Крім того, на виконання окремих доручень Міністерства фінансів України щоденно в електронному вигляді До Мінфіну надавалась аналітична інформація щодо податкових накладних/розрахунків коригування (далі ПН/РК) Системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків (далі – СМКОР);
Забезпечено щомісячне інформування центральних органів виконавчої влади щодо надходження податкових платежів, податкового боргу та переплати в розрізі бюджетів, та щоквартально інформуються щодо обсягів податкових пільг, що є втратами доходів бюджету.

1.3
Виявлення додаткових резервів або ризиків надходжень платежів до бюджету

Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем;
структурні підрозділи
Щомісяця
До Верховної Ради України направлено інформацію щодо стану надходження платежів до бюджетів (листи від 30.01.2018 № 125/2/99-99-07-01-01-10, від 23.02.2018 № 232/2/99-99-07-01-01-10, від 30.03.2018 № 388/2/99-99-07-01-01-10, від 26.04.2018 № 527/2/99-99-07-01-01-10, від 24.05.2018 № 619/2/99-99-07-01-01-10 та від 27.06.2018 № 764/2/99-99-07-01-01-10)
1.4
Визначення переліку ризикових транзакцій за даними Єдиного реєстру податкових накладних. Аналіз проведеної роботи  територіальними органами з відпрацювання
Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
За даними Єдиного реєстру податкових накладних (далі – ЄРПН)  до територіальних органів  ДФС направлено переліки платників податків, які ймовірно здійснюють ризикові транзакції (листи від 19.03.2018 №7949/7/99-99-07-04-02-09, від 17.04.2018 №11532/7/99-99-07-04-02-17, від 06.06.2018 №35/7д/99-99-07-04-02-09, від 25.06.2018 №40/7д/99-99-07-04-02-09). 
Структурним підрозділам ДФС надано інформацію щодо ймовірних підприємств, які здійснюють реалізацію товарів та послуг, відмінних від придбаних (відправлено 51 лист).
Крім того проведено:
аналіз роботи територіальних органів ДФС з відпрацювання ризикових транзакцій;
аналіз результатів роботи СМКОР, щодо зупинення реєстрації ПН/РК по таких транзакціях в ЄРПН
1.5
Моніторинг показників фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, які можуть бути задіяні або були задіяні у схемах ухилення від оподаткування

Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
За результатами комплексного аналізу ЄРПН та контролю податкових ризиків виявлено підприємства, які беруть участь у схемах ухилення від оподаткування та направлено листи територіальним органам ДФС для аналізу та вжиття заходів (листи від 06.04.2018 №24/7д/99-99-07-04-02-09, та від 22.06.2018 №18945/7/99-99-07-04-02-17).
Крім того, для врахування в роботі територіальним органам ДФС направлено листи від 05.05.2018 №13349/7/99-99-07-04-02-17 та від 21.06.2018 №18841/7/99-99-07-04-02-17
1.6

Забезпечення прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 
Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем; 
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Прийнято для розгляду 5798 повідомлень від платників по 179647 податкових накладних. Прийнято позитивних рішень по 147895 податкових накладних  по 3515 платниках. Відмовлено у реєстрації податкових накладних у кількості 28 834 по 3588 платникам. Всього надійшло 8928 таблиць від 3577 платників
1.7
Підготовка зведених даних митної статистики зовнішньої торгівлі України, окремих даних спеціальної митної статистики та надання їх Адміністрації Президента України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, органам виконавчої влади на періодичній основі.
Оприлюднення даних митної статистики зовнішньої торгівлі на офіційному веб-порталі ДФС
Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
Відповідно до 5 Угод про інформаційне співробітництво та 10 протоколів до них, а також на виконання 26 доручень органів законодавчої та виконавчої влади  на постійній основі готувалися та надавалися органам виконавчої влади статистичні звіти стосовно митної статистики зовнішньої торгівлі України, з них:
 4 – щоденних; 
1 – щодекадний;
6 – щоквартальних; 
19 – щомісячних.
Крім того, забезпечено щомісячне розміщення даних митної статистики зовнішньої торгівлі на офіційному  веб-порталі ДФС
1.8
Контроль за організацією роботи територіальних органів ДФС щодо своєчасності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств 

Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
Організовано роботу територіальних органів ДФС для забезпечення своєчасності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств доходів шляхом надання пропозицій до наказів ДФС: від 23.01.2018 №45  «Про індикативні показники доходів на І квартал 2018 року» (п.3.1.), від 11.04.2018 №205  «Про індикативні показники доходів на ІІ квартал 2018 року» (п.3.1.4). 
За результатами отриманої від територіальних органів ДФС інформації здійснено її аналіз та узагальнення.
За результатами діяльності суб’єктами господарювання до зведеного бюджету нараховано до сплати: за                        ІV квартал 2017 року  32,9 млрд. грн. податку на прибуток, за І квартал 2018 року 23,9 млрд. грн. податку на прибуток. 
Станом на 01.07.2018 до зведеного бюджету сплачено 56,8  млрд. грн. податку на прибуток
1.9
Моніторинг сплати відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями
Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
Організовано роботу територіальних органів ДФС щодо забезпечення своєчасності, повноти нарахування та сплати частини чистого прибутку шляхом надання пропозицій до наказів ДФС: від 23.01.2018 №45  «Про індикативні показники доходів на І квартал 2018 року» (п.3.1.), від 11.04.2018 №205  «Про індикативні показники доходів на ІІ квартал 2018 року» (п.3.1.5). 
За результатами отриманої від територіальних органів ДФС інформації здійснено її аналіз та узагальнення.
За результатами діяльності суб’єктами господарювання до зведеного бюджету нараховано до сплати: за                      ІV квартал 2017 року 2,2 млрд. грн. частини чистого прибутку (доходу), за І квартал 2018 року 2,6 млрд. грн. частини чистого прибутку (доходу). 
Станом на 01.07.2018 до зведеного бюджету сплачено 4,5 млрд. грн. частини чистого прибутку (доходу).
Крім того, із зазначеного питання направлено інформацію:
Міністерству фінансів України  (листи від 09.01.2018              № 75/4/99-99-12-03-06-13, від 08.02.2018 № 411/4/99-99-12-03-06-13, від 07.03.2018 № 715/4/99-99-12-03-06-13, від 04.04.2018 № 1016/4/99-99-12-03-06-13, від 08.05.2018 № 1385/4/99-99-12-03-06-13, від 08.06.2018 № 1688/4/99-99-12-03-06-13);
Територіальним органам ДФС (лист від 15.03.2018                   № 7708/7/99-99-12-03-06-17 щодо очікуваних сум по частині чистого прибутку)

1.10
Здійснення аналізу декларування податку на прибуток підприємств з метою виявлення та упередження ризиків необґрунтованого зменшення платниками податку рівня нарахувань і сплати цього податку 
Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
З метою здійснення аналізу декларування податку на прибуток підприємств та виявлення, упередження ризиків необґрунтованого зменшення платниками податку рівня нарахувань і сплати цього податку, територіальним органам ДФС надано відповідні завдання: пп.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 наказу ДФС від 23.01.2018 № 45 «Про індикативні показники доходів на І квартал 2018 року», пп.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 наказу ДФС від 11.04.2018 № 205 «Про індикативні показники доходів на ІІ квартал 2018 року».
За результатами отриманої від інформації здійснено її аналіз та узагальнення.
Крім того, територіальним органам ДФС направлено листи щодо:
відпрацювання підприємств якими допущено неправомірне перенесення збитків (лист від 28.03.2018  № 9191/7/99-99-12-03-06-17); 
організації роботи за відображенням податкових пільг (лист  від 24.05.2018 № 15642/7/99-99-12-03-06-17)
1.11
Моніторинг сплати ПДВ юридичними особами та аналіз ефективності організації роботи територіальних органів ДФС з виконання індикативних показників надходжень ПДВ до бюджету
Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
Забезпечено щомісячне проведення аналізу стану забезпечення виконання індикативних показників надходжень ПДВ до бюджету та за результатами надавалися пропозиції до проекту наказу ДФС щодо стану організації роботи ДФС та її територіальних органів
1.12
Організація роботи територіальних органів ДФС щодо повноти та своєчасності опрацювання податкових декларацій з ПДВ для підтвердження задекларованих сум ПДВ, що підлягають перерахуванню до бюджету, та відображення в системі електронного адміністрування
Департаменти податків і зборів з: юридичних осіб;
фізичних осіб
Протягом півріччя
В рамках організації роботи територіальних органів ДФС щодо повноти та своєчасності опрацювання податкових декларації з ПДВ направлено листи:
від 31.01.2018 № 2813/7/99-99-13-04-02-17, від 05.05.2018 № 13402/7/99-99-13-04-02-17, від 24.05.2018 № 15778/7/99-99-13-04-02-17, від 29.05.2018 № 16136/7/99-99-13-04-02-17
Для забезпечення повноти нарахування ПДВ по результатах декларування за березень 2018 року територіальним органам ДФС  направлено перелік  платників податків (лист  від 04.05.2018№ 13222/7/99-99-12-03-01-14).
З метою покращення роботи підрозділів адміністрування ПДВ направлено лист щодо проведення роз’яснювальної роботи з платниками податків (лист від 11.01.2018 № 968/7/99-99-12-03-01-17)

1.13
Організація та координація роботи територіальних органів ДФС із забезпечення своєчасного бюджетного відшкодування ПДВ та недопущення виникнення протермінованої заборгованості з відшкодування ПДВ

Департаменти податків і зборів з: юридичних осіб;
фізичних осіб
Протягом півріччя
В рамках організації роботи щодо забезпечення своєчасного бюджетного відшкодування ПДВ та недопущення виникнення протермінованої заборгованості з відшкодування ПДВ територіальним органам ДФС направлено листи стосовно проведення перевірок задекларованих до бюджетного відшкодування сум ПДВ, по яких не надійшли результати зустрічних звірок (листи від 04.01.2018 № 295/7/99-99-12-03-02-17, від 16.02.2018 №4912/7/99-99-12-03-02-18, від 13.03.2018                 № 7208/7/99-99-12-03-02-18).
Головному управлінню ДФС у м. Києві надано:
 інформацію щодо акредитації нідерландського персоналу в Україні (лист від 18.01.2018 № 1462/7/99-99-12-03-02-17);
роз’яснення щодо особливостей відшкодування ПДВ Посольству Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні (лист від 19.01.2018 № 1904/7/99-99-12-03-02-17);
інформацію щодо особливостей відшкодування ПДВ Посольству Королівства Данія в Україні по документах, які свідчать про надання послуг у попередніх періодах (лист від 14.02.2018 № 4523/7/99-99-12-03-02-17);
роз’яснення щодо особливостей відшкодування ПДВ Посольству Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні та Посольству Лівії в Україні (лист від 12.04.2018                                          № 11011/7/99-99-12-03-02-17);
роз’яснення щодо особливостей відшкодування ПДВ Посольству Бельгія в Україні (лист від 24.04.2018                   № 12267/7/99-99-12-03-02-17);
роз’яснення щодо особливостей відшкодування ПДВ Посольству Королівства Іспанія в Україні (лист від 24.04.2018 № 12268/7/99-99-12-03-02-17);
роз’яснення щодо особливостей відшкодування ПДВ Консультативній місії Європейського Союзу в Україні (лист від 05.05.2018 № 13256/7/99-99-12-03-02-17);
роз’яснення щодо особливостей відшкодування ПДВ Спеціальній Моніторинговій Місії ОБСЕ в Україні та Українському науково-технологічному центру (лист від 05.05.2018 № 13259/7/99-99-12-03-02-17);
рекомендації щодо особливостей відшкодування ПДВ Представництву Федерації Товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця в Україні (лист від 22.05.2018 
№ 15314/7/99-99-12-03-02-17);
рекомендації щодо особливостей відшкодування ПДВ Посольству Італії в Україні (лист від 30.05.2018 
№ 16316/7/99-99-12-03-02-17);
рекомендації щодо особливостей відшкодування ПДВ Посольству Аргентинської Республіки в Україні (лист від 30.05.2018 № 16352/7/99-99-12-03-02-17);
рекомендації щодо особливостей відшкодування ПДВ Посольству Японії в Україні (лист від 05.06.2018 
№ 16861/7/99-99-12-03-02-17);
роз’яснення щодо особливостей відшкодування ПДВ Посольству Чорногорії в Україні (лист від 02.04.2018 № 9752/7/99-99-12-03-02-17);
рекомендації щодо особливостей відшкодування ПДВ Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні, Представництву Дитячого форду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Управлінню ООН з Обслуговування Проектів в Україні за заявами про відшкодування ПДВ дипломатичним місіям, особам з числа дипломатичного персоналу та членам їх сімей, до яких частково включено попередній період (лист від 05.06.2018 № 16935/7/99-99-12-03-02-17).
З метою визначення повноти застосування п. 200¹.3,                ст. 200¹ Податкового кодексу України щодо збільшення суми податку в системі електронного адміністрування ПДВ, на яку відповідно до Податкового кодексу України платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН територіальним органам ДФС надано переліки платників по яких наявна інформація в ІТС «Податковий блок» про відмову у наданні бюджетного відшкодування ПДВ та винесені податкові повідомлення-рішення за формою «В-3» для відповідного відпрацювання згідно чинного законодавства (лист від 16.02.2018 № 4860/7/99-99-12-03-02-17).
Територіальним органам ДФС надано доручення щодо перевірки правильності відображення даних, записів та виправлення помилок у Реєстрі заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку  на додану вартість (далі – Реєстр заяв), що оскаржуються, задекларованим сумам по деклараціях за відповідні податкові періоди (лист від 04.04.2018 № 10161/7/99-99-12-03-02-17). 
Для реалізації листа Мінфіну від 22.01.2018 № 26020-06-10/1750 стосовно відсутності у Реєстрі заяв, що підлягає оприлюдненню, та виявлені заяви до бюджетного відшкодування ПДВ по яких наявна інформація щодо складання акта перевірки та інформація про податкове повідомлення рішення, територіальні органи ДФС були зобов’язанні терміново забезпечити своєчасність внесення до зазначеного Реєстру заяв інформації щодо складання акта перевірки, винесення податкового повідомлення-рішення, адміністративного та/або судового оскарження податкового повідомлення-рішення та сум, що підлягають бюджетному відшкодуванню ПДВ, узгоджених за результатами судових оскаржень (лист від 31.01.2018 № 2959/7/99-99-12-03-02-17).
Крім того, для забезпечення своєчасного бюджетного відшкодування ПДВ та недопущення виникнення протермінованої заборгованості з відшкодування ПДВ до територіальних органів ДФС направлено листи: від 24.05.2018№ 15778/7/99-99-13-04-02-17, від 24.05.2018№ 10808/7/99-99-13-04-02-17 .
1.14
Вжиття дієвих заходів контролю за відповідністю декларування платниками сум ПДВ до бюджетного відшкодування та упередженням безпідставно заявлених до відшкодування сум цього податку. 
Контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ
Департаменти податків і зборів з: юридичних осіб;
фізичних осіб
Протягом півріччя
З метою реалізації листа Міністерства фінансів України від 05.03.2018 № 26010-06-10/6185 та вимог Податкового кодексу України в частині формування у хронологічному порядку даних по Тимчасовому реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, поданих до 1 лютого 2016 року, за якими станом на 1 січня 2017 року суми податку на додану вартість не відшкодовано з бюджету, до територіальних органів ДФС надіслано доручення здійснити інвентаризацію сум залишків ПДВ, які повинні бути відображені в Тимчасовому реєстрі заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (лист від 06.03.2018 № 6839/7/99-99-12-03-02-17).
Крім того, з метою неухильного дотримання вимог                  ст. 200 Податкового кодексу України та Порядку інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України з Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України в процесі формування Реєстру заяв, ДФС на адресу територіальних органів ДФС було направлено оглядовий лист від 20.04.2018 № 12059/7/99-99-12-03-02-17, яким зобов’язано забезпечити:
дотримання термінів проведення перевірок, своєчасне відображення їх результатів у Реєстрі заяв згідно з вимогами ст. 200 Податкового кодексу України  та недопущення безпідставного відшкодування за автоматичним режимом для випадків, визначених підпунктами «б» і «в» п. 200.12. ст.. 200 Податкового кодексу України;
завершення контрольних заходів та узгодження їх результатів;
своєчасність та повноту внесення до еРеіііРеєстру заяв інформації щодо результатів опрацювання заяв платників, судових оскаржень податкових повідомлень-рішень тощо.
З метою реалізації листа Мінфіну від 04.06.2018                        № 26010-06-10/15115 щодо пропозицій приведення Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування у відповідність до вимог підпункту 200.7.1 пункту 200.7 статті 200 Податкового кодексу України надано доручення територіальним органам ДФС щодо забезпечення повноти та правильності відображення в ІТС «Податковий блок» сум залишків ПДВ, які повинні бути в Тимчасовому реєстрі (лист від 11.06.2018 № 17530/7/99-99-12-03-02-17)

1.15
Вжиття заходів щодо забезпечення дієвого контролю за повнотою нарахування та сплати  акцизного податку відповідно до діючих ставок податку, а також своєчасністю реєстрації акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних
Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
У рамках вжиття заходів щодо забезпечення дієвого контролю за повнотою нарахування та сплати  акцизного податку територіальним органам ДФС надано завдання щодо відпрацювання суб’єктів господарювання, які не зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального та згідно з даними ЄРПН здійснюють реалізацію пального, а також суб’єктів, у яких наявний дисбаланс між обсягами отриманого та реалізованого газового конденсату та палива для реактивних двигунів – 5 листів. 
На запити територіальних органів ДФС надано методичну допомогу з питань правомірності застосування штрафних санкцій за порушення порядку реєстрації акцизних накладних та визначення розміру ставки акцизного податку для розрахунку штрафних санкцій, а також направлено лист щодо надання повноважень здійснювати облік податкових векселів

1.16
Методологічне забезпечення функціонування систем електронного адміністрування реалізації пального та  електронного адміністрування ПДВ
Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
Для забезпечення функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального забезпечено підтримку в актуальному стані довідника підакцизного палива (зміни вносяться при зміні ставок акцизного податку на пальне).
Територіальним органам ДФС направлено лист щодо застосування штрафних санкцій до підприємств за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних, в яких помилково вказана невірна дата їх складання, що була скоригована у розрахунку коригування.
За результатами аналізу даних системи електронного адміністрування реалізації пального та звернень платників податків щодо її функціонування визначено напрями удосконалення системи та розроблено заявки на внесення змін до програмного забезпечення 

1.17
Організація та координація роботи територіальних органів ДФС щодо виявлення схем ухилення від оподаткування та мінімізації податкових зобов’язань з податку на прибуток, ПДВ, акцизного податку та місцевих податків
Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
Територіальним органам ДФС листом від 22.05.2018 № 15269/7/99-99-12-03-03-17 спрямовано для використання в роботі та здійснення контролю лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, в якому надано інформацію  щодо укладених договорів купівлі-продажу скрапленого газу та узагальнену інформацію про обсяги та напрями реалізації скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах для потреб населення
1.18
Здійснення аналізу декларування рентних платежів та екологічного податку з метою виявлення та упередження ризиків необґрунтованого зменшення платниками податків рівня нарахувань і сплати платежів
Департамент податків і зборів з юридичних осіб

Протягом півріччя
Проведено аналіз декларування рентних платежів та екологічного податку, за результатами якого виявлені помилки та надіслані відповідні листи територіальним органам ДФС (листи від 19.01.2018 № 1582/99-99-12-03-04-17, від 26.01.2018 № 2530/7/99-99-12-03-04-17, від 13.03.2018  № 7207/7/99-99-12-03-04-17,  від 03.05.2018 № 12971/7/99-99-12-03-04-17 та від 30.05.2018                          № 16293/7/99-12-03-04-17 про здійснення аналізу та вжиття заходів із усунення помилок з декларування рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за листопад - грудень 2017 року, січень - квітень 2018 року; від 13.03.2018 № 7204/7/99-99-12-03-04-17 та від 24.05.2018 № 15699/7/99-99-12-03-04-17 про рентну плату за спеціальне використання води; від 13.03.2017  № 7212/7/99-99-12-03-04-17 та від 30.05.2018                               № 16296/7/99-99-12-03-04-17 про здійснення аналізу та вжиття заходів з усунення помилок з екологічного податку за ІV квартал 2017 року та за І квартал 2018 року)
1.19
Забезпечення повноти нарахування та сплати митних платежів, адміністрування яких забезпечується митницями ДФС, у т. ч. за рахунок здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості, класифікації та країни походження товарів

Департамент адміністрування митних платежів 
Протягом півріччя
У звітному періоді забезпечено надходження до державного бюджету митних платежів у сумі                       163,4 млрд. грн., виконання індикативного показника становить 97,6 відс., у т.ч. до загального фонду -                   150,1 млрд. грн, виконання індикативного показника становить 96,7 відс., зокрема:
акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 
8,8 млрд. грн., що становить 112,4 відс. виконання індикативу;
ПДВ із ввезених на територію України товарів у сумі 130,6 млрд. грн., що становить 96,2 відс. виконання індикативу;
ввізного мита у сумі 10,2 млрд. грн., що становить 
90,7 відс. виконання індикативу;
вивізного мита у сумі 340,5 млн. грн., що становить 114,0 відс. виконання індикативу;
плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установлених для них  у сумі 
37,3 млн. грн., що становить 81,2 відс. виконання індикативу.
З метою безумовного виконання індикативних показників та збільшення надходжень до бюджету було проведено селекторні наради у режимі відео конференцій, під час проведення яких зосереджено увагу керівників митниць ДФС на неухильному здійсненні комплексу заходів із забезпечення належного контролю за достовірністю декларування, повнотою оподаткування товарів, недопущення безпідставного зниження бази оподаткування, посилення роботи у напрямку контролю митної вартості, класифікації, країни походження товарів.
Сума додаткових донарахувань склала за рахунок: 
коригування митної вартості товарів - 1,942 млрд. грн.; 
класифікаційної роботи - 135,7 млн. грн.; 
здійснення контролю за правильністю визначення країни походження товарів - 93,2 млн. гривень
1.20
Здійснення аналізу ефективності роботи територіальних органів ДФС щодо збільшення надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів за рахунок унеможливлення використання підприємствами реального сектору економіки інструментів мінімізації сплати податків та зборів.
Підготовка аналітичних матеріалів керівництву ДФС щодо діяльності підприємств, які віднесені до ризикових категорій
Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
До територіальних органів ДФС доведено ризикові суб’єкти господарювання з метою їх відпрацювання (листи від 06.04.2018 № 24/7д/99-99-07-04-02-09 та від 19.04.2018 №1864/7/99-99-07-04-03-17). 
За результатами аналізу отриманої від територіальних органів ДФС встановлено незадовільний стан роботи в ГУ ДФС у областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС та направлено лист від 07.05.2018 № 31/7д/99-99-07-04-03-09 та проведено                   2 відео селекторні наради з територіальними органами ДФС та заслуховування щодо результатів вжитих заходів територіальними органами ДФС (Протокол наради від 31.05.2018 № 4)
1.21
Супроводження Реєстру великих платників податків на 2018 рік. Моніторинг основних показників діяльності  великих платник податків та підготовка відповідних пропозицій керівництву ДФС
Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
Забезпечено підтримку в актуальному стані Реєстр великих платників податків та формування інформаційно-аналітичних матеріалів щодо розрахунків з бюджетом великих платників податків
1.22
Систематизація та моніторинг податкових наслідків економічної діяльності учасників кластерних груп
Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
Забезпечено систематичне проведення роботи щодо формування та періодичної актуалізації Реєстру кластерних груп суб’єктів господарювання. Оновлені показники доведені до територіальних органів ДФС, а також до структурних підрозділів ДФС.
Крім того, підготовлено 4 запита до органів державної влади щодо отримання інформації для проведення роботи стосовно моніторингу розрахунків із бюджетом учасників кластерних груп та визначення критеріїв, алгоритмів та методологічних підходів для групування за однорідними ознаками платників податків та зборів, у тому числі митних платежів (листи до Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 21.05.2018 №8789/5/99-99-07-06-01-16, до Міністерства екології та природних ресурсів від  25.05.2018 №9097/5/99-99-07-06-01-16, до органів виконавчої влади від 23.04.2018 №6912/5/99-99-07-06-01-16 та до Фонду державного майна України від 14.06.2018 №10305/6/99-99-07-06-01-16)
1.23
Організація роботи територіальних органів ДФС щодо вжиття заходів для забезпечення контролю за повнотою нарахування та сплати екологічного податку, рентної плати, мита, податку на майно, єдиного податку та інших платежів 

Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
Організовано роботу територіальних органів ДФС щодо забезпечення повноти нарахування та сплати належних платежів, зокрема, територіальним органам ДФС направлено листи щодо:
застосування штрафних санкцій (лист від 04.01.2018                                 № 313/7/99-99-12-03-04-17); 
коефіцієнту рентабельності гірничого підприємства за обліковою ставкою Національного банку України (лист від 05.01.2018   №459/7/99-99-12-03-04-17); 
адміністрування у 2018 році екологічного податку (лист від 05.01.2018  № 466/7/99-99-12-03-04-17); 
визначення кодів бюджетної класифікації (лист від 18.01.2018 № 1459/7/99-99-12-03-04-17); 
особливості справляння рентної плати у 2018 році (лист від 18.01.2018 № 14764/7/99-99-12-03-04-17); 
справляння у 2018 році рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (лист від 18.01.2018 № 1465/7/99-99-12-03-04-17); 
адміністрування у 2018 році рентної плати за спеціальне використання води (лист від 19.01.2018                   № 1579/7/99-99-12-03-04-17);  
справляння у 2018 році рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (лист від 01.02.2018                                              № 3000/7/99-99-12-03-04-17); 
Угоди про інформаційне співробітництво (лист                      від 06.03.2018 № 6691/7/99-99-12-03-04-17); 
переліку користувачів радіочастотного ресурсу України (лист від 23.03.2018 № 8667/7/99-99-12-03-04-17); 
переліку спеціальних дозволів на користування надрами (лист від 27.03.2018 № 9040/7/99-99-12-03-04-17); 
поновлення, анулювання спеціальних дозволів на користування надрами (листи від 16.05.2018 № 14659/7/99-99-12-03-04-17,  від  21.05.2018 № 15152/7/99-99-12-03-04-17, від 24.05.2018  № 15695/7/99-99-12-03-04-17, від 07.06.2018                                     № 17231/7/99-99-12-03-04-17 та від 19.06.2018                                                             № 18360/7/99-99-12-03-04-17); 
направлення матеріалів відеоселекторної наради (лист від 15.06.2018 № 18089/7/99-99-12-03-04-17);
адміністрування плати за землю (лист від 04.01.2017               № 311/7/99-99-12-03-05-17); 
індексації нормативної грошової оцінки земель (лист від 22.01.2017 № 1735/7/99-99-12-03-05-17);
справляння єдиного податку платниками третьої групи (лист від 15.03.2017 № 7707/7/99-99-12-03-05-17)
1.24
Організація та координація роботи територіальних органів ДФС щодо забезпечення відповідності питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів сільськогосподарського товаровиробника за результатами камеральних перевірок
Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
З метою якісного контролю за включенням та виключенням сільськогосподарських товаровиробників до реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 21 лютого 2017 року № 179 «Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру отримувачів бюджетної дотації», підпорядковані підрозділи ДФС щомісячно проводять камеральну перевірку податкових декларацій ПДВ в т.ч. додатку 9 до декларації з ПДВ/уточнюючих розрахунків що правильності розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, вироблених сільськогосподарськими товаровиробниками на власних або орендованих основних засобах, яка має бути не менш як 75 відсотків вартості всіх поставлених товарів.
Регламентом виконання структурними підрозділами ДФС вимог постанови КМУ від 21.02.2017 № 179 та постанови КМУ від 08.02.2017 № 83 закріплена процедура контролю виконання умови щодо питомої ваги вартості поставлених сільськогосподарських товарів (не менше 75%) за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно за головними управліннями ДФС
1.25
Організація роботи територіальних органів ДФС щодо забезпечення повноти та своєчасності нарахування і сплати акцизного податку, ПДВ,  єдиного внеску фізичними особами – підприємцями
Департамент податків і зборів з фізичних осіб 
Протягом півріччя
Для забезпечення повноти нарахування та своєчасності сплати:
акцизного податку фізичними особами – підприємцями до територіальних органів ДФС  направлено листи  від 11.05.2018 №13975/7/99-99-13-01-02-17 та від 23.05.2018 №15545/7/99-99-13-01-02-17;
податку на додану вартість фізичними особами – підприємцями до територіальних органів ДФС  направлено листи: від 19.01.2018 №1632/7/99-99-13-01-02-17, від 13.02.2018 №4437/7/99-99-13-01-02-17, від 20.03.2018 №8031/7/99-99-13-01-02-17, від 18.04.2018 №11616/7/99-99-13-01-02-17.
З метою залучення додаткових резервів із надходження коштів зі сплати єдиного внеску до територіальних органів ДФС  направлено листи: від 10.05.2018 № 13840/7/99-99-13-02-01-17, від 15.05.2018 № 14487/7/99-99-13-02-01-17, від 18.05.2018 № 14885/7/99-99-13-02-01-17.
За січень - червень п.р. доведений індикативний показник по єдиному внеску склав 102,3 млрд. грн., територіальними органами ДФС надходження єдиного внеску забезпечено в загальній сумі 107,7 млрд. грн., або 105,3 відс., що на 23,4 млрд. грн. більше ніж за аналогічний період 2017 року.
Застосовано близько 79 тис. штрафних санкцій на загальну суму 756,2 млн. грн., а також складено                  6,2 тис. адмінпротоколів за порушення законодавства про сплату єдиного внеску
1.26
Організація роботи територіальних органів ДФС та здійснення контролю за залученням до оподаткування фізичних  осіб – підприємців, щодо яких виявлені розбіжності між задекларованими сумами доходів та інформацією згідно з базою даних за ф.1-Дф та ознакою «157»
Департамент податків і зборів з
фізичних осіб
Протягом півріччя
За  результатами  проведеного  порівняльного аналізу  між задекларованими доходами фізичних  осіб – підприємців згідно поданої звітності за 2017  рік та  виплаченими  доходами, відповідно до  податкового  розрахунку за ф.1-Дф., ознака «157», та з  метою здійснення  заходів щодо залучення до  оподаткування суб’єктів господарювання – фізичних осіб і забезпечення надходжень до бюджету територіальним органам ДФС направлено листи: від 15.03.2018 №7643/7/99-99-13-01-02-17 та від 25.06.2018 №19398/7/99-99-13-01-02-17
1.27
Організація роботи щодо проведення в 2018 році кампанії декларування доходів громадян, у т.ч. самозайнятих осіб, отриманих у 2017 році
Департамент податків і зборів з
фізичних осіб
Січень-квітень
В рамках організації роботи та контролю за своєчасністю та достовірністю декларування доходів самозайнятих осіб до територіальних органів ДФС направлено листи:
від 10.01.2018 № 709/7/99-99-13-01-02-17 щодо критеріїв відбору «ймовірних декларантів»;
від 16.04.2018 № 11273/7/99-99-13-01-03-17 щодо термінів подання декларацій;
від 11.05.2018 №14103/7/99-99-13-01-03-17 щодо залучення до декларування громадян;
від 16.05.2018 №14679/7/99-99-13-01-03-17 щодо податкових зобов’язань з військового збору;
від 27.06.2018 № 19615/7/99-99-13-01-03-17 щодо впровадження програмного забезпечення для реалізації норм п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України 
З метою проведення якісної кампанії декларування доходів громадян підготовлено та видано наказ ДФС 
від 02.01.2018 № 1 «Про проведення кампанії громадянами доходів, отриманих у 2017 році». 
Крім того, для організації роботи територіальних органів ДФС при проведенні кампанії декларування доходів громадян у 2017 році 17.01.2018 та 03.04.2018  проведено семінар-наради (листи від 19.01.2018                    № 1684/7/99-99-13-01-03-17 та від 06.04.2018                         № 10614/7/99-99-13-01-03-17)
Розроблено  заявку на доопрацювання програмного забезпечення  у зв’язку із реалізацією права платників податків на розстрочення податкових зобов’язань відповідно до п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України, яка реалізована в ІТС «Податковий блок»
1.28
Забезпечення повноти нарахування та сплати до місцевого бюджету фізичними особами плати за землю, транспортного  податку та  податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки
Департамент податків і зборів з фізичних осіб 
Протягом півріччя
З метою повноти нарахування та сплати транспортного податку до територіальних органів ДФС направлено листи: від 23.01.2018  № 1963/7/99-99-13-03-02-17, від 15.03.2018  № 7468/7/99-99-13-03-02-17, від 02.05.2018  № 12942/7/99-99-13-03-02-17, від 22.05.2018 № 15362/7/99-99-13-03-02-17, від 15.06.2018  № 17993/7/99-99-13-03-02-17.
Також направлено листи стосовно організації роботи із забезпечення повноти нарахування та сплати до місцевого бюджету плати за землю з фізичних осіб та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб (від 11.01.2018 № 788/7/99-99-13-03-01-17, від 29.01.2018 № 2589/7/99-99-13-03-01-17, від 01.02.2018 № 3098/7/99-99-13-03-01-17, від 05.02.2018 № 3299/7/99-99-13-03-01-17, від 09.02.2018 № 3909/7/99-99-13-03-01-17, від 29.03.2018                            № 9406/7/99-99-13-03-01-17, від 19.04.2018                          № 11729/7/99-99-13-03-01-17, від 24.05.2018                         № 15741/7/99-99-13-03-01-17, від 08.06.2018                     № 17280/7/99-99-13-03-01-17, від 26.06.2018                         № 19524/7/99-99-13-03-01-17)
1.29
Організація та координація роботи територіальних органів ДФС щодо: 
стабільного та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів і виконання доведених індикативних показників в частині погашення податкового боргу;
забезпечення надходження коштів від реалізації безхазяйного майна та майна, що перебуває у податковій заставі

Департамент погашення боргу 

Протягом півріччя
За звітний період до державного бюджету надійшло 3 552,8 млн грн. в рахунок погашення податкового боргу. Виявлено та поставлено на облік безхазяйне майно загальною сумою 13,4 млн гривень. Надходження від реалізації безхазяйного майна склали 16,5 млн гривень.
Крім того, з метою організації роботи територіальних органів ДФС щодо забезпечення надходження коштів від реалізації безхазяйного майна та майна, що перебуває у податковій заставі, забезпечено розгляд спецповідомлення головних управлінь ДФС з питання зняття з обліку безхазяйного майна, його реалізації
1.30
Організація роботи територіальних підрозділів ДФС із вжиття заходів, спрямованих на скорочення податкового боргу, зменшення кількості підприємств-боржників та загальної суми податкового боргу
Департаменти: погашення боргу;
податків і зборів з юридичних осіб; 
податків і зборів з
фізичних осіб;
аудиту
Протягом півріччя
Забезпечено вжиття заходів, спрямованих на скорочення податкового боргу, зменшення кількості підприємств-боржників та загальної суми податкового боргу. Зокрема, запроваджено індикативний показник зі скорочення податкового боргу платників, загальний обсяг якого не перевищує 1 тис. гривень
1.31
Моніторинг:
погашення податкового боргу з податків, зборів, заборгованості з інших платежів;
опису майна у податкову заставу;
виявлення, обліку та розпорядження безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;
погашення боргу з єдиного внеску
Департамент погашення боргу 
Протягом півріччя
В результаті вжитих заходів в рахунок погашення податкового боргу до державного бюджету надійшло 3 552,8 млн. грн., надходження до зведеного бюджету склали 4 261,9 млн. гривень. Від реалізації заставного майна надійшло 46,6 млн. гривень.
Податковий борг до зведеного бюджету станом на 01.07.2018 складає 95 720,4 млн. гривень.
Описано майна у податкову заставу на загальну суму 4 261,9 млн. гривень. Виявлено та поставлено на облік безхазяйне майно на загальну суму 13,4 млн. гривень

1.32
Розгляд пропозицій платників податків щодо розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань (податкового боргу). 
Підготовка відповідних рішень згідно з вимогами чинного законодавства. 
Контроль за виконанням умов договорів розстрочення (відстрочення)
Департамент погашення боргу
Протягом півріччя
Розглянуто 30 звернень з питання розстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу), прийнято                2 рішення про розстрочення грошових зобов’язань
1.33
Моніторинг стану організації роботи ДФС та її територіальних органів з виконання індикативних показників доходів. Підготовка відповідних проектів наказів
Департамент організації роботи Служби;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечено здійснення моніторингу стану організації роботи ДФС та її територіальних органів щодо виконання індикативних показників доходів за результатами якого видано накази ДФС:
від 03.01.2018 №3 «Про стан організації роботи ДФС та її територіальних органів у листопаді 2017 року»;
від 31.01.2018 № 59 «Про стан організації роботи ДФС та її територіальних органів у грудні 2017 року»;
від 28.02.2018 № 109 «Про стан організації роботи ДФС та її територіальних органів у січні 2018 року»; 
від 28.03.2018 № 161 «Про стан організації роботи ДФС та її територіальних органів у лютому 2018 року»; 
від 27.04.2018 №240 «Про стан організації роботи ДФС та її територіальних органів у березні 2018 року»; 
від 30.05.2018 № 342 «Про стан організації роботи ДФС та її територіальних органів у квітні 2018 року»

1.34
Формування звітності щодо стану розрахунків платників податків з бюджетами та сплати єдиного внеску.
Надання інформації Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінфіну та іншим центральним органам виконавчої влади (відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Угод про обмін інформацією, протоколів до них та інформаційних запитів)
Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
Щоденно Мінфіну в електронному вигляді надається інформація про фактичні надходження єдиного внеску у розрізі регіонів.
Також направлено інформацію до:
Мінфіну щодо:
надання інформації про очікувані щоденні надходження єдиного внеску: у лютому 2018 року  (лист від 24.01.2018 № 229/4/99-99-07-01-03-13), у березні 2018 року (лист від 23.02.2018 № 557/4/99-99-07-01-03-13),  у квітні 2018 року (лист від 21.03.2018 № 823/4/99-99-07-01-03-13), у травні 2018 року (лист від 24.04.2018 № 1224/4/99-99-07-01-03-13), у червні 2018 року (лист від 21.05.2018 № 1516/4/99-99-07-01-03-13), у липні 2018 року (лист від 20.06.2018 № 1784/4/99-99-07-01-03-13);
надання інформації про суми умовно нарахованих митних платежів: за 2017 рік (лист від 11.01.2018                     № 105/4/99-99-07-01-03-13), за 3 місяці 2018 року (лист від 10.04.2018 № 1060/4/99-99-07-01-03-13).
Пенсійного фонду України:
про прогноз надходжень єдиного внеску: у лютому 2018 року (лист від 24.01.2018 № 1302/5/99-99-07-01-03-16), у березні 2018 року (лист від 23.02.2018 № 2905/5/99-99-07-01-03-16), у квітні 2018 року (лист від 21.03.2018 № 4524/5/99-99-07-01-03-16), у травні 2018 року (лист від 24.04.2018 № 6962/5/99-99-07-01-03-16), у червні 2018 року (лист від 21.05.2018 № 8786/5/99-99-07-01-03-16) та у липні 2018 року (лист від 20.06.2018                    № 10687/5/99-99-07-01-03-16).
 Державної казначейської служби України:
про прогноз надходжень: у лютому 2018 року (листи від 19.01.2018 №1049/5/99-99-07-01-03-16, від 01.02.2018 №1683/5/99-99-07-01-03-16), у березні 2018 року (листи від 19.02.2018 №2657/5/99-99-07-01-03-16, від 01.03.2018 №3309/5/99-99-07-01-03-16), у квітні 2018 року (листи від 19.03.2018 №4365/5/99-99-07-01-03-16, від 02.04.2018 №5440/5/99-99-07-01-03-16), у травні 2018 року (листи від 19.04.2018 №6755/5/99-99-07-01-03-16, від 02.05.2018 №7478/5-99-99-07-01-03-16), у червні-серпні 2018 року (лист від 21.05.2018 №8790/5/99-99-07-01-03-16),  у червні 2018 року (листи від 18.05.2018 №8674/5/99-99-07-01-03-16, від 01.06.2018 №9489/5/99-99-07-01-03-16), у липні 2018 року (лист від 19.06.2018 №10611/5/99-99-07-01-03-16);
про уточнений прогноз надходжень: у лютому                   2018 року (лист від 19.02.2018 №2656/5/99-99-07-01-03-16), у березні 2018 року (лист від 19.03.2018 №4364/5/99-99-07-01-03-16), у квітні 2018 року (лист від 19.04.2018 №6754/5/99-99-07-01-03-16), у травні 2018 року (лист від 18.05.2018 №8673/5/99-99-07-01-03-16), у червні 2018 року (лист від 19.06.2018 №10612/5/99-99-07-01-03-16). 
Державної служби зайнятості:
про надання  інформації щодо прогнозного показника надходжень єдиного внеску: у лютому 2018 року (лист від 24.01.2018 № 1295/5/99-99-07-01-03-15), у березні 2018 року (лист  від 23.02.2018 № 2913/5/99-99-07-01-03-15), у квітні 2018 року (лист від 21.03.2018 № 4566/5/99-99-07-01-03-15), у травні 2018 року (лист  від 24.04.2018 № 6968/5/99-99-07-01-03-15), у червні 2018 року (лист  від 21.05.2018 № 8770/5/99-99-07-01-03-15)  та у липні 2018 року (лист від 20.06.2018 № 10616/5/99-99-07-01-03-15).
Крім того, у звітному періоді підготовлено та направлено інформацію на адресу:
Адміністрації Президента України (листи від 04.01.2018 № 3/1/99-99-07-02-02-12, від 12.01.2018                  № 10/1/99-99-07-02-02-12, від 02.02.2018 № 22/1/99-99-07-02-02-12, від 15.02.2018 №32/1/99-99-07-02-02-12, від 15.02.2018 № 33/1/99-99-07-02-02-12, від 12.03.2018                № 50/1/99-99-07-02-02-12, від 12.03.2018 № 51/1/99-99-07-02-02-12, від 06.04.2018 № 72/1/99-99-07-02-02-12, від 13.04.2018 № 79/1/99-99-07-02-02-12, від 13.04.2018                № 80/1/99-99-07-02-02-12, від 05.05.2018 № 105/1/99-99-07-02-02-12, від 10.05.2018 № 112/1/99-99-07-02-02-12, від 10.05.2018 № 113/1/99-99-07-02-02-12, від 06.06.2018 № 139/1/99-99-07-02-02-12, від 11.06.2018 № 145/1/99-99-07-02-02-12, від 13.06.2018 № 169/1/99-99-07-02-02-12);
Верховної Ради України  (листи від 03.01.2018                      № 1/2/99-99-07-02-02-10, від 05.01.2018 № 28/2/99-99-07-02-02-10, від 12.01.2018 № 57/2/99-99-07-02-02-10, від 22.01.2018 № 105/2/99-99-07-02-02-10, від 02.02.2018                № 139/2/99-99-07-02-02-10, від 15.02.2018 № 182/2/99-99-07-02-02-10, від 15.02.2018 № 183/2/99-99-07-02-02-10, від 05.03.2018 № 268/2/99-99-07-02-02-10, від 12.03.2018 № 295/2/99-99-07-02-02-10, від 16.03.2018               № 307/2/99-99-07-02-02-10, від 13.04.2018 № 452/2/99-99-07-02-02-10, від 13.04.2018 № 457/2/99-99-07-02-02-10, від 13.04.2018 № 466/2/99-99-07-02-02-10, від 18.05.2018 № 591/2/99-99-07-02-02-10, від 21.05.2018               № 594/2/99-99-07-02-02-10, від 11.06.2018 № 675/2/99-99-07-02-02-10, від 13.06.2018 № 682/2/99-99-07-02-02-10);
Кабінету Міністрів України  (листи від 23.01.2018                № 53/3/99-99-07-02-02-11, від 15.02.2018 № 98/3/99-99-07-02-02-11, від 19.03.2018 № 172/3/99-99-07-02-02-11, від 13.04.2018 № 244/3/99-99-07-02-02-11, від 21.05.2018 № 344/3/99-99-07-02-02-11, від 13.06.2018 № 403/3/99-99-07-02-02-11);
Мінфіну  (листи від 04.01.2018 № 34/4/99-99-07-02-02-13, від 12.01.2018 № 131/4/99-99-07-07-13, від 02.02.2018 № 355/4/99-99-07-02-02-13, від 09.02.2018 № 346/4/99-99-07-02-03-13, від 15.02.2018 № 485/4/99-99-07-02-02-13, від 15.02.2018 № 488/4/99-99-07-02-02-13, від 03.03.2018 № 658/4/99-99-07-02-02-13, від 03.03.2018                 № 669/4/99-99-07-02-02-13, від 12.03.2018 № 735/4/99-99-07-02-02-13, від 13.04.2018 № 1113/4/99-99-07-02-02-13, від 18.05.2018 № 1505/4/99-99-07-02-02-13, від 13.06.2018 № 1712/4/99-99-07-02-02-13);
Рахункової палати України  (листи від 05.01.2018                  № 212/5/99-99-07-02-02-16, від 10.01.2018 № 386/5/99-99-07-02-02-16, від 12.01.2018 № 563/5/99-99-07-02-02-16, від 22.01.2018 № 1124/5/99-99-07-02-02-16, від 24.01.2018 № 1279/5/99-99-07-02-02-16, від 05.02.2018    № 1793/5/99-99-07-02-02-16, від 14.02.2018 № 2348/5/99-99-07-02-02-16, від 15.02.2018 № 2376/5/99-99-07-02-02-16, від 22.02.2018 № 2897/5/99-99-07-02-02-16, від 12.03.2018 № 3874/5/99-99-07-02-02-16, від 14.03.2018   № 4050/5/99-99-07-02-02-16, від 16.03.2018 № 4239/5/99-99-07-02-02-16, від 13.04.2018 № 6263/5/99-99-07-02-02-16, від 10.05.2018 № 8171/5/99-99-07-02-02-16, від 11.06.2018 № 10157/5/99-99-07-02-02-16, від 13.06.2018 № 10215/5/99-99-07-02-02-16)
1.35
Методологічне супроводження функціонування інформаційної обліково-звітної системи органів ДФС.
Організація роботи територіальних органів ДФС щодо ведення оперативного обліку податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску і складання звітності
Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду до територіальних органів ДФС направлено   листи:
про сплачені суми до бюджетів (від 05.02.2018             № 3379/7/99-99-07-02-01-17);
щодо встановлення контролю при відкритті ІКП (від 08.02.2018 №3821/7/99-99-07-02-01-17);
  про направлення методичних роз’яснень щодо нарахування засобами програмного забезпечення пені, передбаченої п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України  (від 14.02.2018 №  4492/7/99-99-07-02-03-17);
про направлення методичних роз’яснень щодо формування у підсистемі «Облік платежів» ІТС «Податковий блок» Інформації про суми переплат, що обліковуються більше 1095 календарних днів без руху (від 13.03.2018 № 7159/7/99-99-07-02-03-17);
 щодо внесення змін до ІТС «Податковий блок» в частині автоматичного відкриття інтегрованих карток платникам, зареєстрованим як платники з акцизного податку з реалізації пального (від 23.03.2018 №8639/7/99-99-07-02-01-17);
про організацію роботи щодо виконання вимог статті 43 Податкового кодексу України (від 10.04.2018                     № 10663/7/99-99-07-02-03-17);
про нез’ясовані платежі (від 07.06.2018 № 17164/7/99-99-07-02-01-17);
про зміну реквізитів бюджетних рахунків (від 11.06.2018 № 17540/7/99-99-07-02-01-17);
про розміщення рахунків на веб-порталі (від 12.06.2018 № 17642/7/99-99-07-02-01-17);
про внесення змін до обліку платежів (від 22.06.2018 № 19052/7/99-99-07-02-01-17);
щодо проведення тестування ІТС «Податковий блок» в частині відображення Офісом ВПП сум надходжень з податку на прибуток (від 07.05.2018 №1354/7/99-99-07-02-01-17)
1.36
Моніторинг наповнення інформаційної системи органів ДФС звітними показниками щодо стану розрахунків платників податків з бюджетом, сплати єдиного внеску та відповідності зведених показників щодо надходжень платежів до бюджету, що надаються територіальними органами ДФС, аналогічним показникам звітності Державної казначейської служби України
Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
Забезпечено щоденний моніторинг відповідності зведених показників щодо надходжень податків і зборів до зведеного бюджету та формування протоколів звірення
1.37
Вжиття заходів з метою практичної реалізації вимог наказу Мінфіну від 07.04.2016 №422 «Про затвердження Порядку ведення органами ДФС України оперативного обліку податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та складання звітності органів ДФС»
Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
У звітному періоді до територіальних органів ДФС направлено листи про: 
відкриття рахунків для об’єднаних територіальних громад (від 05.01.2018 № 410/7/99-99-07-02-01-17);
розгляд Заявки (від 02.03.2018 № 6284/7/99-99-07-02-01-17)
Розділ 2. Організація роботи щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів.
Впровадження спрощених митних процедур
2.1
Організація, координація та контроль за діяльністю митниць ДФС з питань здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
Департамент організації митного контролю 
Протягом півріччя
З метою координації роботи митниць ДФС починаючи з квітня місяці 2018 року щомісячно проводився аналіз ефективності реалізації відповідних положень статей 191, 196 Податкового кодексу України, а саме в частині опрацювання та узагальнення інформації у розрізі пунктів пропуску для автомобільного сполучення про переміщення товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі, та транспортних засобів особистого користування. 
У якості експерименту та з метою запобігання скарг та загострення ситуації на кордоні України з чергами у пунктах пропуску, до моменту внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 митницям ДФС доручено розглянути питання щодо запровадження процедур проведення контролю автобусів на виїзд з України зі зміною в послідовності виконання контролю посадовими особами ДФС та Держприкордонслужби (лист від 05.06.2018 № 16758/7/99-99-18-01-02-17).
   На виконання протокольного доручення, наданого на  апаратній нараді ДФС, проведено аналіз наявності у пунктах пропуску для автомобільного сполучення відеоархівів з можливістю віддаленого доступу.
   З метою зменшення черг у пунктах пропуску на кордоні опрацьовано питання щодо розробки механізму інформаційного сповіщення через офіційний веб-портал ДФС, засоби масової інформації та соціальні мережі про пікові дати завантаженості пунктів пропуску через митний кордон України (опрацьовується питання надання можливості перевізникам отримувати інформацію про наявність попередньої митної декларації на товар, що ввозиться на митну територію України, шляхом розробки мобільного додатку у складі веб-сайту kordon.sfs.gov.ua).
   Для  уніфікації здійснення митних процедур на залізничному транспорті митницям ДФС було доручено проаналізувати поточний графік руху пасажирських поїздів (лист від 06.04.2018 № 10616/7/99-99-18-01-02-17). За результатами аналізу інформації, отриманої від митниць ДФС, до ПАТ „Укрзалізниця” надано пропозиції щодо змін до розкладу руху міжнародних пасажирський поїздів на 2017-2018 роки, у тому числі щодо визначення нових місць митного оформлення поїздів (лист від 25.04.2018 № 14547/6/99-99-18-01-02-15).
Підготовлено та направлено митницям ДФС роз’яснювальний листи від 10.01.2018 № 656/7/99-99-18-02-02-17 «Про переміщення товарів через межі вільних митних зон комерційного типу» та від 01.02.2018                      № 3090/7/99-99-18-02-02-17).
Підготовлено та направлено до територіальних органів ДФС роз’яснювальний лист від 25.06.2018 № 12685/99-99-18-02-02-17 «Про заходи контролю при оформленні тимчасових та додаткових декларацій».
Також підготовлено та направлено до митниць ДФС роз’яснювальний лист від 27.04.2018 № 19265/7/99-99-18-02-01-17 «Про застосування митної декларації типу ЕА».
З метою аналізу практичної реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 № 109 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2013 року № 467» здійснювався постійний моніторинг інформації митниць ДФС щодо кількості доручень правоохоронних органів на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, відповідно до пункту 14 Вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2013 року № 467
2.2
Вжиття заходів, направлених на удосконалення процедури пропуску через державний кордон України товарів і транспортних засобів, їх митного контролю та митного оформлення
Департамент організації митного контролю 
Протягом півріччя
З метою забезпечення прискорення здійснення митних процедур у період з 18 по 22 червня 2018 року організовано проведення експертами Всесвітньої митної організації для митниць ДФС, контролюючих органів та представників бізнесу семінар з питань дослідження часу випуску товарів. 
30.03.2018 з метою поступового впровадження обміну інформацією між ДФС та Адміністрацією Державної прикордонної служби України (спільний наказ Мінфін та МВС від 07.09.2017 № 746/759) затверджено План-графік запровадження в пунктах пропуску для автомобільного сполучення інформаційної взаємодії між інформаційними системами ДФС та Адміністрації державної прикордонної служби України відповідно до якого планується забезпечити обмін інформацією між ДФС та Адміністрацією державної прикордонної служби України у всіх пунктах пропуску для автомобільного сполучення. 
З метою запровадження новацій апробованих у пункті пропуску «Нові Яриловичі – Нова Гута» щодо здійснення прикордонного та митного контролю, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451». Проектом постанови передбачена зміна послідовності виконання контролю посадовими особами ДФС та Держприкордонслужби.
Взято участь заходах, направлених на запровадження та вдосконалення спільного контролю товарів та транспортних засобів, що переміщуються через держаний кордон України.
Українсько-польський державний кордон
16.02.2018 року у місті Жешув (Республіка Польща) відбулось XIV засідання Міжурядової Координаційної Ради з питань міжнародного співробітництва, Рада підтримала пропозицію української сторони щодо запровадження в майбутніх пунктах пропуску «Лопушанка – Міхновець» та «Адамчуки – Збереже» спільного контролю осіб, товарів та транспортних засобів співробітниками українських та польських контролюючих органів.   
Українсько-молдовський державний кордон
Опрацьовано проекти чотиристоронніх протоколів між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, ДФС та Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митною службою при Міністерстві фінансів Республіки Молдова щодо організації спільного контролю у спільних пунктах пропуску «Мамалига – Крива», «Кельменці – Ларга», «Россошани – Брічень», «Рені – Джюрджюлешть», «Кучурган – Первомайськ», «Маяки – Паланка – Удобне», «Плановово – Гоянул Ноу» та «Кучурган – Новосавицьке», надісланих листом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 06.03.2018 № 0.23-2288/0/6-18. 
Опрацьовано Технічне завдання на підготовку Робочих проектів з технічного переоснащення та модернізації пунктів пропуску через кордон спільного контролю «Кучурган  (Україна) – Первомайськ (Молдова)» та «Рені (Україна) –Джурджулешти (Молдова)» в Одеській області. 
Українсько-словацький державний кордон
30.05.2018 в приміщенні Адміністрації Державної прикордонної служби України відбулись українсько-словацькі міжнародні переговори на рівні міжурядових делегацій. В ході переговорів було проведено постатейне обговорення проекту Угоди між Словацькою Республікою та Україною про співробітництво під час здійснення контролю осіб, транспортних засобів і товарів у спільних пунктах пропуску. 
Також обговорювались перспективи запровадження спільного контролю в пунктах пропуску розташованих на українсько-словацькому державному кордоні. Крім пункту пропуску «Соломоново – Чієрна» українська сторона запропонувала словацькій стороні опрацювати питання запровадження спільного контролю в пункті пропуску «Малий Березний – Убля» на території обох держав (на території України – напрямок «виїзд зі Словацької Республіки, в’їзд в Україну», на території Словацької Республіки - напрямок «виїзд з України, в’їзд в Словацьку Республіку»). 
Українсько-угорський державний кордон
З метою розробки українсько-угорської міжнародної угоди 17-18 січня 2018 року в пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань»  відбулась зустріч урядових делегацій України та Угорщини. В ході зустрічі обговорювались питання відкриття пункту пропуску «Надьгодош – Велика Паладь» як за тимчасовою так і за постійною схемою, а також обговорювався проект угоди між Україною та Угорщиною про прикордонний контроль у спільному пункті. За результатами зустрічі сторони домовились прискорити питання укладання угоди між Україною та Угорщиною про прикордонний контроль у спільному пункті та відкрити спільний пункт пропуску «Надьгодош – Велика Паладь» з розміщення тимчасової інфраструктури на угорській стороні. При цьому українська сторона забезпечить розміщення на території Угорщини необхідних тимчасових пересувних будівель (вагончиків) для представників українських контролюючих органів.
Опрацьовано проекти Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення, Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про контроль прикордонного руху в спільних пунктах пропуску через державний кордон та проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Угорщини про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення та Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про контроль прикордонного руху в спільних пунктах пропуску через державний кордон», надіслані листом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 23.02.2018 № 0.23-18888/0/6-18. Позиція ДФС щодо вказаних проектів надіслана до Мінфіну на погодження (лист від 02.04.2018 № 969/4/99-99-01-02-03-13).
Щодо тимчасового ввезення громадянами на митну територію України та ввезення з метою транзиту транспортних засобів особистого користування, зареєстрованих у відповідних органах іноземних держав, і незаконного використання їх в Україні у квітні-червні п.р. представники ДФС взяли участь у засіданнях робочої групи, створеної при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.
Напрацьовані ДФС пропозиції щодо внесення змін до Митного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про Державну прикордонну службу України», «Про дорожній рух» та «Про Національну поліцію» були передані зазначеній робочій групі.
З метою правильного застосування органами доходів і зборів, законодавства України з питань державної митної справи в частині пропуску через митний кордон України транспортних засобів, зареєстрованих у відповідних органах іноземних держав, недопущення можливих порушень митних правил листом ДФС від 11.05.2018 № 14131/7/99-99-18-01-03-17 митницям ДФС була надіслана інформація Міністерства закордонних справ України, викладена в листі від 26.04.2018 № 51/14-5491/1-1289 «Щодо контролю за ввезенням в Україну автомобілів з литовською реєстрацією».
Також  листом ДФС від 21.05.2018 № 15170/7/99-99-18-01-03-17 митницям ДФС була надіслана інформація Міністерства закордонних справ України, викладена в листі від 05.05.2018 № 71/ПР/16-523-697 щодо правильного застосування органами доходів і зборів законодавства України з питань державної митної справи в частині пропуску через митний кордон України транспортних засобів особистого користування, що переміщуються працівниками дипломатичної служби України, які проходять дипломатичну службу за кордоном.
Крім того, листом ДФС від 16.02.2018 № 4864/7/99-99-18-01-03-17 митницям ДФС була надіслана інформація Міністерства закордонних справ України, викладена в листі від 23.01.2018 № 660/17-110-257 стосовно юридичної сили придністровських документів на володіння (реєстрацію) автотранспортними засобами, пов’язаних з переміщенням транспортних засобів особистого користування документів (доручення на право керування та розпорядження транспортним засобом тощо), а також використання в міжнародному дорожньому русі реєстраційних номерних знаків адміністративно-територіальних одиниць Придністров’я.
З метою приведення нормативно-правових актів України з питань державної митної справи у відповідність до законодавства України підготовлений та направлений до Мінфіну проект наказу Мінфіну «Про деякі питання митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України» (лист ДФС від 02.05.2018 №1293/4/99-99-18-01-03-13)
2.3
Координація діяльності митниць ДФС з питань застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими.
Надання методологічної допомоги митницям ДФС з питань застосування митних режимів
Департамент організації митного контролю 
Протягом півріччя
З метою забезпечення організації роботи та посилення контролю за діяльністю магазинів безмитної торгівлі митницям ДФС доручено здійснити аналіз діяльності магазинів безмитної торгівлі за І та ІІ квартали                   2018 року (доповідна записка від 16.11.2017 № 2679/99-99-18-02-01-18)
2.4
Організація роботи із впровадження інституту уповноваженого економічного оператора з урахуванням зобов’язань, взятих відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію)
Департаменти організації митного контролю 
Протягом півріччя
Представники ДФС 13.03.2018 брали участь у засіданні підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики стосовно законопроекту «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (зареєстровано 29.12.2017 за № 7473), а також вироблення рекомендації щодо прийняття законопроекту за основу та внесення на розгляд Верховної Ради України.
Комітетом Верховної Ради України з податкової та митної політики на засіданні 14 березня 2018 року відповідне рішення підтримано не було. Зазначений законопроект на розгляд Комітету повторно не виносився.
Представники ДФС 21.03.2018 брали участь у семінарі з питань спрощення процедур та митних гарантій, реформування митної діяльності з метою приведення до міжнародних практик, визначених СОТ та ВМО, на якому з міжнародними експертами  обговорювались положення законопроекту № 7473 та питання впровадження інституту уповноваженого економічного оператора
2.5
Організація роботи та контролю за застосуванням митницями ДФС передбачених законом заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності під час переміщення товарів через митний кордон України
Департамент організації митного контролю 
Протягом півріччя
З метою забезпечення організації роботи та контролю за застосуванням митницями ДФС передбачених законом заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності під час переміщення товарів через митний кордон України протягом січня-червня п.р.  митницям ДФС було направлено 29 листів роз’яснювального характеру та запитів щодо надання інформації. Зокрема, заходи стосувалися організації роботи за принципом «єдиного вікна», у т.ч. контролю дерев’яного пакувального матеріалу, проведення радіологічного контролю, забезпечення здійснення фітосанітарного контролю під час застосування попередньої митної декларації типа «ЕА», узгодження графіків роботи, моніторингу оформлення товарів та набранням чинності нормативних актів. Також повідомлялось про запровадження нового виду державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин (направлено 13 роз’яснювально-інформаційних листів).
Крім того, митницям ДФС направлено оповіщення про ризики, що стосувалися посилення контролю суміші смажених овочів, що ввозяться в Україну з Королівства Нідерландів (в продукції була виявлена сальмонела), попередження незаконного вивезення за межі митної території України птахів, направлення оновленого переліку книжкових видань антиукраїнського змісту та про посилення контролю за недопущенням потрапляння вірусу африканської чуми свиней з території Республіки Білорусь, а також про заборону щодо ввезення в Україну окремих об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду (6 роз’яснювально-інформаційних листів).
Також митниці ДФС проінформовано про зміни у порядку  сертифікації продукції, що ввозяться на митну територію України, особливості ввезення на митну територію  України та першої реєстрації транспортних засобів, дотримання відповідності транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, екологічним нормам (5 роз’яснювально-інформаційних листів).
Крім того, з митницями ДФС опрацьовувались проблемні питання бельгійського бізнесу, а саме порядок вивезення культурних цінностей, особливостей застосування документів під час митного оформлення медичних виробів (5 роз’яснювально-інформаційних листів)
2.6
Вжиття заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів
Департамент організації митного контролю 
Протягом півріччя
Однією з основних функцій ДФС є сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України. 
ДФС забезпечено ведення митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності (далі – митний реєстр) на підставі заяв власників майнових прав на об’єкти авторського права і суміжних прав, торговельні марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин та географічні зазначення.
Протягом звітного періоду у митний реєстр за заявами правовласників внесено понад 3 700 об’єктів. Це об’єкти авторського права, торговельні марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин й перелік таких заяв постійно зростає.
Зафіксовано більше 3,5 тис. випадків призупинень митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності.
Митницями ДФС заведено 6 справ про порушення митних правил за фактами ввезення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності на загальну суму близько 1,4 млн. гривень
2.7
Здійснення допуску перевізників-резидентів до перевезень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року
Департамент організації митного контролю 
Протягом півріччя
З 05.01.2018 року набув чинності наказ Мінфіну від 20.11.2017 № 953, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.12.2018 за № 1496/31364, яким затверджено Порядок реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП. На виконання вимог зазначеного наказу Мінфіну № 953 здійснюється допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року. 
За звітний період відбулося 6 засідань спільної комісії ДФС та АсМАП України по допуску до системи МДП. За результатами засідань 46 суб’єктів господарювання допущенні до системи МДП, не допущенні – 14
2.8
Організація та координація діяльності митниць ДФС з питань застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів

Департаменти: організації митного контролю;
адміністрування митних платежів;
фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
З метою забезпечення накопичення інформації щодо юридичних  осіб, які отримали статус гаранта відповідно до статті 314 глави 45 розділу X Митного кодексу України розроблено Порядок внесення інформації в режимі «Ведення гарантійних випадків» до ПІК «Гарантії» ЄАІС ДФС, який затверджено наказом ДФС від 13.04.2018 №221.
Розпочато дослідну експлуатацію ПІК «Гарантії» при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення
2.9
Надання суб’єктам господарювання – юридичним особам статусу гаранта на провадження діяльності з надання митницями ДФС фінансових гарантій забезпечення сплати митних платежів
Департамент організації митного контролю 
Протягом півріччя
Відповідно до вимог частини другої статті 307 Митного кодексу України ДФС укладені угоди про надання фінансових гарантій з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (від 06.06.2018 № 49) та ПАТ КБ «МТБ БАНК» (від 06.06.2018 № 48)
2.10
Координація роботи митниць ДФС з питань здійснення контролю за переміщенням митною територією України товарів, що перебувають під митним контролем 
Департамент організації митного контролю
Протягом півріччя
Забезпечено координацію роботи митниць ДФС в частині здійснення контролю за переміщенням митною територією України товарів, що перебувають під митним контролем (листи від 09.01.2018 560/7/99-99-18-04-02-18, від 19.01.2018 № 1663/7/99-99-18-04-02-17, від 22.01.2018 № 1898/7/99-99-18-04-02-17,  від 07.02.2018 № 3708/7/99-99-18-04-02-17,  від 07.02.2018 № 3699/7/99-99-18-04-02-17, від 14.02.2018 № 4541/7/99-99-18-04-02-17, від 23.02.2018 № 436/99-99-18-04-02-18 
від 26.02.2018 № 14/7д/99-99-18-04-02-09,  від 23.03.2018 № 8631/7/99-99-18-04-02-17,  від 23.03.2018 № 11953/7/99-99-18-04-02-17,   від 25.04.2018 № 990/99-99-18-04-02-18, від 21.06.2018 № 18786/7/99-99-18-04-02-17)
2.11
Організація роботи щодо надання, переоформлення, анулювання та призупинення дії дозволів на провадження митної брокерської діяльності 
Департамент організації митного контролю 
Протягом півріччя
Забезпечено надання дозволів для провадження митної брокерської діяльності суб’єктам господарювання та  включення до Реєстру митних брокерів підприємства, які отримали такий дозвіл.
З початку 2018 року:
надано – 238 дозволів;
анульовано – 18 дозволів;
переоформлено – 41 дозвіл.
Відмовлено у наданні дозволу 77 суб’єктам господарювання.
Станом на 01.07.2018 загальна кількість діючих дозволів на провадження митної брокерської діяльності становить 5441.
З метою підвищення відповідальності агентів з митного оформлення з травня 2018 року впроваджений профіль ризику «Контроль агентів з митного оформлення, які допускають систематичні помилки у МД та/або порушення законодавства», що передбачає додаткову перевірку товаросупровідних та товаротранспортних документів на предмет розбіжностей у відомостях, що зазначені у цих документах, митній декларації чи документах, що її заміщують, їх електронних копіях, а також, в окремих випадках, – витребування оригіналів документів або засвідчених в установленому порядку їх копій
2.12
Здійснення контролю за діяльністю митниць ДФС у частині надання, переоформлення, анулювання та зупинення дії дозволів на відкриття та експлуатацію митних складів та складів тимчасового зберігання
Департамент організації митного контролю

Протягом півріччя
За поданням митниць ДФС до Реєстру митних складів з початку 2018 року включено 11 складів (10 – відкритого типу та 1 – закритого); анульовано –                        21 дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу (17 – відкритого типу та 4 – закритого); переоформлено – 25 дозволів на відкриття та експлуатацію митного складу (21 – відкритого типу та 4 – закритого).
До Реєстру складів тимчасового зберігання включено  4 склади закритого типу, анульовано - 13 дозволів на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання (3 – відкритого типу та 10 – закритого); переоформлено – 16 дозволів на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання (4 – відкритого типу та 12 – закритого).
 Станом на 01.07.2018 загальна кількість діючих дозволів на відкриття та експлуатацію митних складів становить 290 (246 – відкритого типу та 44 – закритого); загальна кількість дозволів на відкриття та експлуатацію складів тимчасового зберігання становить 322 (112 – відкритого типу та 210 – закритого)
2.13
Проведення конкурсу з визначення уповноваженого банку на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами
Департаменти: фінансування, бухгалтерського обліку та звітності;
адміністрування митних платежів, 
Регуляторно-правовий департамент,
Департаменти: інформаційних технологій;
організації митного контролю;
матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури;
охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Червень-липень
Станом на 01.07.2018 розглядається питання щодо продовження терміну дії генеральних угод з ПАТ АБ «Укргазбанк», який на сьогодні є уповноваженим банком
2.14
Забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, у т. ч. які є предметами біржової торгівлі, переміщуються через митний кордон України за зовнішньоекономічними операціями через посередників, зареєстрованих у країнах з пільговим оподаткуванням, а також у разі заявлення неповних відомостей про товари 
Департамент адміністрування митних платежів 
Протягом півріччя
Забезпечено проведення роботи щодо розширення переліку джерел цінової інформації для використання при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів, у т.ч., таких, що є предметом біржової торгівлі.
Протягом звітного періоду митницям ДФС направлялася інформація про рівні цін на кольорові метали на Лондонській біржі металів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2017 року № 500 «Про порядок розрахунку вартості експортованих брухту легованих чорних металів, брухту кольорових металів та напівфабрикатів з їх використанням».  
Щотижнево отримувалася від інформаційного агентства «Хим-Курьер» та доводилася до митниць ДФС інформація щодо ринків полімерів, добрив, нафтопродуктів та скрапленого газу.
Цінова інформація, отримана від інформаційних агентств та доведена до митниць ДФС для використання при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, згідно з нормами чинного законодавства може використовуватися лише як довідкова.
Сума додаткових надходжень від коригування митної вартості товарів за звітний період склала 1,942 млрд. гривень
2.15
Направлення запитів до уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, поданих при митному оформленні товарів для підтвердження заявленої митної вартості товарів та країни походження товарів
Департамент адміністрування митних платежів 
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду підготовлено та направлено до митних адміністрацій іноземних держав 756 запитів щодо перевірки достовірності документів, які надавались для підтвердження правильності визначення митної вартості товарів, та отримано 498 відповідей на запити, у т.ч., по тих, що направлені у попередні періоди. У 199 випадках автентичність документів не була підтверджена.
Отриману інформацію опрацьовано та направлено до митниць ДФС для врахування в роботі та вжиття відповідних заходів у межах чинного законодавства
За результатами опрацювання вживалися відповідні контрольно-перевірочні заходи
2.16
Координація роботи митниць ДФС щодо:
верифікації документів про походження товарів з України;
правильності класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД
Департамент адміністрування митних платежів 
Протягом півріччя
З метою встановлення єдиних підходів до формування  і надання митницями ДФС статистичної звітності за напрямом визначення країни походження товарів  видано наказ ДФС від 21.03.2018  № 148  «Про затвердження форм звітності за напрямом визначення країни походження товарів».
За результатами координації роботи митниць ДФС щодо правильності класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД до митниць ДФС надіслано 91 лист щодо проведення перевірок правильності класифікації окремих товарів
2.17
Здійснення вибіркового моніторингу виконання митних формальностей за результатами застосування системи управління ризиками, у т.ч. із використанням системи відеоспостереження
Департамент таргетингу та управління митними ризиками
Протягом півріччя
Застосування системи відеоспостереження при здійсненні вибіркового моніторингу виконання митних формальностей за результатами застосування системи управління ризиками є ефективним заходом контролю за дотриманням законодавства України з питань державної митної справи як суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, громадянами, перевізниками, так і працівниками митниць ДФС. 
На постійні основі здійснюється аналіз результатів застосування профілів ризику в модулі АСАУР «Журнал пункту пропуску» повноти виконання посадовими особами митниць ДФС митних формальностей, сформованих АСАУР. Зокрема, у Львівській та Волинській митницях витребувані результати фотографувань (в електронному форматі) транспортних засобів, зроблених під час проведення митних формальностей при здійсненні митного контролю та оформлення транспортних засобів у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, дані щодо результатів контролю за такими переміщеннями, відповідні підтверджуючі документи (зокрема, акти митних оглядів) тощо (лист від 05.06.2018 № 16936/7/99-99-24-01-01-17).
Наразі проводиться аналіз отриманої інформації з метою планування подальших контрольно-перевірочних заходів
2.18
Перегляд та актуалізація діючих профілів ризику. Наповнення системи управління ризиками електронними профілями ризику
Департамент таргетингу та управління митними ризиками
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду наказом ДФС від 25.04.2018 № 234 «Про введення в дію профілю ризику та змін до профілів ризику» введено в дію 1 новий профіль ризику та внесено зміни до 7 профілів ризику.
В установленому порядку внесено 286 доповнень до профілів ризику щодо оперативного реагування (за результатами аналітичної роботи, за інформацією структурних підрозділів ДФС, у т.ч. в рамках операції «Легальний товар», інших правоохоронних органів).
Забезпечено проведення засідання Експертної комісії із застосування системи управління ризиками 13.06.2018, за результатами якого вжито заходів щодо введення в дію змін до 7 діючих профілів ризику
2.19
Забезпечення контролю за обґрунтованістю надання податкових пільг при митному оформленні товарів, що переміщуються через митний кордон України
Департамент адміністрування митних платежів 
Протягом півріччя
За результатами розгляду преференційних документів про походження товару при наданні преференцій в рамках Угоди  Україна-ЄС піддано перевірці і надіслано на перевірку до митних органів країн ЄС 1                              374 сертифікатів EUR.1 та декларацій-інвойс. За результатами перевірок митними органами зарубіжних країн не підтверджено оригінальний статус товару (статус уповноваженого експортера) по 198 документах,  зокрема по 98 сертифікатах та 100 деклараціях-інвойс. Загальна сума податків, що підлягає донарахуванню  становить 4,9 млн. гривень.
Додаткові надходження від контролю за правильністю декларування країни походження товару шляхом подання преференційних сертифікатів походження склали - 59,2 млн. грн., що на 15,3 млн. грн., (35,1 відс.) більше за аналогічний період 2017 року 
2.20
Проведення верифікації сертифікатів про походження товарів за запитами митних адміністрацій ЄС, країн СНД та інших країн
Департамент адміністрування митних платежів 
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду забезпечено проведення перевірок та надання відповідей митним адміністраціям  зарубіжних країн по 307 сертифікатах та деклараціях про походження товару  з України, з них:
27 сертифікатів форми А, виданих торгово-промисловими палатами в Україні  на умовах Генеральної  системи преференцій; 
65 сертифікатів форми EUR.1, виданих митницями ДФС  в рамках угод про вільну з країнами ЄС та Чорногорією та торгово-промисловими палатами в Україні на умовах автономних тарифних преференцій;
174 сертифікати  форми СТ-1, виданих  торгово-промисловими палатами в Україні  в рамках  вільної торгівлі с країнами СНД;
41 декларацію про походження  товару з України, складену експортерами та уповноваженими експортерами на інвойсах.  
За результатами  перевірки не підтверджено країну походження товарів по: 
2 сертифікатам  форми EUR.1;
2 сертифікатам форми СТ-1;
7  деклараціям  про походження товару.
Також, за результатами перевірки анульовано                          13 сертифікатів  форми СТ-1, 6 сертифікатів  форми EUR.1 та 3 декларації про походження товару визнано недійсними (не видавались)
2.21
Моніторинг рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо запроваджених заходів захисту національного товаровиробника
Департамент адміністрування митних платежів 
Протягом півріччя
За результатами моніторингу рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі на адресу митниць ДФС була направлена актуалізована інформація щодо діючих рішень цієї комісії, якими встановлено застосування в Україні особливих видів мита на окремі товари, що переміщуються через митний кордон України, та рішень, згідно яких спеціальні заходи (мито) тимчасово не застосовуються (лист від 05.07.2018  № 20402/7/99-99-19-04-01-17 «Про надання узагальненої інформації щодо  рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, якими запроваджено справляння особливих видів мита»)
2.22
Забезпечення реалізації механізму застосування «вхідної ціни» при визначенні вартості  одягу, що був  у використанні, передбаченого статтею 29 Угоди про асоціацію та Додатком І-В до неї
Департамент адміністрування митних платежів 
Протягом півріччя
З 1 січня 2017 року Україна запровадила особливі умови преференційної торгівлі одягом, що був у використанні (товарна підкатегорія УКТЗЕД   6309 00 00 20), зокрема, зниження ставки ввізного мита на 1 відсотковий пункт щорічно впродовж перших чотирьох років до повного їх скасування у п’ятому році.
Разом із щорічним скасуванням ввізного мита в Україні запроваджується  «вхідна ціна», визначена у євро за кілограм чистої ваги вказаного товару (у 2018 році «вхідна ціна» складає 5,71 євро за кг).
«Вхідна ціна» визначається як 30 відс. від середньої за попередній рік митної вартості всього нового одягу, який класифікується згідно з УКТЗЕД у таких товарних позиціях: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217 й імпортувався у вказаному періоді в Україну. 
Якщо заявлена митна вартість вища за «вхідну ціну», мито справляється відповідно до Угоди за зниженою ставкою, якщо митна вартість менша за «вхідну ціну», мито справляється за  ставкою Митного тарифу України. 
«Вхідна ціна» визначається на кожен рік окремо та застосовується для справляння ввізного мита, встановленого Угодою, на всій митній території України впродовж цього року.
Розрахунок ставки мита на одяг, що був у використанні, здійснюється автоматизовано виходячи з «вхідної ціни»  товару за допомогою програмно-інформаційно-забезпечення «АСМО Інспектор». 
Станом на 01.07.2018 суб’єкти ЗЕД преференцією зі сплати ввізного мита на зазначений товар не скористалися
Розділ 3. Організація роботи ДФС та її територіальних органів з питань дотримання податкового, митного та іншого законодавства
3.1
Супроводження плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік

Департаменти аудиту; 
податків і зборів з
фізичних осіб
Протягом півріччя
Забезпечено супровід плану-графіка проведення документальних планових перевірок юридичних осіб на 2018 рік (перше півріччя 2018 року), який затверджено в.о. Голови ДФС та розміщено на офіційному веб-порталі ДФС 22 грудня 2017 року (з урахуванням проведених коригувань у першому півріччі 2018 року).
У звітному періоді до плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків включено 2,9 тис. платників податків. Завершено 2,6 тис. планових перевірок із загальною сумою донарахувань 10,6 млрд. грн. (або 4,1 млн. грн. на одну перевірку), а також та 7,8 тис. позапланових перевірок із загальною сумою донарахувань 11,9 млрд. грн. (або 1,5 млн. грн. на одну перевірку). 
З метою безумовного забезпечення виконання плану-графіка проведення планових документальних перевірок здійснювалось постійне супроводження роботи територіальних органів ДФС з питань проведення документальних планових перевірок (проводились заслуховування, відеоселекторні наради, надсилались листи з рекомендаціями щодо організації планових перевірок у певних галузях), зокрема з метою організації, координації та супроводження роботи територіальних органів ДФС з питань проведення документальних перевірок, якісного проведення перевірок платників податків, надано доручення територіальним органам ДФС щодо: 
залучення фахівців для участі у перевірках з метою раціонального використання робочого часу (43 листи);
проведення перевірок/звірок та надання податкової інформації по взаємовідносинах з контрагентами, які  мають ознаки «фіктивності» (листи від 15.02.2018 №4657/7/99-99-14-01-01-17, від 19.02.2018 №4953/7/99-99-14-01-01-17, від 06.03.2018 №6817/7/99-99-14-01-01-17, від 14.03.2018 №7377/7/99-99-14-01-01-17);
розгляду скарг підприємств стосовно організації та проведення перевірок (листи від 23.02.2018 №5545/7/99-99-14-01-01-17, 16.05.2018 №14655/7/99-99-14-01-01-17).
Крім того, з метою якісного формування доказової бази при проведенні перевірки до територіальних органів ДФС направлено матеріли /інформацію/листи: від 02.01.2018 №80/7/99-99-14-01-01-17, від 30.01.2018 №2690/7/99-99-14-01-01-17, від 07.02.2018 №3639/7/99-99-14-01-01-17 від 18.04.2018 № 11577/7/99-99-14-01-01-17, від 26.06.2018 №19549/7/99-99-14-01-01-17, від 16.02.2018 №4741/7/99-99-14-01-01-17, від 11.05.2018              № 14053/7/99-99-14-01-01-17, 21.06.2018 № 18862/7/99-99-14-01-01-17, від 30.01.2018 №2688/7/99-99-14-01-01-17, від 12.02.2018 №4220/7/99-99-14-01-01-17).
Також  проведено заслуховування та наради (протоколи надіслані територіальним органам ДФС листами від 05.02.2018  № 3390/7/99-99-14-01-01-17, від 15.02.2018 №4683/7/99-99-14-01-01-17, 23.04.2018                  № 12139/7/99-99-14-01-01-17, 06.06.2018 № 17122/7/99-99-14-01-01-17, від 31.01.2018 №2818/7/99-99-14-01-01-17, 05.02.2018 №3385/7/99-99-14-01-01-17, від 12.02.2018                 № 4150/7/99-99-14-01-01-17)

3.2
Організація, координація та супроводження роботи територіальних органів ДФС з питань проведення (участь у проведенні) перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого законодавством покладено на ДФС 

Департаменти аудиту; 
податків і зборів з 
фізичних осіб;
боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
У звітному періоді проведено 2,6 тис. планових перевірок платників податків, що на 0,2 тис. більше, ніж за січень-червень 2017 року. Крім того, було проведено 7,8 тис.  позапланових перевірок та 2,6 тис. зустрічних звірок.
Зокрема, проведено 192 перевірки фінансових установ з відокремленими підрозділами, за результатами яких донараховано 453,3 млн. гривень.
За результатами контролю за дотриманням вимог валютного законодавства донараховано пені за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД на загальну суму 1 718,7 млн. грн., а також податку на прибуток з іноземних юридичних осіб  на загальну суму                     2 624,6 млн. гривень.
Проведено 445 документальних перевірок з питань державної митної справи (з них: 441 перевірку дотримання законодавства України у межах Митного кодексу України та 4 перевірки, призначені відповідно до кримінального процесуального законодавства). 
За результатами перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи у межах Митного кодексу України донараховано 79,6 млн. грн. грошових зобов’язань.  
Підрозділами аудиту відпрацьовано близько 1,3 тис. ймовірних вигодонабувачів на загальну суму ПДВ                  2,1 млрд. гривень. За результатами вжитих заходів донараховано грошових зобов’язань, зменшено від’ємне значення та бюджетне відшкодування з ПДВ загалом на 1,8 млрд. грн., а також не підтверджено реальність операцій з продажу на 0,5 млрд. гривень.
За результатами відпрацювання суб'єктів господарювання у межах виконання вимог наказу від 02.10.2014 № 158 «Про запровадження операції «Легальний товар», проведено 158 документальних перевірок суб’єктів господарювання, за результатами яких донараховано 1,1 млрд. грн., зменшено від’ємне значення ПДВ на суму 62,3 млн. грн., направлено 97 повідомлень з метою посилення заходів митного контролю, упередження формування «схемного» кредиту за рахунок виявлення «підміни» імпортованого товару на товар невідомого походження. 
У цілому за результатами контрольно-перевірочної роботи донараховано до бюджету 22,6 млрд. грн., з яких узгоджено 7,9 млрд. гривень.
Реальний вклад підрозділів аудиту по забезпеченню надходжень до бюджету склав 2 495 млн. грн. (забезпечено надходжень грошовими коштами на 1 219 млн. грн., зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на  5 289 млн. грн., що упередило несплату податку у майбутньому на 952 млн. грн., зменшено залишки від’ємного значення ПДВ, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного періоду на 324 млн. гривень).
З метою забезпечення належної роботи територіальних органів ДФС з відпрацювання вигодонабувачів «схемного» податкового кредиту проведено:
дві виїзні розширені наради в ГУ ДФС у м. Києві (22.05.2018) та Офісі великих платників податків ДФС (06.06.2018) щодо стану відпрацювання вигодонабувачів за звітні періоди декларування ПДВ 2016 – 2018 років;
відео-селекторні наради з територіальними органами ДФС на яких розглядалися питання стану та якості відпрацювання вигодонабувачів;
аналіз матеріалів перевірок, які перебувають на адміністративному оскарженні в ДФС. 
За результатами аналізу якості контрольно-перевірочної роботи підрозділів аудиту підготовлено та надіслано:
листи щодо проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог чинного законодавства (11 листів);
листи щодо недоліків з відпрацювання «схемного» податкового кредиту (16 листів);
оглядові листи про звітні показники щодо стану оскарження в адміністративному порядку прийнятих за результатами перевірок податкових повідомлень-рішень та причини їх скасування (4 листи).
Протягом звітного періоду проведено                              193 документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску. 
Донараховано майже 65,2 млн. грн. податків, зборів і платежів, у т.ч. податку на доходи фізичних осіб на суму майже 49,9 млн. грн., військового збору – понад 2,9 млн. грн. та єдиного внеску – понад 7,5 млн. гривень. Із донарахованих сум узгоджено майже 27,2 млн. гривень. До бюджету надійшло понад 16,7 млн. гривень. Складено 176 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.
В рамках організації роботи з цього напряму територіальним органам ДФС направлено листи: від 10.01.2018№622/7/99-99-13-04-02-17, та  № 636/7/99-99-13-04-02-17, від 31.01.2018№2893/7/99-99-13-04-02-17, від 01.02.2018 № 3061/7/99-99-13-04-02-17, від 07.02.2018 №3724/7/99-99-13-04-02-17, від 06.04.2018 №10450/7/99-99-13-04-02-17, від 25.04.2018                             № 12433/7/99-99-13-04-02-17, від 07.05.2018                          № 13412/7/99-99-13-04-02-17, від 15.05.2018                          № 14463/7/99-99-13-04-02-17, від 29.05.2018                        № 16136/7/99-99-13-04-02-17, від 05.06.2018                               № 16788/7/99-99-13-04-02-17.
Протягом звітного періоду підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, на постійній основі для врахування в роботі надавалась зведена інформація щодо результатів роботи за відповідний період (листи від 15.01.2018          № 987/7/99-99-16-01-17, від 19.02.2018 № 5013/7/99-99-16-01-17, від 07.03.2018 № 6902/7/99-99-16-01-17, від 10.04.2018       № 10681/7/99-99-16-01-17, від 22.05.2018 № 15405/7/99-99-16-01-17 та від 07.06.2018 № 17260/7/99-99-16-01-17). Крім того, на адресу окремих підрозділів направлено 105 листів для врахування в роботі, відповідного реагування та вжиття заходів
3.3
Організація роботи територіальних органів ДФС щодо проведення камеральних перевірок згідно з вимогами чинного законодавства
Департаменти податків і зборів з: 
юридичних осіб;
фізичних осіб
Протягом півріччя
За результатами аналізу даних проведених територіальними органами ДФС камеральних перевірок встановлено таке. Платниками податків подано                    215,2 тис. декларацій, з яких перевірено 179,6 тис. декларацій та донараховано 1,9 млрд. грн.. грошових зобов’язань. 
За результатами проведених камеральних перевірок територіальним органам ДФС направлені листи щодо:
застосування штрафних санкцій з рентної плати (лист від 23.03.2018 № 8655/7/99-99-12-03-04-17);
результатів камеральних перевірок з екологічного податку (лист від 27.03.2018 № 9033/7/99-99-12-03-04-17;
 направлення матеріалів відеоселекторної наради (лист від 15.06.2018 № 18089/7/99-99-12-03-04-17). 
Забезпечено проведення перевірок по податку на майно з  юридичних осіб (плата за землю з юридичних осіб, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з юридичних осіб, транспортний податок з юридичних осіб). Перевірено  380316 декларацій та за результатами донараховано 25,7 млн. гривень. По єдиному податку (третя та четверта група юридичних осіб) перевірено 298761 декларацій та за результатами донараховано 5,7 млн. гривень. По місцевим зборам перевірено 4852 декларацій та за результатами донараховано 1,2 млн. гривень.
Також територіальним органам ДФС направлено  лист щодо даних державного земельного кадастру для врахування при проведені контрольно-перевірочних заходів (від 15.03.2018 № 7465/7/99-99-12-03-05-17) та один оглядовий лист «Про стан відображення результатів перевірок з акцизного податку в ІТС «Податковий блок»

3.4
Координація роботи територіальних органів ДФС щодо аналізу своєчасності та повноти подання звітів про контрольовані операції 
Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
З метою координації роботи територіальних органів ДФС щодо аналізу своєчасності та повноти подання звітів про контрольовані операції направлено листи щодо:
надання інформації (листи від 19.03.2018 № 7945/7/99-99-12-03-07-17 від 29.03.2018 № 9292/7/99-99-12-03-07-17, від 15.05.2018 № 14408/7/99-99-12-03-07-17, від 17.05.2018 № 14744/7/99-99-12-03-07-17 та № 14749/7/99-99-12-03-07-17, від 18.05.2018 № 15024/7/99-99-12-03-07-17);
контролю за трансфертним ціноутворенням (листи від 18.05.2018 № 14922/7/99-99-12-03-07-17);
засідання Робочої групи (лист від 21.06.2018                            № 18828/7/99-99-12-03-07-17)
3.5
Організація роботи територіальних органів ДФС щодо проведення перевірок платників податків з питань дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки»
Департамент аудиту 

Протягом півріччя
У звітному періоді завершено 2 перевірки контрольованих операцій, за результатами яких:
донараховано податку на прибуток - 3,1 млн. грн.;
зменшено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток на суму 2,9 млн. грн. та завищену суму бюджетного відшкодування з ПДВ у розмірі 4,1  млн. гривень.
Станом на 01.07.2018  триває 29 перевірок з питань контролю за дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки»
3.6
Моніторинг платників податків, які мають ризики порушення принципу „витягнутої руки”. Надання пропозицій щодо включення до плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, де є ризик порушення норм пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України
Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
За результатами моніторингу платників податків, які мають ризики порушення принципу «витягнутої руки» територіальним органам ДФС направлено листи від 29.01.2018 № 2575/7/99-99-12-03-07-17, № 2614/7/99-99-12-03-07-17, № 2608/7/99-99-12-03-07-17, № 2603/7/99-99-12-03-07-17, № 2606/7/99-99-12-03-07-17, № 2602/7/99-99-12-03-07-17, № 2598/7/99-99-12-03-07-17, № 2597/7/99-99-12-03-07-17 від 05.02.2018 № 3376/7/99-99-12-03-07-17,  05.02.2018 № 3387/7/99-99-12-03-07-17 
3.7
Направлення запитів платникам податків щодо подання документації з трансфертного ціноутворення. Здійснення аналізу отриманої документації з метою прийняття рішення про проведення перевірок контрольованих операцій
Департаменти:
податків і зборів з юридичних осіб; аудиту
Протягом півріччя
У І півріччі 2018 року було направлено запити на подання документації з трансфертного ціноутворення   27 платникам податків

3.8
Моніторинг митних оформлень у режимі реального часу щодо виявлення ризикових зовнішньоекономічних операцій
Департамент аудиту
Протягом півріччя
Протягом І півріччя 2018 року в межах відпрацювання наказу ДФС від 02.10.2014 № 158 «Про запровадження операції «Легальний товар» на адреси територіальних органів ДФС направлено 97 повідомлень з метою посилення заходів митного контролю, упередження формування «схемного» кредиту за рахунок виявлення «підміни» імпортованого товару на товар невідомого походження.
Враховуючи вимоги зазначеного  наказу ДФС від 02.10.2014 № 158, підрозділами податкового аудиту проведено 158 документальних перевірок суб’єктів господарювання, за результатами яких донараховано 1,1 млрд. грн. та зменшено від’ємне значення ПДВ на суму 62,3 млн. гривень

3.9
Організація роботи територіальних органів ДФС щодо контролю за своєчасністю та повнотою подання звітів про контрольовані операції під час проведення планових та позапланових перевірок платників податків
Департамент аудиту
Протягом півріччя
Встановлено 167 фактів порушень щодо неподання/несвоєчасного подання звітів про контрольовані операції та неповного відображення проведених операцій у поданому звіті. За результатами застосовано штрафні санкції на загальну суму 41,6 млн. грн. з яких до бюджету вже надійшло 11,7 млн. грн. (або 28,1 відсотків)

3.10
Організація роботи територіальних органів ДФС із проведення фактичних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) тощо
Департаменти аудиту; 
податків і зборів з: 
юридичних осіб;
фізичних осіб
Протягом півріччя
Протягом звітного півріччя проведено                                      6,9 тис.  фактичних перевірок за результатами яких до суб’єктів господарювання застосовано 109 млн. грн. штрафних (фінансових) санкцій, з яких сплачено 34 млн. гривень. 
В рамках організації роботи територіальних органів ДФС щодо проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог чинного законодавства підготовлено та направлено 11 листів.
27.02.2018 проведено відео-селекторну нараду з окремими територіальними органами ДФС з питань організації роботи підрозділів фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями
3.11
Організація перевірок суб’єктів господарювання з метою виявлення та/або відпрацювання сумнівних фінансових операцій, щодо яких виникають підстави вважати, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або іншими правопорушеннями
Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
З метою виявлення та/або відпрацювання фактів порушення вимог чинного законодавства, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншими правопорушеннями, працівниками підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, брали участь у 267 перевірках суб’єктів господарювання, з яких 253 планових та 14 позапланових
3.12
Організація та проведення документальних позапланових перевірок за ухвалами судових органів, винесеними у кримінальних провадженнях
Департаменти аудиту; 
податків і зборів з 
фізичних осіб
Протягом півріччя
На виконання ухвал суду про проведення перевірок, ініціаторами яких були оперативні та слідчі підрозділи ДФС, органи прокуратури, досудового слідства та суду, проведено 257 документальних перевірок (за матеріалами, попереднього та поточного років) та донараховано 2 499,0 млн. грн., у т.ч. за матеріалами поточного року - 115 перевірок, за результатами яких донараховано 635,5 млн. гривень.
Крім того, з питань дотримання вимог митного законодавства проведено 4 перевірки, призначені відповідно до кримінально-процесуального законодавства, за результатами яких донараховано 1 597,3 тис. грн. податкових зобов’язань по сплаті митних платежів

3.13
Вжиття заходів щодо своєчасного відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися схемним податковим кредитом для мінімізації чи ухилення від оподаткування
Департамент аудиту

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду у межах відпрацювання «схемного» кредиту виявлено 113 найбільших (переважно на понад 10 млн. грн.) схем ухилення від оподаткування (далі – схеми) за звітні періоди декларування ПДВ вересень 2017 – березень 2018 років на загальну суму ПДВ близько 2,9 млрд. грн., за якими ідентифіковано більше 3 тис. ймовірних вигодонабувачів «схемного» податкового кредиту, з них взято на контроль відпрацювання територіальними органами ДФС 0,4 тис. найбільших вигодонабувачів на суму ПДВ 2,2 млрд. грн. (підготовлено та направлено 46 листів – доручень).
Такі схеми внесено до інформаційних баз ДФС для забезпечення відпрацювання вигодонабувачів підрозділами аудиту та направлено до підрозділів податкової міліції ДФС з метою сприяння в організації документальних позапланових перевірок вигодонабувачів.
Всього за 208 схемами за звітні періоди декларування ПДВ 2017 – березень 2018 років (загальна сума «схемного» ПДВ близько 5,3 млрд. грн.) перебуває на контролі відпрацювання територіальними органами ДФС загалом 1,5 тис. найбільших вигодонабувачів на суму ПДВ 4,3 млрд. гривень.
Відпрацьовано близько 1,3 тис. ймовірних вигодонабувачів на загальну суму ПДВ 2,1 млрд. гривень.
За результатами вжитих заходів донараховано грошових зобов’язань, зменшено від’ємне значення та бюджетне відшкодування з ПДВ загалом на 1,8 млрд. грн, а також не підтверджено реальність операцій з продажу на 0,5 млрд. гривень.
Підрозділами аудиту на постійній основі проводилась аналітична робота з виявлення можливих ризиків порушень митного законодавства та у разі наявності обґрунтованих підозр здійснювалася побудова схем подальшого переміщення товару на території України. Для подальшого відпрацювання можливих порушень побудовані схеми направлялися територіальним органам ДФС
3.14
Аналіз причин скасування оскаржених в адміністративному порядку податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами документальних перевірок платників податків. 
Підготовка оглядових листів територіальним органам ДФС щодо результатів аналізу
Департамент аудиту
Протягом півріччя
Забезпечено здійснення аналізу матеріалів документальних перевірок на предмет дотримання встановлених вимог до їх організації, проведення, оформлення та реалізації матеріалів. За результатами до територіальних органів ДФС направлялися відповідні оглядові листи і видавалися відповідні накази ДФС. 
Також забезпечено підготовку висновків за наслідками розгляду скарг на прийняті податкові повідомлення-рішення.
З метою підвищення якості проведення перевірок, документування виявлених порушень протягом звітного півріччя сформовано та направлено 4 оглядових листа про звітні показники щодо стану оскарження в адміністративному порядку прийнятих за результатами перевірок податкових повідомлень-рішень та причини їх скасування.
Крім того, до територіальних органів ДФС доведено підсумки аналізу проведення контрольно-перевірочних заходів та якості документування проведених перевірок з питань державної митної справи, та як наслідок, причини скасування податкових повідомлень-рішень за результатами розгляду скарг суб’єктів господарювання  в рамках адміністративного оскарження (листи ДФС від 03.01.2018 №159/7/99-99-14-04-02-17, від 21.05.2018 № 15172/7/99-99-14-04-02-17)
3.15
Здійснення онлайн - моніторингу найбільш ризикових зовнішньоекономічних операцій, митне оформлення яких здійснюється митницями ДФС

Департамент таргетингу та управління митними ризиками
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду на постійній основі здійснювався он-лайн моніторинг зовнішньоекономічних операцій, які містять ознаки ризикових. 
У зонах діяльності Івано-Франківської, Львівської, Одеської та Волинської митниць ДФС виявлено схеми ввезення заборонених законодавством України транспортних засобів з екологічними нормами нижче «Евро-5». 
За результатами моніторингу митних оформлень товарів «живі зрізані квіти» та «рослини для відкритого ґрунту» із застосуванням преференційного режиму відповідно до Угоди про асоціацію ініційовано проведення перевірки походження товарів.  Згідно відповіді митного органу країни відправлення,  преференційне походження товарів по запитуваним                   6 партіям товарів не підтверджено. Загальна сума звільнення від сплати мита складає 1,4 млн. гривень. Вінницькою та Тернопільською митницями ДФС проводяться відповідні заходи.
У зонах діяльності Одеської, Житомирської та Івано-Франківської митниць ДФС виявлено та припинено схему вивезення лісоматеріалів товарної позиції 4407 УКТЗЕД під виглядом «будівельних конструкцій збірних…» товарної позиції 9406 УКТЗЕД з метою уникнення заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ненадання Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій відповідно до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів»).
Виявлені ризики при декларуванні повітряних та морських суден у режим переробки з метою ремонту. Так, під час митного оформлення реекспорту літака поінформовано Кіровоградську митницю ДФС про ризики незаявлення всього обсягу ремонтних робіт при митному оформленні та невідображення у бухгалтерській і податковій звітності, використання транспортного засобу з комерційною метою (лист від 23.05.2018 №15565/7/99-99-24-01-02-17). 
За результатами відпрацювання Кіровоградська митниця ДФС ініціювала  проведення контрольно-перевірочних заходів за місцем реєстрації підприємства в місті Києві. 
Також, за результатами здійснення он-лайн – моніторингу митних оформлень проводився аналіз та оцінка митних ризиків у частині декларування товарів не своїм найменуванням та використання товарів прикриття з метою заниження бази оподаткування та ухилення від заходів нетарифного регулювання, у зонах діяльності Житомирської, Івано-Франківської, Київської міської, Полтавської, Сумської, Харківської, Одеської та Львівської митниць ДФС, у тому числі шляхом таргетингу (результативність застосування таргетингу – 15,5 відсотків).
За результатами аналізу митних оформлень товарів у зоні діяльності Одеської митниці ДФС встановлено випадки митного оформлення товарів з фактичним ігноруванням митних формальностей та окремих вимог Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Мінфіну від 31.07.2015 № 684, зокрема проведення митного огляду без застосування систем віддаленого відеоспостереження. За даними фактами ініційовано проведення перевірки (лист від 13.06.2018№ 17790/7/99-99-24-01-02-17)
3.16
Організація (участь у проведенні) перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, спиртовмісної продукції, нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу, алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду  проведено 17 302 перевірки суб’єктів господарювання у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів у т.ч.                     5 068 фактичних перевірок. За результатами таких перевірок донараховано акцизного податку та штрафних санкцій на загальну суму 1 194 млн. гривень
3.17
Здійснення контролю територіальних органів ДФС за проведенням перевірок податкових декларацій з ПДВ у частині правомірності декларування платниками податку сум бюджетного відшкодування ПДВ 

Департаменти податків і зборів з: 
юридичних осіб;
фізичних осіб
Протягом півріччя
З метою контролю територіальних органів ДФС за проведенням перевірок податкових декларацій з ПДВ у частині правомірності декларування платниками податку сум бюджетного відшкодування ПДВ направлено  листи: від 20.04.2018 № 12059/7/99-99-12-03-02-17, від 31.01.2018№ 2813/7/99-99-13-04-02-17, від 24.05.2018№ 15778/7/99-99-13-04-02-17

3.18
Організація та контроль за застосуванням штрафних (фінансових) санкцій територіальними органами ДФС за несвоєчасне подання (неподання) юридичними особами податкової звітності
Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
В рамках організації роботи щодо штрафних (фінансових) санкцій територіальним органам ДФС направлено лист щодо правомірності притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб суб’єкта господарювання, який здійснив реалізацію пального без реєстрації платником акцизного податку та, відповідно, без подання декларації акцизного податку. 
За результатами контрольно-перевірочних заходів донараховано грошових зобов’язань з акцизного податку по 8 418 платниках на загальну суму 193,8 млн. грн.,                   у т.ч.: 
13,1 млн. грн. основного платежу та 4,6 млн. грн. штрафних (фінансових) санкцій по 9 суб’єктах господарювання при самостійному визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання;
10,8 млн. грн. по 1 048 суб’єктах господарювання  штрафу за порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
151,6 млн. грн. по 69 суб’єктах господарювання – штраф за здійснення операцій з реалізації пального без реєстрації платниками акцизного податку;
9,2 млн. грн. по 4 969 суб’єктах господарювання – штраф за порушення правил сплати (перерахування) податків; 
4,5 млн. грн. по 2 337 суб’єктах господарювання – штраф за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності.
За результатами аналізу даних проведеної територіальними органами ДФС камеральних перевірок податкової звітності: 
з екологічного податку донараховано податку (у т.ч. штрафних (фінансових) санкцій) на суму 0,3 млн. грн.; 
з рентної плати за спеціальне використання води донараховано плати (у т.ч. штрафних (фінансових) санкцій) на суму 0,2 млн. грн.;
з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України донараховано плати (у т.ч. штрафних (фінансових) санкцій) на суму 0,1 млн. грн.;
за користування надрами донараховано податку (у т.ч. штрафних (фінансових) санкцій) на суму 0,08 млн. грн.;
за спеціальне використання лісових ресурсів донараховано плати (у т.ч. штрафних (фінансових) санкцій) на суму 0,01 млн. гривень
3.19
Організація та координація роботи територіальних органів ДФС з виявлення та упередження порушень платниками податків податкового та іншого законодавства під час виплати заробітної плати та інших доходів громадянам
Департамент податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
Для організації та координації роботи територіальних органів ДФС з виявлення та упередження порушень платниками податків податкового та іншого законодавства під час виплати заробітної плати та інших доходів громадянам направлено листи від 28.02.2018  № 6052/7/99-99-13-01-1-17, від 07.03.2018  № 6882/7/99-99-13-01-01-17, від 12.04.2018  № 11001/7-99-99-13-01-01-17, від 26.06.2018  № 19528/7/99-99-13-01-01-17.
За результатами контрольно-перевірочної роботи протягом звітного періоду виявлено 3,3 тис. найманих осіб, праця яких використовувалась роботодавцем без оформлення трудових відносин. Крім того, у складі робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, створених за ініціативою місцевих органів виконавчої влади, здійснювались обстеження виробничих, торгових приміщень юридичних та фізичних осіб, місць здійснення підприємницької діяльності, а також  проводилась роз’яснювальна робота з роботодавцями. За результатами цих заходів роботодавцями додатково укладено понад 21 тис. трудових угод з найманими працівниками, до бюджету додатково сплачено 17,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб і військового збору та 20 млн. грн. єдиного внеску.
Також виявлено 94 громадянина, які здійснювали підприємницьку діяльність без державної реєстрації. Крім того, до державної реєстрації залучено 6,5 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації, до бюджетів додатково сплачено                              6,0  млн. грн. податків та зборів та 6,9 млн. грн. єдиного внеску.
За результатами контрольно-перевірочної роботи виявлено понад 1,6 тис. суб’єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб),  які порушували законодавство при виплаті громадянам заробітної плати, у т.ч. понад 0,1 тис. випадків виплати заробітної плати за рахунок не облікованих коштів та близько 0,5 тис. випадків виплати суб’єктами господарювання найманим працівникам доходу під виглядом позик, інших матеріальних благ без утримання податку на доходи фізичних осіб. Донараховано понад 414 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, 145 млн. грн. єдиного внеску та 21 млн. грн. військового збору, а також складено понад 0,9 тис. протоколів про вчинення адмінпорушень.
З метою забезпечення  надходжень до бюджету територіальним органам ДФС направлені листи щодо вжиття заходів до податкових агентів, які нараховували заробітну плату у розмірах менше законодавчо встановленого рівня (від 12.04.2018 № 11001/7/99-99-13-01-01-18 та від 26.06.2018 № 19528/7/99-99-13-01-01-17)
3.20
Організація роботи територіальних органів ДФС щодо посилення контролю за діяльністю самозайнятих осіб, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування
Департамент податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
У рамках організації роботи територіальних органів ДФС щодо посилення контролю за діяльністю самозайнятих осіб, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування направлено листи від 25.04.2018  № 12521/7/99-99-13-04-02-17, від 20.06.2018 №18674/7/99-99-13-04-02-17 та від 25.06.2018  № 19390/7/99-99-13-04-02-17
3.21
Забезпечення проведення територіальними органами ДФС спільних дій з органами місцевого самоврядування стосовно проведення  роботи з керівниками підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати належних сум податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску
Департамент податків і зборів з фізичних осіб 
Протягом півріччя
Про результати вжитих заходів з питань погашення заборгованості із заробітної плати поінформовано Мінсоцполітики (листи від 19.01.2018  № 1042/5/99-99-13-01-01-16, від 16.02.2018  № 2414/5/99-99-13-01-01-16, від 15.03.2018 № 4164/5/99-99-13-01-01-16, від 17.04.2018   № 6546/5/99-99-13-01-01-16, від 18.05.2018                                № 8675/5/99-99-13-01-01-16, від 19.06.2018                              № 10635/5/99-99-13-01-01-16)
3.22
Проведення перевірок достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади»

Департамент податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду проведено 25 перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»

Розділ 4. Організація роботи ДФС та її територіальних органів щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
4.1
Організація роботи щодо видачі суб'єктам господарювання ліцензій на право  виробництва та оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, а також своєчасності перерахування відповідних платежів до бюджету

Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду суб’єктам господарювання:
видано ліцензій на право виробництва спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 39, переоформлено – 30, призупинено за несплату – 5 та анульовано – 14;
видано ліцензій на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами – 82, переоформлено – 33, призупинено за несплату – 71, анульовано – 55

4.2
Організація роботи щодо запобігання і боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, проведення опломбування (переопломбування) місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств – виробників спирту та спиртовмісної продукції всіх форм власності
Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
Протягом звітного півріччя з метою упередження незаконного виробництва спирту та спиртовмісної продукції здійснено 120 виїздів на підприємства, які виробляють спирт та спиртовмісну продукцію з метою пломбування місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах
4.3
Узагальнення та здійснення аналізу звітних даних суб’єктів господарювання щодо обсягів виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Підготовка відповідної інформації керівництву ДФС та Мінфіну
Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
Мінфіну надано інформацію щодо обсягів виробництва і реалізації спирту, алкогольної продукції і тютюнових виробів, кількості отриманого спирту виробниками спиртовмісної продукції за напрямами використання та інформацію щодо залишків тютюнових виробів листами від 17.01.18 № 164/4/99-99-12-01-01-13, від 19.02.18 № 524/4/99-99-12-01-01-13, від 19.03.18                № 799/4/99-99-12-01-01-13, від 18.04.2018 № 1163/4/99-99-12-01-01-13, від 17.05.2018 № 1494/4/99-99-12-01-01-13, від 18.06.2018 № 1773/4/99-99-12-01-01-13.
Комітету Верховної ради України з питань податкової та митної політики надано інформацію щодо обсягів виробництва та реалізації алкогольної продукції в розрізі виробників листами від 17.01.18 № 77/2/99-99-12-01-01-10, від 20.02.18 № 210/2/99-99-12-01-01-10, від 21.03.18 № 319/2/99-99-12-01-01-10, від 20.04.2018 № 493/2/99-99-12-01-01-10, від 22.05.2018 № 609/2/99-99-12-01-01-10
4.4
Організація роботи територіальних органів ДФС щодо забезпечення замовлення, виготовлення та контролю за зберіганням, обліком, продажем та використанням марок акцизного податку
Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
Опрацьовано 264 заявки територіальних органів ДФС та в результаті подано виробнику марок                            ДП ПК «Україна» зведені заявки на виготовлення марок акцизного податку в кількості 1826,4 млн. шт., у т.ч.:
для маркування алкогольних напоїв – 301,1 млн. шт.;
для маркування тютюнових виробів в кількості               1525,3 млн. штук
4.5
Формування та ведення: Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; Єдиного державного реєстру місць зберігання; Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок; Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту; Реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і спиртом плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією; ліцензійного реєстру виданих ліцензій на оптову торгівлю спиртом; ліцензійного реєстру виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту); ліцензійного реєстру виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями – сидром та перрі (без додання спирту); ліцензійного реєстру виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями, виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік; ліцензійного реєстру виданих ліцензій на оптову торгівлю тютюновими виробами
Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
Інформація для розміщення на офіційному веб-порталі ДФС у рамках ведення:
Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів надана 33 листами;
Реєстру cуб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і спиртом плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією надавана 4 листами;
переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють оптову торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами надана 30 листами; 
Єдиного державного реєстру місць зберігання надана 39 листами;
Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок надана 8 листами.
Видано 476 довідки про внесення місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та 25 довідок про внесення місць зберігання спирту до Єдиного державного реєстру.
Крім того, до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок: внесено обладнання – 34 шт., внесено зміндо відомостей – 16 шт., виключено – 47 штук
4.6
Подання відомостей до Єдиного ліцензійного реєстру щодо виданих, переоформлених, анульованих та призупинених ліцензій, виданих дублікатів ліцензій на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптову торгівлю спиртом; алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту); алкогольними напоями – сидром та перрі (без додання спирту); алкогольними напоями, виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік; і тютюновими виробами
Департамент податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
Державній регуляторній службі України надано інформацію  листами: від 11.01.2018 № 438/5/99-99-12-01-01-16, від 12.02.2018 № 2098/5/99-99-12-01-01-16, від 12.03.2018 № 3817/5/99-99-12-01-01-16, від 13.04.2018  № 6308/5/99-99-12-01-01-16, від 11.05.2018 № 8190/5/99-99-12-01-01-16, від 05.06.2018 № 9664/5/99-99-12-01-01-16
4.7
Організація заходів із виявлення фактів ухилення від сплати податків та необлікованого виготовлення і реалізації продукції підприємствами-виробниками підакцизних товарів
Головне оперативне управління
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду обліковано                                    17 кримінальних правопорушень відносно службових осіб підприємств-виробників підакцизних товарів.
З метою недопущення ухиляння суб’єктів господарювання від сплати податків, виготовлення та реалізації необлікованої підакцизної продукції забезпечено постійний моніторинг та співставлення інформації, наявної у реєстрах, передбачених Порядком ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 806.
Забезпечено проведення перевірок суб’єктів господарювання, якими зокрема встановлено:
19 випадків виробництва, зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
299 випадків виробництва, зберігання, транспортування, реалізації алкогольних напоїв або тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку;
131 випадок зберігання спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів в місцях зберігання не внесених до Єдиного реєстру;
731 випадок провадження діяльності без наявності ліцензії
4.8
Організація заходів щодо протидії незаконному ввезенню, виготовленню підакцизних товарів та вилучення їх з незаконного обігу 
Головне оперативне управління
Протягом півріччя
За результатами проведених заходів щодо протидії незаконному ввезенню, виготовленню підакцизних товарів:
вилучено підакцизних товарів на суму 951,4 млн. грн., з яких 117,4 тис. дал спирту на суму 271,9 млн. грн.,               551 тис. дал лікеро-горілчаних напоїв на суму 133,3 млн. грн., тютюнових виробів і сировини на суму 186,2 млн. грн. та 11,4 тис. тонн пально-мастильних матеріалів на суму 292,3 млн. грн.;
вилучено підакцизних товарів, які незаконно переміщені через державний кордон України на суму 237,4 млн. грн., з яких 19,6 тис. дал спирту на суму                   50,3 млн. грн., 3,5 тис дал лікеро-горілчаних напоїв на суму 13,3 млн. грн., тютюнових виробів на суму                       143 млн. грн. та 397,3 тонн пально-мастильних матеріалів на суму 11,1 млн. грн.;
припинено діяльність 89 незаконних виробництв підакцизних товарів та викрито 186 кримінальних правопорушень за статтею 204 КК України.
Крім того, виявлено та припинено діяльність                        40 підпільних цехів з виробництва підакцизних товарів,               у т.ч.:
4 виробництва спирту;
30 виробництв алкогольних напоїв;
3 виробництва тютюнових виробів;
4 виробництва пального.
З незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму – 474 млн. гривень
Розділ 5. Організація роботи ДФС та її територіальних органів щодо боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування, митній і бюджетній сферах, правопорушеннями, пов’язаними з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
5.1
Організація та координація роботи територіальних органів ДФС щодо попередження, виявлення кримінальних та інших правопорушень у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, упередження та припинення каналів незаконного переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, запровадження дієвої системи контролю за дотриманням вимог митного та податкового законодавства 
Головне оперативне управління
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду до ЄРДР внесено                   221 відомість про скоєння кримінальних правопорушень, з яких 96 за ознаками вчинення злочинів, передбачених статтею 212 КК України                 (43,4 відсотка). Сума встановлених збитків по всіх кримінальних провадженнях становить 619,5 млн. грн., з яких до бюджету відшкодовано 189,1 млн. грн.                    (30,5 відсотків). Накладено арешт на вилучені товарно-матеріальні цінності загальною вартістю 706 млн. гривень.
До митниць ДФС направлено 645 листів орієнтувань, за результатами відпрацювання яких працівниками митниць ДФС складено 381 протокол та накладено штрафів на суму 34 млн. грн. (сплачено до бюджету                  1,2 млн. грн.), конфісковано товарно-матеріальних цінностей на суму 39,6 млн. грн., додатково сплачено митних платежів на суму 205,7 млн. гривень.
До підрозділів аудиту направлено 114 повідомлень щодо порушень податкового законодавства, за результатами відпрацювання додаткові надходження до бюджету склали 29,1 млн. гривень.
За результатами розгляду орієнтувань до ЄРДР внесено 58 матеріалів про вчинення кримінальних правопорушень у митній та податковій сферах
5.2
Організація роботи територіальних органів ДФС з виявлення та припинення фактів незаконного відшкодування ПДВ, штучного формування податкового кредиту, мінімізації податкових зобов’язань
Головне оперативне управління
Протягом півріччя
Розпочато 133 досудових розслідування за фактами незаконних заявок на відшкодування 930,5 млн. грн. ПДВ та фактами незаконного відшкодування з бюджету 299,8 млн. грн. ПДВ.
Виявлено ознаки кримінальних правопорушень та розпочато 221 досудове розслідування за виявленими фактами ухилення від сплати ПДВ на суму 831,6 млн. грн., з яких забезпечено відшкодування завданих державі збитків на загальну суму 283,1 млн. грн. ПДВ
5.3
Організація та проведення заходів щодо ліквідації конвертаційних центрів та відпрацювання підприємств реального сектору економіки – їх вигодонабувачів
Головне оперативне управління
Протягом півріччя
Викрито та припинено діяльність 41конвертаційного центру, до ЄРДР внесено 70 кримінальних проваджень, з яких 19 відносно організованих груп та злочинних угрупувань (статті 27 та 28 КК України). За результатами відпрацювання транзитно-конвертаційних підприємств, які входили до конвертаційних центрів та їх вигодонабувачів, стягнуто до бюджету                               554 млн. гривень
5.4
Забезпечення організаційних та практичних заходів оперативних підрозділів податкової міліції територіальних органів ДФС з відпрацювання суб’єктів господарювання, залучених до міжрегіональних схем ухилення від оподаткування 
Головне оперативне управління
Протягом півріччя
За результатами відпрацювання 744 вигодоформуючих суб’єктів, доведених до відпрацювання, внесено до АІС «Суб’єкт фіктивного підприємництва» 104 фіктивних суб’єкта.
Розпочато 72 кримінальні провадження за статтею              205 КК України. 
Організовано відпрацювання 1,3 тис. зустрічних транзитів. За результатами їх відпрацювання інформація щодо встановлених ознак фіктивності по 62 зустрічних транзитах внесена до АІС «Суб’єкт фіктивного підприємництва». 
До підрозділів аудиту спрямовано 561 матеріал на загальну суму «схемного» ПДВ на суму 1,13 млрд. гривень. До плану-графіку проведення документальних планових перевірок платників податків включено                    210 суб’єктів господарювання. За результатами проведених перевірок донараховано 75,7 млн. гривень
5.5
Організація роботи оперативних підрозділів податкової міліції територіальних органів ДФС щодо викриття злочинів у кредитно-фінансовій сфері, запобігання та протидії розкраданню бюджетних коштів та їх легалізації 
Головне оперативне управління

Протягом півріччя
У напрямку викриття злочинів у кредитно-фінансовій сфері до ЄРДР внесено 53 кримінальних провадження, до бюджету стягнуто 3,7 млн. гривень.
У напрямку протидії розкраданню бюджетних коштів та їх легалізації в ЄРДР зареєстровано                        206 кримінальних проваджень, з яких за статтею 191 КК України – 108, за статтею 212 КК України – 79, за статтею 209 КК України – 21.
Ініційовано проведення 251 перевірки щодо розкрадання бюджетних коштів, за результатами яких до бюджету стягнуто 269 млн. гривень
5.6
Організація комплексу заходів, спрямованих на виявлення та протидію правопорушенням, пов’язаним із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
За звітний період складено 587 матеріалів з ознаками злочинів. З використанням складених підрозділами боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, матеріалів, розпочато 341 кримінальне провадження.
По кримінальним справам, в яких використовувались матеріали підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, відшкодовано збитків, завданих державі, на суму 29,0 млн. грн., накладено арешт на майно на суму 13,7 млн. грн.. вилучено майна на суму 17,9 млн. гривень
5.7
Вжиття комплексу заходів щодо виявлення схем, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
Протягом звітного півріччя підрозділами боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 814 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, з яких 663 за власною ініціативою
5.8
Організація розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах
Головне оперативне управління
Протягом півріччя
Розшукано 15 осіб, з яких 2 особи, що оголошувались у розшук у поточному році та 13 осіб оголошених у розшук у минулих роках
5.9
Здійснення аналітично-пошукової роботи, спрямованої на виявлення способів і механізмів незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України
Департамент організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
З початку 2018 року завдяки проведеним цілеспрямованим організаційним та контрольно-перевірочним заходам в Одеській та Сумській митницях ДФС припинено схему незаконного ввезення товарів «тканини», що супроводжувалось їх підміною по шляху слідування до митниці призначення.
За результатами впровадженого комплексного підходу по виявленню правопорушень із використанням даної схеми було складено протокол про порушення митних правил на суму близько 1 млн. гривень. Додатково забезпечено сплату митних платежів на суму близько       4 млн. гривень.
У зонах діяльності митниць ДФС було проведено ряд результативних заходів направлених на припинення схеми ввезення на митну територію України бензину під виглядом газового конденсату природного без сплати акцизного податку.
За результатами вжитих заходів митницями ДФС складено 3 протоколи про порушення митних правил при переміщенні товару «газовий конденсат природний» за ст. 483 (1), 485 (2) Митного кодексу України та віднесено зазначені товари до підакцизної групи. Сума недоборів митних платежів склала близько 241 млн. гривень. Сума вилучених товарів склала близько 1 млн. гривень. 
Окрема увага приділена  припиненню використання схем направлених на уникнення від сплати податку на прибуток, а також спрямована на створення підґрунтя для неповернення валютної виручки в Україну. Під час проведення аналізу зовнішньоекономічних операцій виявлено фіктивну поставку товару «кукурудза» обсягом у 7 400 тонн в зоні діяльності Херсонської митниці ДФС. За даним фактом складено низку протоколів про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України.  Вартість предмету правопорушення склала           36 млн. гривень.
Спільно з представниками митної кримінальної служби Німеччини ZOLLKRIMINALAMT здійснено контрольовану поставку за фіктивним вивезенням з території Європейського Союзу партії тютюну для кальянів вагою 2 500 кг. За результатами заходів встановлено, що товар «тютюн для кальяну» залишався в країнах ЄС, а в свою чергу на територію України переміщувався транспортний засіб (мікроавтобус) з фіктивним вантажем та супроводжувалось заміною реєстраційних номерних знаків та документів. Такі дії дали змогу уникнути сплати податків на території ЄС на суму близько 140 тис. Євро.
Проведена аналітична робота по виявленню випадків незаконних «транзитних» операцій через митний кордон України товарів. За результатами посилених заходів та контролю ризикових операцій виявлено 6 резонансних випадків незаконного переміщення тютюнових виробів. Вилучено 1 млн. 132 тис пачок сигарет, переважно без марок акцизного збору.
Здійснена робота в напрямку виявлення ризикових операцій з товарами «засоби захисту рослин». За результатами ініційованого відбору зразків в зоні діяльності Київської митниці ДФС у складі окремих гербіцидів виявлено речовину що відноситься до прекурсорів, також в зоні діяльності Одеської митниці ДФС виявлено 3 тони поверхневої активної речовини, заявленої не своїм найменуванням. За результатами складено протоколи про порушення митних правил за ст. 485 Митного кодексу України. Сума штрафу склала 72 тис. гривень. В зоні діяльності Київської міської митниці ДФС виявлено факт порушення митних правил під час ввезення товару фунгіцид, складено протокол про порушення митних правил за ст. 485 Митного кодексу України. Сума предметів порушення склала              260 тис. гривень.
Відпрацьовано ризикові операцій по виявлених подвійних пакетах документів в поштових та експрес відправленнях. За результатами роботи реалізовано                  5 випадків спроби подання органам доходів і зборів недостовірних відомостей. Складено 5 протоколів про порушення митних правил на загальну суму близько              10 млн. гривень. 
За результатами проведеного аналізу та вжитих додаткових заходів контролю виявлено 2 резонансні випадки переміщення прекурсорів в зоні діяльності Одеської та Волинської митниць ДФС (виявлено 40 тон товару «клеї адгезиви» що містили у своєму складі більше 50 відс. прекурсорів) складено протоколи про порушення митних правил, товар вилучено
5.10
Здійснення провадження у справах про порушення митних правил, аналіз рішень, прийнятих у цих справах
Департамент організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду заведено 22 447 справ про порушення митних правил на суму  1 019,31 млн. грн., з яких у 2 614 справах вилучено предмети правопорушень на суму 389,17 млн. гривень.
Розглянуто 17 034 справи про порушення митних правил та застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 9 275, 59 млн. гривень.
За результатами розгляду справ судом прийнято рішення про конфіскацію безпосередніх предметів правопорушень на суму 117,46 млн. грн., накладено штрафів на суму 92,22 млн. гривень.
Встановлено випадки переміщення товарів через митний кордон з порушенням митного законодавства, а саме:
873 випадки переміщення через митний кордон України продовольчих товарів на суму 66,51 млн. грн.;
1 159 випадків переміщення промислових товарів на суму 170,04 млн. грн., 
198 випадків переміщення валюти на суму 43,32 млн. грн., 
160 випадків переміщення транспортних засобів на суму 109,30 млн. гривень.
До правоохоронних органів направлено                                  821 повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень, з них:
64 повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.201 КК України;
821 повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.212 КК України;
239 повідомлень про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.305 КК України; 
494 повідомлень про виявлення ознак інших злочинів
5.11
Проведення спеціальних заходів із запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил на митній території України
Департамент організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Під час проведення спеціальних заходів в зоні діяльності Сумської митниці ДФС працівниками ДФС взято участь у проведенні митних оглядів товарів, що надійшли на адресу ТОВ «Тексім-груп», ПП «Суми-руно» та ТОВ «Фуд індастріал». Так, за результатами залучення податкових та митних експертиз ДФС Сумською митницею ДФС винесено ряд рішень про визначення коду товару «тканина», відповідно до якого було змінено опис та код товару згідно УКТЗЕД з більшою ставкою мита. 
За даним фактом Сумською митницею ДФС  складено протокол про порушення митних правил на суму                953,9 тис. гривень.
Під час проведення контрольних заходів в зоні діяльності Одеської митниці ДФС попереджено  факт ввезення на митну територію України товарів з порушенням митних правил. Так, на адресу одного з українських суб’єктів ЗЕД згідно поданих товаросупровідних документів у 2-х контейнерах надійшов товар «вироби з пластмаси» китайського походження без зазначення торгівельних марок та виробників. В результаті ініційованого працівниками ДФС огляду товарів встановлено, що у вказаних контейнерах переміщувались електричні освітлювальні прибори – «люстри» За даним фактом Одеською митницею ДФС складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України на суму 806,3 тис. гривень.
Під час проведення контрольних заходів в зоні діяльності Львівської митниці ДФС зафіксовано ряд порушень, зокрема в частині визначення митної вартості транспортних засобів, класифікації автомобілів, що в свою чергу призводить до несплати митних платежів в повному обсязі. По даним фактам складені протоколи про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України (вартість вилученого транспортного засобу – більше 2 млн. грн.) та  за ст. 485 Митного кодексу України сума несплачених митних платежів складає 36 тис. гривень.
В зоні діяльності Волинської митниці ДФС проводились контрольні заходи направлені на перевірку законності переміщення через митний кордон України, а також митного оформлення товарів та транспортних засобів. Під час проведення контрольних заходів, серед іншого основну увагу було зосереджено на питанні перевірки законності здійснення переміщення/пропуску на митну територію України транспортних засобів з іноземною реєстрацією. 
Так, працівниками ДФС в зоні діяльності Волинської митниці припинено спробу ввезення на митну територію України автомобіля марки Lamborghini Huracan Coupe, який переміщувався з документами що містили неправдиві відомості. На підставі отриманої оперативної інформації від митних органів Федеральної Республіки Німеччини встановлено невідповідність реальній вартості вказаного автомобіля. За даним фактом Волинською митницею ДФС складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України (вартість вилученого транспортного засобу – близько 5,9 млн. гривень).
В зоні діяльності Київської митниці ДФС   працівниками ДФС ініційовано проведення додаткових митних формальностей відносно партії «швейних машинок», що надійшли в адресу ТОВ «БМС САКУРА». Результатом стало коригування митної вартості товарів більш ніж у 2,5 рази (з 0,9 млн. грн. до 2,7 млн. гривень). Сума додатково нарахованих в бюджет митних платежів у даному випадку склала  369 тис. гривень
5.12
Досудове розслідування кримінальних правопорушень, підслідних слідчим підрозділам фінансових розслідувань та забезпечення відшкодування завданих злочинами збитків
Головне слідче управління фінансових розслідувань
Протягом півріччя
Протягом звітного півріччя розпочато                                 2917 кримінальних проваджень та закінчено 1402 по яких забезпечено відшкодування збитків на суму                     323 млн. гривень 
5.13
Проведення заслуховувань керівництвом Головного слідчого управління фінансових розслідувань кримінальних проваджень, що розслідуються слідчими слідчих підрозділів фінансових розслідувань    
Головне слідче управління фінансових розслідувань
Протягом півріччя
Проведено заслуховування керівників слідчих підрозділів територіальних органів ДФС про стан слідчої роботи та членів слідчо-оперативних груп про хід розслідування 39 резонансних кримінальних проваджень. По кримінальним провадженням вказаної категорії, керівництвом Головного слідчого управління фінансових розслідувань у відповідності до вимог                  ст.ст. 2, 9, 39 КПК України надано відповідні вказівки
Розділ 6. Розробка пропозицій щодо удосконалення законодавчих 
та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до сфери діяльності ДФС
6.1
Розробка пропозицій щодо удосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну з питань оподаткування, митної справи та інших питань, що належать до компетенції ДФС, спрямованих на створення сприятливих умов для інвесторів та підвищення показників України у рейтингу «Doing Business», та подання їх до Мінфіну у встановленому порядку
Департамент методологічної та нормотворчої роботи; 
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду було підготовлено та направлено до Мінфіну проекти (пропозиції щодо вдосконалення) нормативно-правових актів, що належать до компетенції ДФС, зокрема:
Законів України:
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання існуючих проблемних питань та удосконалення адміністрування акцизного податку» (направлено до Мінфіну листом від 30.03.2018                    № 953/4/99-99-15-03-03-13);
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення класифікації виноробної продукції у відповідність з європейською класифікацією» (направлено до Мінфіну листом від 29.05.2018 № 1572/4/99-99-15-03-03-13); 
«Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного законодавства у частині здійснення митного контролю після випуску товарів» (направлено до Мінфіну листом від 23.05.2018 №1530/4/99-99-14-04-01-13)
постанов Кабінету Міністрів України:
«Про внесення змін до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій» від 13.06.2018 № 496;
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій» (направлено до Мінфіну листом від 02.05.2018 №1288/4/99-99-14-05-01-13);
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440» (направлено до Мінфіну листом від 10.05.2018 № 1401/4/99-99-15-02-01-13);
«Про внесення зміни до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості» (направлено до Мінфіну листом від 24.05.2018                        № 1543/4/99-99-15-03-03-13).
Крім того, за результатами секторальної зустрічі з представниками лакофарбової промисловості, яка відбулась 07 грудня 2017 року, Мінфіну надіслано інформацію про проблемні питання лакофарбової галузі, які пов’язані із застосуванням положень Податкового кодексу України в частині особливостей оподаткування підакцизної сировини, яка використовується при виробництві лакофарбової продукції, а також пропозиції представників галузі щодо їх вирішення (лист ДФС від 24.01.2018 № 225/4/99-99-15-03-03-13).
Також на виконання листів Мінфіну від 08.08.2017              № 11120-08-10/21559 та від 29.12.2017 № 112010-09-10/37174 до Мінфіну направлено доопрацьовані пропозиції про внесення змін до податкового законодавства щодо усунення виявлених технічних та логічних неузгодженостей норм у податковому законодавстві (лист ДФС від 01.02.2018 № 337/4/99-99-15-01-01-13).
За дорученням Мінфіну від 06.04.2018 № 11120-08-10/9617 щодо розгляду проекту Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення неузгодженостей” підготовлено пропозиції та зауваження до вказаного проекту, які надіслані Мінфіну листом ДФС від 10.04.2018 № 1064/4/99-99-15-01-01-13.
З урахуванням рекомендацій експертів Офісу технічної допомоги Казначейства США Підготовлено проект Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків”, який направлено до Мінфіну для проведення його антидискримінаційної та юридичної експертизи (лист ДФС від 29.05.2018 № 1582/4/99-99-15-01-01-13)

6.2
Забезпечення діалогу та співпраці із бізнесовими колами, громадськими інституціями під час підготовки та опрацювання змін до податкового законодавства з метою забезпечення паритету інтересів держави та суб’єктів господарювання
Департамент методологічної та нормотворчої роботи; 
структурні підрозділи
Протягом півріччя
З метою проведення діалогу та співпраці із бізнесовими колами, громадськими інституціями представниками ДФС взято участь у низці заходів, зокрема у:
зустрічах між ДФС та ПрАТ „Філіп Морріс Україна” щодо аналізу та обговорення проблемних питань, пов’язаних із застосуванням митного режиму переробки на митній території України, що відбулися у ДФС (11 січня та 07 березня  2018 року);
круглому столі з представниками молокопереробних підприємств щодо обговорення прийнятих змін до Податкового Кодексу України, які вступили в дію з                1 січня 2018 року (застосування норм для молокопереробної галузі), що проводилась Національною Асоціацією молочників України „Укрмолпром” в Міністерстві аграрної політики та продовольства України (17 січня 2018 року);
засіданні круглого столу з питань оподаткування страхових організацій України, організованому Асоціацією „Національна асоціація страховиків України” (19 січня 2018 року);
семінарах для платників податків на тему: „Закриваємо рік: звітність та виправлення помилок” (26 січня 2018 року), „Законодавчі новації на 2018 рік та основні вимоги до складання річної звітності за 2017 рік”, організованих Державним підприємством „Сервісно-видавничий центр” в м. Києві (13 лютого 2018 року);
нараді щодо обговорення проблемних питань банківських установ, що відбулась у Мінфіні (29 січня 2018 року);
нарадах, стосовно розгляду доопрацьованого проекту Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання існуючих проблемних питань та удосконалення адміністрування акцизного податку” та узгодження позиції щодо вирішення проблеми контролю за використанням палива для реактивних двигунів, що відбулися у Мінфіні                    (05 лютого та 19 березня  2018 року);
засіданнях тристоронньої робочої групи Спільної робочої комісії Сторін Генеральної угоди щодо підготовки проекту Генеральної угоди на новий строк та розгляду пропозицій до блоків питань „Розвиток економіки і вітчизняного виробництва, зростання продуктивної зайнятості”, „Гідні умови праці та соціальний захист працюючих”, що проводилось Мінсоцполітики за участю предстанвиків роботодавців України  (05, 12, 16, 23, 26 лютого, 01, 02, 12, 15 березня та 18 квітня  2018 року); 
робочій групі з представниками ТОВ „Новус” щодо розгляду проблемних питань між ДФС, ЄБА та Американською торгівельною палатою в Україні, що відбулась в ДФС (09 лютого 2018 року);
Національних податкових форумах для платників податків у м. Харкові та м. Одесі на тему: „Закриваємо рік: звітність та виправлення помилок” (09 та 16 лютого 2018 року), у містах Дніпрі та Львові  на тему: „Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ”                        (21 лютого та 23 березня 2018 року), у місті Харкові на тему: „Трансфертне ціноутворення. Податок на прибуток. Податок на додану вартість” (27 квітня 2018 року), організованих Державним підприємством „Сервісно-видавничий центр”;
семінарі для платників податків на тему: „Законодавчі новації на 2018  рік та основні вимоги до складання річної звітності за 2017 рік”, організованому Асоціацією платників податків України (13 лютого 2018 року); 
зустрічі за участі керівництва Енергетичної митниці ДФС, представників ПАТ „Укртрансгаз”, Американської Торгівельної Палати в Україні та компаній членів Палати для обговорення питань використання підземних сховищ газу для зберігання в режимі „митний склад”, організованій Американською Торгівельною Палатою в Україні (16 лютого 2018 року);
зустрічах з представниками Ради бізнес-омбудсмена для обговорення актуальних питань щодо відшкодування ПДВ, електронного адміністрування ПДВ, митних питань, що проводились в ДФС                        (20 лютого та 19 квітня 2018 року);
зустрічі Президента України з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу, що відбулась в приміщенні готелю „Intercontinental” (12 березня 2018 року);
зустрічі з Представництвом „ВІЗЗ Eйр Хангарі КФТ” щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб винагороди резидента, що одержується ним у зв’язку з роботою за наймом, яка здійснюється на борту повітряного судна, що експлуатується в міжнародних перевезеннях, що проводилась в ДФС (14 березня 2018 року);    
засіданнях Податкового комітету Громадської ради при ДФС та Податкового комітету Громадської ради при Міністерстві фінансів України, що проводились в ДФС, зокрема, щодо обговорення проблемних питань в частині оподаткування ПДВ та податком на прибуток (19 березня, 24 травня та 15 червня 2018 року); 
нарадах стосовно врегулювання питання оподаткування податком на додану вартість послуг мобільного зв’язку, які постачаються за межі митної території України, та послуг мобільного зв’язку із використанням скетч-карток, що проводились в Мінфіні за участі представників Американської торгівельної палати України (19 та 29  березня 2018 року);
засіданні Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності, що відбулось в ДФС                    (22 березня 2018 року);
зустрічі з Релігійною організацією „Релігійний центр Свідків Єгови в Україні” стосовно нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та визначення богослужбової літератури, що проводилась в ДФС                 (27 березня 2018 року);
зустрічі з представниками Незалежної асоціації банків України, яка відбулась на виконання протокольного рішення засідання Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності від 22.03.2018 в приміщенні ДФС (28 березня 2018 року);
Національній конференції на тему: „Урядовий план заходів з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства: 45 відс. успіху”, організованій Українським незалежним центром політичних досліджень (29 березня 2018 року);
дев’ятій щорічній конференції, присвяченій податковим спорам, яка організована компанією „ПрайсуотерхаусКуперс” (29 березня 2018 року);
круглому столі на тему: „Автовиробництво в Україні на межі зникнення. Термінові кроки для порятунку галузі”, що проводився Українським союзом промисловців і підприємців (11 квітня 2018 року);
круглому столі з питань оподаткування страхових організацій України, організованому Національною асоціацією страховиків України (13 квітня 2018 року);
круглому столі з питань оподаткування банків України, організованому Київським Інститутом банківської справи (17 квітня 2018 року);
нараді щодо обговорення питань реалізації положень ст.11 Договору між Урядом України та Польщі в частині звільнення товарів, робіт та послуг, що фінансуються відповідно до Контрактів, від сплати будь-яких податків, мит чи інших зборів обов’язкових платежів, які встановлені Україною, що проводилась в Укравтодорі (18 квітня 2018 року);
практичному семінарі для платників податків – членів Асоціації платників податків України, з метою роз’яснення питань: „Автовиробництво в Україні на межі зникнення. Термінові кроки для Податок на прибуток підприємств”, „Податок на додану вартість”, що проводився Асоціацією платників податків України (24 квітня 2018 року);
зустрічі із представниками асоціації „Незалежна асоціація банків України” щодо обговорення проблемних питань, пов’язаних з оподаткуванням банківської діяльності, організованому Національним банком України (27 квітня 2018 року);
робочій зустрічі в рамках проведення процедури взаємного узгодження відповідно до статті 25 Міжурядової українсько-австрійської Конвенції про уникнення подвійного оподаткування щодо австрійського платника податків LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, що проводилась у Мінфіні (15 травня 2018 року);
зустрічах з представниками ТОВ „Перша лізингова компанія (ALD AUTOMOTIVE LLC)” щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з необхідністю реєстрації товариства платником акцизного податку з реалізації пального при здійсненні операцій з відпуску (відвантаження) пального на умовах договорів комісії з використання смарт-карток (паливних карток), проведених у ДФС (18  та 30 травня 2018 року); 
засіданні круглого столу, присвяченому аналізу державного регулювання ринку криптовалют, організованому проектом EU4BUSINESS/ FORBIZ                 (24 травня 2018 року);
відкритій зустрічі з представниками бізнесу „Держава та бізнес: як усунути перешкоди”, що відбулась у Мінфіні (31 травня 2018 року);
презентації, що проводилась Асоціацією „Укрводка” та обговоренні питань щодо зменшення незаконного обігу алкогольних напоїв асоціації, у тому числі, вивчення досвіду Європейських країн (1 червня 2018 року);
нараді з обговорення питань розвитку спиртової галузі та створення ефективної системи контролю за його обігом, що проводилась в  Міністерстві аграрної політики та продовольства України за участі  ДП „Укрспирт” (8 червня 2018 року);
Національному податковому форумі на тему: „Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ”, організованому Державним підприємством „Сервісно-видавничий центр” в м. Одесі (15 червня 2018 року); 
зустрічі з представниками тютюнової галузі, під головуванням в.о. Голови ДФС, що відбулась в ДФС                  (21 червня 2018 року)
тощо.
Крім зазначеного на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” щодо кожного проекту нормативно-правового акта проводяться публічні громадські обговорення шляхом електронних консультацій із громадськістю. Для зазначеного використовується офіційний веб-портал ДФС та урядовий веб-сайт „Громадянське суспільство і влада”, де розміщується проекти нормативно-правових актів разом з відповідними пакетами матеріалів. На зазначених електронних ресурсах зокрема було розміщено такі проекти:
Закону України:
„Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання існуючих проблемних питань та удосконалення адміністрування акцизного податку” (15.06.2018);
наказів Міністерства фінансів України:
„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21” (26.02.2018);
„Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств” (11.04.2018) ;
„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів від 31.12.2015  № 1307”(29.05.2018)
6.3
Проведення експертизи проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДФС, на відповідність законодавству Європейського Союзу
Департамент методологічної та нормотворчої роботи; 
структурні підрозділи 
Протягом півріччя
З метою забезпечення адаптації нормативно-правових актів України до законодавства Європейського Союзу протягом звітного періоду проведено експертизу проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами ДФС, щодо відповідності нормам європейського законодавства та підготовлено для надання Міністерству юстиції України 3 довідки про відповідність положень цих проектів acquis ЄС та 3 довідки про відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
6.4
Опрацювання законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України, законопроектів і проектів інших нормативно-правових актів (у т. ч. нормативних актів), розроблених структурними підрозділами ДФС та іншими органами державної влади, з питань, що належать до компетенції ДФС 
Департамент методологічної та нормотворчої роботи; 
структурні підрозділи
Протягом півріччя
У звітному періоді протягом роботи Верховної Ради України VIІІ скликання проведено попередню експертизу зареєстрованих Верховною Радою України 1 014 проектів нормативно-правових актів Верховної Ради України, з них 602 – законопроекти, з яких 147 стосується повноважень ДФС, або 24,4 відс. від загальної кількості зареєстрованих проектів законів.
З початку п.р. фахівцями ДФС опрацьовано                            151 законопроект (з урахуванням 24 законопроектів за 2017 рік), решта законопроектів знаходяться на розгляді структурних підрозділів ДФС. Висновки за результатами опрацювання законопроектів направлялися до Мінфіну

6.5
Організація і координація роботи щодо супроводження проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів при розгляді у Кабінеті Міністрів України, комітетах і на пленарних засіданнях Верховної Ради України
Департамент методологічної та нормотворчої роботи; 
структурні підрозділи
Протягом півріччя
У звітному періоді за участю керівництва ДФС відбулось 11 засідань урядових нарад та 18 засідань Урядових комітетів, на яких розглянуто 68 проектів нормативно-правових актів, які стосуються повноважень ДФС, а саме:
16 Урядових комітетів з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності, на яких розглянуто: 10 законопроектів, що проходять процедуру погодження у центральних органах виконавчої влади; 13 проектів постанов Кабінету Міністрів України; 3 проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України; 1 проект Указу Президента України; 37 законопроектів, що зареєстровані у Верховній Раді України;
1 Урядовий комітет з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку, на якому розглянуто: 3 законопроекти, що зареєстровані у Верховні Раді України;
1 Урядовий комітет з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, на якому розглянуто 1 проект розпорядження Кабінету Міністрів України.
Забезпечено постійний контроль за станом проходження у Верховній Раді України проектів законодавчих актів з питань, що стосуються повноважень ДФС.
Так згідно моніторингу порядків денних пленарних засідань за звітний період у Верховній Раді України було заплановано до розгляду 261 законопроект з питань, що стосуються повноважень ДФС, за результатами їх розгляду у Верховній Раді України прийнято рішення щодо 69 законопроектів (направлено на повторне  І  читання – 8, включено до порядку денного – 6,  не включено до порядку денного – 17, законопроекти не набрали голосів – 6, відхилено – 6, прийнято за основу – 12, прийнято за основу зі скороченою процедурою підготовки до II читання – 1, закон прийнято – 13).
 Інформація щодо запланованих до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України проектів Законів України та звіти щодо їх розгляду надавалися керівництву ДФС та відповідним структурним підрозділам.
У звітному періоді відбулось 41 засідання комітетів Верховної Ради України VIII скликання, на яких розглянуто 46 законопроектів та 19 питань, які стосуються повноважень ДФС

6.6
Участь у підготовці, надання до Мінфіну пропозицій та експертних висновків до проектів законів України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 


Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем; 
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Мінфіну надано пропозиції до законопроектів:
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»  листами від 08.02.2018 № 413/4/99-99-07-01-02-13 та від 19.04.2018 № 1166/4/99-99-07-01-02-13 щодо очікуваних надходжень рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України у 2018 році;
«Про Державний бюджет України на 2019 рік» листом від 19.04.2018 № 1167/4/99-99-07-01-02-13 щодо прогнозних показників надходжень до державного бюджету на 2019 - 2021 роки за кодами бюджетної класифікації 13070100, 13070200, 19010100, 19010200, 19010300 
6.7
Розробка проектів наказів Мінфіну з питань, віднесених до компетенції ДФС, на виконання вимог, встановлених актами законодавства та дорученнями Мінфіну
Департамент методологічної та нормотворчої роботи; 
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду розроблено (доопрацьовано) такі проекти наказів Мінфіну:
«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21» від 23.03.2018 № 381, зареєстрований в Мін’юсті 16.04.2018 за № 451/31903;
 «Про затвердження Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної фіскальної служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації та Форми для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби» від 04.05.2018 № 468, зареєстрований в Мін’юсті 29.05.2018 за № 643/32095;
«Про затвердження Змін до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами» від 05.06.2018 № 547, зареєстрований в Мін’юсті 26.06.2018 за № 747/32199;
«Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» від 26.03.2018 № 386, зареєстрований в Мін’юсті 18.04.2018 за № 465/31917;
«Про внесення змін до Положення про форму і зміст розрахункових документів наказ Мінфіну» від 19.02.2018 № 288, зареєстрований у Мін’юсті 14.03.2018 за  № 293/31745; 
«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів від 31.12.2015 № 1307» (направлено до Мінфіну листами від 29.05.2018 №1574/4/99-99-15-03-01-13 та від 21.06.2018 №1797/4/99-99-15-03-01-13;
«Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (направлено до Мінфіну листом від 21.03.2018 № 821/4/99-99-15-02-01-13);
«Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи» ((направлено до Мінфіну листами від 15.01.2018                         № 136/4/99-99-17-01-13, від 22.03.2018 № 834/4/99-99-17-01-13, від 24.05.2018  № 1550/4/99-99-17-01-13);
«Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходять у власність держави» ((направлено до Мінфіну листами від 02.02.2018 №356/4/99-99-17-01-13, від 23.03.2018               № 850/4/99-99-17-01-13, від 17.05.2018 № 1496/4/99-99-17-01-13);
«Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків» (направлено до Мінфіну листами від  15.01.2018 № 136/4/99-99-17-01-13, від 16.03.2018 № 788/4/99-99-17-01-13);
«Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків» (направлено до Мінфіну листами від  15.01.2018 № 136/4/99-99-17-01-13, від 22.03.2018 № 834/4/99-99-17-01-13);
 «Про затвердження Положення про технічну комісію» (направлено до Мінфіну листом від 22.01.2018 №207/4/99-99-14-05-01-13);
 «Про затвердження Порядку перевірки моделей реєстраторів розрахункових операцій на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій» (направлено до Мінфіну листом від 02.05.2018 №1287/4/99-99-14-05-01-13);


6.8
Координація роботи щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. Організація виконання заходів щодо реалізації державної регуляторної політики

Департамент методологічної та нормотворчої роботи; 
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечено здійснення заходів з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів, а також організації та координації роботи структурних підрозділів ДФС щодо реалізації державної регуляторної політики.
Так, протягом звітного періоду підготовлено та забезпечено розміщення на офіційному веб-порталі ДФС у розділі „Діяльність/Регуляторна політика”:
Змін до Плану діяльності Державної фіскальної служби України з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2018 рік, які затверджено в.о. Голови ДФС (11 листів);
Плану-графіка здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів структурними підрозділами ДФС у 2018 році, затвердженого наказом ДФС від 22.01.2018 № 37;
Переліків регуляторних актів, відстеження результативності яких здійснюється Державною фіскальною службою України (із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення) у оновленій редакції (3 листи). 
Крім того, до Державної регуляторної служби України направлено інформацію щодо: 
здійснення державної регуляторної політики ДФС у 2017 році (лист від 31.01.2018 № 1631/5/99-99-15-01-02-16), яку також розміщено на офіційному веб-порталі ДФС;
відстеження та перегляду розроблених структурними підрозділами ДФС регуляторних актів у І кварталі 2018 року (лист від 03.04.2018 № 5604/5/99-99-15-01-02-16)
6.9
Приведення нормативно-правових актів з питань, що належать до сфери діяльності ДФС, та розпорядчих документів ДФС у відповідність до змін у законодавстві
Структурні підрозділи
Протягом півріччя
З метою приведення нормативно-правових актів з питань, що належать до сфери діяльності ДФС у відповідність до змін у законодавстві було розроблено, зокрема, такі проекти:
постанов Кабінету Міністрів України:
„Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 17 січня  2018 року № 21;
„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440”, який відповідно до листа Мінфіну від 18.06.2018 № 11210-09-10/16516 готується для направлення на погодження з іншими заінтересованими центральним органам виконавчої влади;
„Про внесення зміни до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості”, який погоджено з Мінекономрозвитку та направлено до Державної регуляторної служби України листом від 14.06.2018 № 10234/5/99-99-15-03-03-16;
 наказів Мінфіну:
„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21”  від 23.03.2018 № 381, зареєстрований в Мін’юсті 16.04.2018 за № 451/31903;
„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів від 31.12.2015 № 1307”, який направлено до Мінфіну (лист від 21.06.2018 №1797/4/99-99-15-03-01-13);
„Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств”, щодо якого здійснюється підготовка Аналізу регуляторного впливу відповідно до листа ДРС від 16.05.2018 № 4644/0/20-18;
 «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» від 16.01.2018 № 7;
«Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 29.03.2018 № 393 
 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» від 27.06.2018 № 589 (подано на державну реєстрацію до Мін'юсту);
наказів ДФС:
«Про внесення змін до наказу ДФС від 21.03.2016                   № 231» від 21.03.2016 № 231;
«Про затвердження Інструкції з діловодства у Державній фіскальній службі України» від 06.06.2018  № 365.
З метою приведення у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2018 року                 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» (зі змінами) та наказу Мінфіну від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) розроблено та видано накази ДФС:
  від 23.01.2018 № 43 «Про внесення змін до наказу ДФС від 21.11.2016      № 958»;
  від 23.02.2018 № 93 «Про внесення Змін до наказу ДФС від 21.11.2016      № 958».
  Відповідно до абзацу другого пункту 20.4 статті 20 розділу І, статті 52    глави 3 розділу ІІ Податкового кодексу України розроблено та видано накази ДФС:
  від 02.01.2018 № 2 «Про внесення змін до наказу ДФС від 22.06.2017 №440»;
  від 12.01.2018 № 14 «Про внесення змін до наказу ДФС від 22.06.2017 №440»;
  від 02.04.2018 № 176 «Про внесення змін до наказу ДФС від 22.06.2017 №440»
 Крім того, наказом ДФС від 23.06.2018 № 398 внесено зміни до наказу ДФС від 31.07.2014 № 22 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків»

Розділ 7. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади, міжнародного співробітництва та реалізація зовнішньої полі
7.1
Координація діяльності структурних підрозділів ДФС та листування з органами державної влади щодо реалізації усіх етапів бюджетного процесу, визначених Бюджетним кодексом України
Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
Забезпечено координацію діяльності структурних підрозділів ДФС стосовно оцінки очікуваних надходжень до державного бюджету у 2018 році та забезпечено узагальнення інформації щодо ризиків виконання показників бюджету.
Мінфіну направлено зауваження та пропозиції ДФС щодо врахування місцевих та регіональних інтересів при підготовці Декларації цілей та завдань бюджету на середньострокову перспективу (лист від 28.03.2018 № 913/4/99-99-07-01-02-13)
7.2
Забезпечення розгляду та надання відповідей на звернення центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з діяльністю ДФС
Департамент обслуговування платників;
структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Забезпечено своєчасний розгляд та надання відповідей на звернення центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з діяльністю ДФС.
Протягом звітного періоду розглянуто 3619 звернень (запитів), а саме:
Верховної Ради України, народних депутатів України – 9;
міністерств та інших органів державного влади                  − 1978; 
органів судової гілки влади – 82;
органів прокуратури – 396;
органів внутрішніх справ – 771;
органів державної безпеки – 292;
Національного антикорупційного бюро України – 91
7.3
Забезпечення взаємодії з Мінекономрозвитку щодо надання пропозицій стосовно: 
застосування до суб’єктів господарювання спеціальних санкцій відповідно до ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»; 
скасування, призупинення або зміни виду спеціальних санкцій до суб’єктів господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність
Департамент аудиту
Протягом півріччя
У звітному півріччі направлено 6 подань до Мінекономрозвитку про застосування спеціальних санкцій відповідно до статті 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» до 930 українських та 905 іноземних суб’єктів господарювання. 
Також до Мінекономрозвитку направлено 47 листів з пропозиціями щодо подальшої дії (скасування, подовження дії, зміни виду) спеціальних санкцій, застосованих до 84 суб’єктів господарської діяльності згідно зі статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».
Згідно звітності «Дані про стан заборгованості підприємств від здійснених зовнішньоекономічних операцій» станом на 01.07.2018 року прострочена дебіторська заборгованість від здійсненних зовнішньоекономічних операцій, яка встановлена за результатами перевірок, рахується по 2906 суб’єктах господарювання на загальну суму 3429,3 млн. дол. США.
Крім того, за результатами виявлених порушень вимог законодавства України з питань державної митної справи до Мінекономрозвитку було надіслано 52 подання на суб’єктів господарювання про застосування спеціальної санкції – індивідуальний режим ліцензування ЗЕД, з яких до 22 суб’єктів господарювання Мінекономрозвитку було застосовано спеціальні санкції
7.4
Забезпечення взаємодії з Мін’юстом щодо надання інформації з питань: 
наявності судових проваджень щодо об’єктів державної власності;
переліків актів ДФС, крім актів персонального характеру, для проведення перевірки додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів
Регуляторно-правовий департамент 
Щомісячно
Забезпечено надання інформації до Мін’юсту щодо:
наявності судових проваджень щодо об’єктів державної власності (листи від 09.02.2018 № 2032/5/99-99-10-04-16, від 07.03.2018 № 3673/99-99-10-04-16, від 04.04.2018 №5638/5/99-99-10-04-16, від 04.05.2018                    № 7614/5/99-99-10-04-16,  від 07.06.2018 №9881/5/99-99-10-04-16, від 04.07.2018 №11596/5/99-99-10-04-16);
переліків актів ДФС, крім актів персонального характеру, для проведення перевірки додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів (листи від 02.02.2018 № 1756/5/99-99-10-04-16, від 02.03.2018 № 3354/5/99-99-10-04-16, від 04.04.2018 № 5709/5/99-99-10-04-16,від 04.05.2018                   № 7616/5/99-99-10-04-16, від 01.06.2018 № 9506/5/99-99-10-04-16, від 04.07.2018 №11595/5/99-99-10-04-16)
7.5
Співробітництво із Секретаріатом Глобального форуму ОЕСР з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей та документами з питань проходження Україною експертної оцінки (Peer Review) Глобального форуму

Департамент організації роботи Служби;
структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Звіт щодо результатів аналізу законодавчих і підзаконних актів України, які стосуються міжнародного обміну податковою інформацією 22 липня 2016 року був остаточно схвалений Групою Експертів та опублікований на сайті ОЕСР. 
Протягом звітного періоду здійснювалось опрацювання рекомендацій, наданих у звіті, щодо приведення законодавчої  та нормативно-правової бази нашої держави у відповідність до вимог світових стандартів щодо  обміну податковою інформацією

7.6
Забезпечення взаємодії та обміну інформацією із Всесвітньою митною організацією, Регіональним інформаційним вузлом зв’язку країн Центральної/Східної Європи («RILO-Варшава»), Регіональними та Національними вузлами ВМО з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

Департамент організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
Забезпечено обмін інформацією з Всесвітньою митною організацією, Регіональним інформаційним вузлом зв’язку країн Центральної/Східної Європи («RILO-Варшава»), Регіональними та Національними вузлами ВМО з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.
До митної правоохоронної мережі CEN Всесвітньої митної організації введено 22 повідомлення про випадки затримання предметів контрабанди та порушень митних правил

7.7
Виконання зобов’язань та забезпечення участі представників ДФС у діяльності Внутрішньо-європейської організації податкових адміністрацій (ІОТА), Глобального форуму ОЕСР з прозорості та обміну інформацією в податковій сфері, Всесвітньої митної організації, Світової організації торгівлі, Організації Об‘єднаних Націй та її інституцій, Організації чорноморського економічного співробітництва, Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ)
Департамент організації роботи Служби;
структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду забезпечено участь в.о. Голови ДФС у1-й Глобальній конференції з питань транскордонної електронної комерції, організованій Всесвітньою митною організацією  (06-12 лютого 2018 року, м. Пекін, КНР).
Також за участю представників ДФС в  рамках співробітництва з Всесвітньою митною організацією відбулись такі заходи:
семінар на тему «Дослідження часу випуску товарів за методикою Всесвітньої митної організації (Time Release Study Methodology by the World Customs Organization)». ДФС відвідали  експерти ВМО: пан Олуімо да Сілва та пан Юй Теґ Кім (18-22 червня 2018 року, м Київ);
семінар з професійної етики для Державного митного комітету Республіки Узбекистан, організований Всесвітньою митною організацією (28 травня - 1 червня 2018 року, м. Ташкент, Республіка Узбекистан); 
54-а сесія Підкомітету з перегляду Гармонізованої системи ВМО (10-20 червня 2018 року, м Брюссель, Бельгія);
ІТ-конференція ВМО (04-11 червня 2018 року, м. Ліма, Перу).
Крім того, забезпечено проведення в Україні Міжнародної конференції «Митниця та Бізнес: партнерство заради майбутнього» на базі Університету ДФС (25 травня 2018 року, м. Ірпінь, Україна).
        В рамках співробітництва з Внутрішньо-європейською організацією податкових адміністрацій (ІОТА) забезпечено участь представників ДФС у наступних заходах ІОТА: 
форум головних контактних осіб ІОТА (17-19 лютого 2018 року м. Антверпен, Бельгія);
семінар «Новітні можливості та майбутні тренди в сфері обслуговування платників податків (24-26 квітня 2018 року, м. Тбілісі, Грузія);
спільний семінар ІОТА та ОЕСР «Застосування принципу витягнутої руки: аналіз порівняльних даних для цілей трансфертного ціноутворення в сфері видобувної промисловості (14-18 травня 2018 року,             м. Відень, Австрія);
форум з питань професійного розвитку та навчання персоналу (29-31 травня 2018 року, м. Варшава, Польща);
22-ге засідання Генеральної Асамблеї ІОТА (24-28 червня 2018 року, м. Братислава, Словаччина).   
В рамках співпраці з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) забезпечено участь працівників ДФС у наступних заходах ОЕСР:
семінар «Як податкові адміністрації співпрацюють та обмінюються інформацією» (20-23 лютого 2018 року,            м. Любляна, Словенія);
семінар «Обмін інформацією, як інструмент боротьби з ухиленням від сплати податків з використанням офшорів» (17-19 квітня 2018 року, м. Анкара, Туреччина);
конференція з податкового співробітництва у рамках Ініціативи «Один пояс, один шлях» (14-16 травня                2018 року, м. Астана, Казахстан)
7.8
Залучення нових ресурсів міжнародної технічної та фінансової допомоги, у т. ч. розробка нових проектних пропозицій у межах реалізації ініціативи ЄС «Східне партнерство», передбачених Державною програмою розвитку транскордонного співробітництва на           2016 – 2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року №554
Департаменти організації роботи Служби;
матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
В рамках програми TAIEX відповідно до затвердженого плану заходів 25-26 січня 2018 року організовано навчальний візит делегації ДФС до Португалії з метою вивчення досвіду щодо проведення фіскальними органами електронного аудиту.
В рамках проекту «Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України та протидії розповсюдженню зброї масового знищення» в рамках Програми з експортного контролю та безпеки кордонів в Україні (EXBS) Посольства США в Україні направлено листа до Посольства США в Україні від 02.04.2018 № 5427/5/99-99-01-02-01-16 щодо технічної підтримки митних органів України, в тому числі ремонту мобільних скануючих систем.
23 березня 2018 року в ДФС організовано підписання Меморандуму про співробітництво між ДФС та Міжнародною організацією з міграції (МОМ)
ДФС спільно з Митною службою при Міністерстві фінансів Республіки Молдова представили проектну пропозицію під назвою «Побудова системи відеоконтролю в автомобільних пунктах пропуску на українсько-молдавському кордоні», яка була розглянута для фінансування ЄС в рамках Східного партнерства флагманської ініціативи комплексного управління кордонами
7.9
Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги 
Департаменти організації роботи Служби;
матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури; структурні підрозділи
Протягом півріччя
У рамках Флагманської ініціативи Східного партнерства «Інтегроване управління кордонами» ДФС реалізує наступні проекти:
 «Впровадження автоматизованої системи інтелектуального відеоконтролю на автомобільному пункті пропуску «Нова Гута – Нові Яриловичі» на білорусько-українському кордоні» (IVCO)» (Грантовий договір ENРІ2017/381-396), реєстраційна картка проекту № 3662 від 23.08.2017. Створено Керівну Раду та Робочу групу Проекту в ДФС (наказ ДФС від 17.01.2018 № 20).
Проведено ІІ засідання Керівної Ради Проекту в ДФС (19.02.2018). 15 червня 2018 року було розпочато процедуру закупівлі за предметом: «Послуги з інженерного проектування – за кодом ДК 021:2015 – 71320000-7, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (виготовлення проектно-кошторисної документації за об’єктом «Будівництво системи відеоконтролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ДФС в рамках реалізації проекту IVСO»);
 «Удосконалення інтегрованого управління кордонами на українсько-молдовському кордоні» (Грантовий договір ENI/2017/394-369 від 21.12.2017). Проект зареєстровано в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (реєстраційна картка проекту № 3851 від 23.05.2018). Підготовлено проект наказу про створення Керівної Ради та Робочої групи Проекту в ДФС. Проведено І засідання Керівної Ради Проекту в ДФС (11.04.2018). Проектною організацією розроблено проекти реконструкції пунктів пропуску «Кучурган» і «Рені», які подано на державну експертизу.
18-19 червня 2018 року відбувся моніторинговий візит великомасштабного інфраструктурного проекту «Розвиток інфраструктури кордону між Україною та Румунією (реконструкція пунктів пропуску «Красноїльск» і «Дяківці»)» програми ЄІСП «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007 – 2013». За результатами моніторингового візиту було підписано протокол з подальшим планом дій.
Продовжувалась робота з реалізації 7-го етапу проекту «Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України та протидії розповсюдженню зброї масового знищення» в рамках Програми з експортного контролю та безпеки кордонів в Україні (EXBS) Посольства США в Україні. Зокрема, а рамках проекту здійснювалась закупівля і поставка обладнання з метою покращення можливостей ДФС у сфері здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з експортного контролю, виявлення незаконних перевезень товарів, які можуть мати відношення до зброї масового знищення та/або підлягають експортному контролю, та запобігання незаконним перевезенням таких товарів, а також проводилися навчальні заходи для співробітників ДФС з метою обміну досвідом у сфері експортного контролю. 
В рамках проекту ЄС «Підвищення потенціалу країн Східного партнерства у сфері інтегрованого управління кордонами» представники ДФС приймали участь у семінарі з питань класифікації товарів (29 січня-                          2 лютого 2018 року, м. Тбілісі Грузія) та у семінарі з питань походження товарів (17-19 квітня 2018 року, м. Київ, Україна).
В контексті співробітництва з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) в рамках проекту «Розбудова адміністративних потужностей у сфері державних фінансів в Україні», організовано низку заходів для представників ДФС за участі німецьких експертів:
семінар на тему «Повторення матеріалу по Директивам ЄС про спільну систему акцизних та про оподаткування енергоносіїв. Взаємодія обох Директив ЄС на прикладі конкретних випадків» (06-08 лютого 2018 року);
семінар на тему «Взаємодія Директиви ЄС про спільну систему акцизних податків та Директиви ЄС про оподаткування енергоносіїв – принципи. Звільнення від оподаткування у відповідності до Директиви ЄС про спільну систему акцизних податків» (13-15 березня 2018 року).

експертна місія за участі пана Маркуса Дроста на тему «Огляд та аналіз бізнес-процесів і функцій на базі ГУ ДФС у м. Києві» (14-18 травня 2018 року);
місія німецьких експертів пані Фрідеріке Міговські, пані Даніели Вінклер та пана Ельмара Мрогенди на тему «Дуальна освіта» (29-31 травня 2018 року);
місія експерта пана Александра Лайпольда на тему «Трансфертного ціноутворення та баз данних» на базі ГУ ДФС у м. Києві (04-08 червня 2018 року).
Крім того, 19.03.2018 організовано зустріч в.о. Голови ДФС з керівником Програми секторального Проекту «Належне урядування в сфері державних фінансів», що реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) Доктором Анке Шольц, під час якої обговорювався стан та перспективи співробітництва у сфері реформування ДФС
7.10
Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань у податковій та митній сферах з питань, що випливають з Угоди про асоціацію:
Департамент
організації роботи Служби;
структурні підрозділи
Щоквартально

7.10.1
Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 – 2017 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р)



В зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р  втратило чинність. 
На  виконання доручення Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 12605/0/1-18 підготовлено та направлено Кабінету Міністрів України:
комплексний звіт про стан реалізації у І кварталі 2018 року Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію (лист від 06.04.2018 № 225/3/99-99-01-02-01-11); 
комплексний звіт про стан реалізації у ІІ кварталі 2018 року Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію (лист ДФС від 03.07.2018 № 469/3/99-99-01-02-01-11)

7.10.2
актів законодавства ЄС у податковій і митній сферах та з питань сприяння торгівлі (розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року № 391-р)


В зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2015  №391-р втратило чинність. 
На  виконання доручення Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 12605/0/1-18 підготовлено та направлено Кабінету Міністрів України:
комплексний звіт про стан реалізації у І кварталі 2018 року Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію (лист від 06.04.2018 № 225/3/99-99-01-02-01-11); 
комплексний звіт про стан реалізації у ІІ кварталі 2018 року Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію (лист ДФС від 03.07.2018 № 469/3/99-99-01-02-01-11)

7.11
Створення, актуалізація та розвиток договірно-правової бази з питань співробітництва у податковій та митній сферах
Департамент організації роботи Служби;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечено підписання Меморандуму про взаєморозуміння між ДФС, Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Управлінням наркотиків і злочинності Організації Об’єднаних Націй (16.01.2018). Меморандумом передбачено залучення ДФС та Адміністрації Держприкордонслужби до участі у Глобальній програмі з контролю за контейнерами та створення підрозділів портового контролю;
В межах компетенції ДФС завершено внутрішньодержавні процедури, необхідні для підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про співробітництво та взаємну допомогу в митних справах. У зв‘язку з цим направлено до Мінфіну лист ДФС від 28.02.2018 № 638/4/99-99-01-02-03 з відповідним пакетом документів для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Угоди та розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення проекту Угоди та її підписання.
Опрацьовано проект Протоколу про взаємний обмін статистичними даними щодо митних процедур між ДФС та Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини, отриманого у травні 2018 року від угорської сторони.
Розпочато опрацювання проектів:
Протоколу про співробітництво в митній та податковій сферах між Комітетом державних доходів Міністерства фінансів республіки Казахстан та ДФС, отриманого у червні 2018 року від казахської сторони;
Меморандуму про взаєморозуміння щодо створення Спільної митної ради між Міністерством митниці і торгівлі Турецької Республіки та ДФС (надіслано до Мінфіну листом ДФС від 15.06.2018 № 1743/4/99-99-01-02-03-16).
Завершено внутрішньодержавні процедури, необхідні для підписання:
Протоколу між ДФС та Державним митним комітетом Республіки Білорусь про взаємодії у сфері боротьби з митними правопорушеннями, пов‘язаними з переміщенням товарів повітряним транспортом (доручення Кабінету Міністрів України від 25.05.2018        № 20912/1/1-18);
Протоколу між митними адміністраціями держав-членів ГУАМ про взаємодію у сфері боротьби з митними правопорушеннями, пов’язаними з переміщенням товарів повітряним транспортом (доручення Кабінету Міністрів України від 07.06.2018          № 42942/3/1-17);
Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, ДФС і Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митною службою при Міністерстві фінансів Республіки Молдова щодо організації спільного контролю у спільному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Кельменці - Ларга» (доручення Кабінету Міністрів України від 01.06.2018 № 21616/1/1-18);
Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, ДФС і Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митною службою при Міністерстві фінансів Республіки Молдова щодо організації спільного контролю у спільному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Кучурган – Первомайськ» на території України  (доручення кабінету Міністрів України від 01.06.2018 № 21616/1/1-18);
Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, ДФС і Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митною службою при Міністерстві фінансів Республіки Молдова щодо організації спільного контролю у спільному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Маяки – Паланка - Удобне» на території Республіки Молдова (доручення кабінету Міністрів України від 01.06.2018              № 21616/1/1-18);
Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, ДФС і Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митною службою при Міністерстві фінансів Республіки Молдова щодо організації спільного контролю у спільному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рені - Джюрджюлешть» (доручення Кабінету Міністрів України від 01.06.2018 № 21616/1/1-18);
Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, ДФС і Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митною службою при Міністерстві фінансів Республіки Молдова щодо організації спільного контролю у спільному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Россошани – Брічень» на території України  (доручення Кабінету Міністрів України від 01.06.2018 № 21616/1/1-18);
Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, ДФС і Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митною службою при Міністерстві фінансів Республіки Молдова щодо організації спільного контролю у спільному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу» на території України  (доручення Кабінету Міністрів України від 01.06.2018 № 21616/1/1-18);
Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, ДФС і Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митною службою при Міністерстві фінансів Республіки Молдова щодо організації спільного контролю у спільному пункті пропуску для залізничного сполучення «Кучурган – Новосавицьке» на території України  (доручення Кабінету Міністрів України від 01.06.2018 № 21616/1/1-18);
Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, ДФС і Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митною службою при Міністерстві фінансів Республіки Молдова щодо організації спільного контролю у спільному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Мамалига- Крива» (доручення Кабінету Міністрів України від 01.06.2018 № 21616/1/1-18).
Завершено внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності Протоколом між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про взаємну допомогу в митних справах (постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 494)

7.12
Забезпечення обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних держав, а саме: 
опрацювання спеціальних запитів, що надійшли від структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів, та направлення їх до компетентних органів іноземних держав;
опрацювання, організація та контроль за виконанням звернень компетентних органів іноземних держав про взаємну адміністративну допомогу з питань оподаткування
Департамент організації роботи Служби

Протягом півріччя
Опрацьовано 1288 пакетів документів щодо обміну податковою інформацією, у т.ч.: 
до компетентних органів зарубіжних держав було направлено  294 запити про отримання податкової інформації, ініціаторами яких виступала українська  сторона, та отримано 318 відповідей на такі запити; 
отримано 365 запитів від  компетентних органів зарубіжних держав та направлено 311 відповідей
7.13
Підготовка роз’яснень та податкових консультації з питань практичного застосування відповідних положень чинних міжнародних договорів України, якими регулюються питання оподаткування
Департамент організації роботи Служби

Протягом півріччя
За звітний період надані роз’яснення та податкові консультації з питань практичного застосування відповідних положень чинних міжнародних договорів України, якими регулюються питання оподаткування, а саме:
ПАТ «Державний ощадний банк України» (лист від 02.01.2018 №10/6/99-99-01-02-02-15/ІПК щодо оподаткування процентів, що сплачуються на користь Європейського інвестиційного банку);
ГУ ДФС у м. Києві (лист від 24.01.2018 №2135/7/99-99-01-02-02-17 щодо запиту ТОВ «ТС Експертиза» стосовно оподаткування доходів резидента Британії у вигляді роялті за комп’ютерні програми);
Асоціації платників податків (лист від 09.02.2018 №4696/6/99-99-01-02-02-15 щодо виключення Естонії, Латвії, Грузії  з Переліку країн для цілей трансфертного ціноутворення);
ТОВ «Надрабудінвест» (лист від13.02.2018 №597/6/99-99-01-02-02-15 щодо оподаткування дивідендів, що сплачуються резиденту Кіпру);
ТОВ «Гамма Україна» (лист від 01.03.2018 №7504/6/99-99-01-02-02-15 щодо виключення Естонії з Переліку територій для цілей трансфертного ціноутворення);
ТОВ «Агрохолдінг 2012»	 (лист від 10.04.2018 №1517/6/99-99-01-02-02-15 щодо продажу корпоративних прав резидентом Швеції);
ТОВ «БіЕсЕй Юкрейн ЛТД» (лист від 23.04.2018 №14045/6/99-99-01-02-02-15 щодо оподаткування дивідендів на користь засновників-резидентів Нідерландів та Туреччини);	
ПАТ «Енергомашспецсталь» (лист від 24.04.2018 №14239/6/99-99-01-02-02-15 щодо оподаткування процентів на користь резидента Кіпру, який зареєструвався у Російскій Федерації);
ГУ ДФС у м.Києві (лист від 08.05.2018 №13620/7/99-99-01-02-02-17 щодо запиту ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна»);
ТОВ «НВП Енертех» (лист від 10.05.2018 №15923/6/99-99-01-02-02-15 щодо необхідності легалізації довідки резидента Російської Федерації);	
ТОВ «Рехау»	(лист від 10.05.2018 №2070/6/99-99-01-02-02-15 щодо необхідності легалізації довідки резидента ФРН);
ТОВ «Оптімус Плюс»	(лист від 23.05.2018 №2298/6/99-99-01-02-02-15 щодо оподаткування процентів, що сплачуються резиденту Кіпру та підтвердження фактичного власника);
Народному депутату України (лист від 01.06.2018 №649/2/99-99-01-02-02-10 стосовно запита Асоціації «Союз птахівників України» щодо застосування українсько-нідерландської Конвенції про уникнення з Нідерландами);
ТОВ «Кронологістик»	(лист від 12.06.2018 №2578/6/99-99-01-02-02-15/ІПК	щодо оподаткування процентів на користь філії українського підприємства у Швейцарії);	
ТОВ «Орфеус»	(лист від 19.06.2018 №2700/6/99-99-01-02-02-15/ІПК щодо застосування українсько-китайської Конвенції про уникнення подвійного оподаткування до резидента Гонконгу);	
ТОВ «Юнімар Логістік» (лист від 25.06.2018 №2824/6/99-99-01-02-02-15/ІПК щодо довідки резидента США);	
ТОВ «Акватерм УТЕ»	(лист від 25.06.2018 №2838/6/99-99-01-02-02-15/ІПК щодо повернення внеску до статутного капіталу)
7.14
Опрацювання проектів міжнародних договорів з питань, що належать до повноважень ДФС
Департамент організації роботи Служби

Протягом півріччя
Протягом звітного півріччя опрацьовано та погоджено низку міжнародних договорів та проектів законодавчих та нормативно-правових актів, розроблених центральними органами виконавчої влади, які містять положення, що стосуються ДФС в податковій сфері, у т.ч., такі:
проект постанови Кабінету Міністрів України щодо виключення з Переліку територій для трансфертних цілей Латвії, Естонії, Грузії (направлено до Мінфіну листом від 05.02.2018 №375/4/99-99-01-02-02-13);
проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо уповноваження Міністра фінансів України на підписання Угоди про уникнення подвійного оподаткування зі Шрі-Ланкою (направлено до Мінфіну листом від 06.02.2018 №386/4/99-99-01-02-02-13);
проект постанови Кабінету Міністрів України щодо виключення з Переліку територій для трансфертних цілей Латвії, Естонії, Грузії, Мальти та Угорщини (направлено до Мінфіну листом від 16.02.2018 №507/4/99-99-01-02-02-13);
проект Закону України та постанови Кабінету Міністрів України щодо ратифікації Протоколу з Британією про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування (направлено до Мінфіну листом від 28.02.2018 №616/4/99-99-01-02-02-13);
проект розпорядження Кабінету Міністрів України та проекту Закону України щодо ратифікації Протоколу з Туреччиною про внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування (направлено до Мінфіну листом від 03.04.2018 №986/4/99-99-01-02-02-13);
проект постанови Кабінету Міністрів України щодо  внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1045 (направлено до Мінфіну листом від 04 .04.2018 №1002/4/99-99-01-02-02-13);
проект Угоди з Міжнародною організацією права розвитку (направлено до Мінфіну листом від 06 .04.2018 №5908/5/99-99-01-02-02-16);
проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін у додаток до постанови від 27 грудня 2017 року №1045 (направлено до Мінфіну листом від 10.04.2018 №1055/4/99-99-01-02-02-13);
проект Закону України щодо ратифікації Угоди з Фінляндією про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи» (лист від 26.04.2018 №7151/5/99-99-01-02-02-16);
проект Угоди з ФРН щодо створення місцевих Бюро німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та Кредитної Установи для відбудови (KfW) (лист від 26.04.2018 №7288/5/99-99-01-02-02-16);
проект постанови Кабінету Міністрів України щодо подання на  ратифікацію Угоди з Фінляндією про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи» (лист від 10.05.2018 №8159/5/99-99-01-02-02-16);
проект розпорядження Президента України про підписання Конвенції з Іспанією про уникнення подвійного оподаткування (направлено до Мінфіну листом від 21.05.2018 №1522/4/99-99-01-02-02-13);
проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо подання на ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції з Нідерландами  про  уникнення подвійного оподаткування та проект Закону України щодо ратифікації Протоколу про внесення змін до Конвенції з Нідерландами  про  уникнення подвійного оподаткування  (направлено до Мінфіну листом від 29.05.2018 №1573/4/99-99-01-02-02-13);
проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо подання на ратифікацію Угоди з Катаром  про  уникнення подвійного оподаткування  та проект Закону України щодо ратифікації Угоди з Катаром  про  уникнення подвійного оподаткування  (направлено до Мінфіну листом від 25.06.2018 №1836/4/99-99-01-02-02-13);
Проект Закону України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні» (направлено до Мінфіну листом від 25.06.2018 №1836/4/99-99-01-02-02-13)
7.15
Забезпечення обміну інформацією з компетентними митними та іншими уповноваженими органами іноземних держав у рамках протидії, виявлення та розслідування порушень митних правил
Департамент організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії
Протягом півріччя
За результати міжнародної взаємодії заведена                     331 справа про порушення митних правил на суму понад 345,5 млн. грн. Крім того, у ході міжнародної співпраці встановлено несплату 13 млн. грн. обов’язкових митних платежів.
З метою встановлення наявності ознак кримінальних правопорушень та здійснення контрольно-перевірочних заходів до територіальних органів ДФС передано                96 матеріалів. За результатами опрацювання матеріалів територіальними органами ДФС вже розпочато                      15 кримінальних проваджень
7.16
Організація та забезпечення проведення робочих зустрічей на рівні керівництва ДФС та митних і податкових органів іноземних держав
Департамент організації роботи Служби;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Організовано та забезпечено проведення зустрічей в.о. Голови ДФС з керівництвом митних адміністрацій іноземних держав, зокрема з:
віце-міністром Митної адміністрації Китаю Лі Гуо,  керівництвом митних відомств Японії, Словаччини та Іспанії (06-12.02.2018, м. Пекін, КНР);
очільником Митного департаменту Литви                           (19-20.02.2018, м. Київ, Україна);
Генеральним директором Митної служби Молдова 
В. Врабіє, Головою Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону Україні та Республіці Молдова С. Піхором (02.03.2018, м. Одеса, Україна);
делегацією Митного та тарифного бюро Японії (29.03.2018, м. Київ, Україна);
Генеральним директором Митної адміністрації Албанії Б. Ікономі (3-5.04.2018, м. Тірана, Республіка Албанія);
Головою Комітету державних доходів Міністерства фінансів Республіки Казахстан  Ардаком Тенгебаєвим та з очільником Служби доходів Сінгапуру Нг Вай Чунг              14-16.05.2018, м. Астана, Республіка Казахстан) в період перебування в Республіці Казахстан у зв‘язку з участю в Конференції з податкового співробітництва в рамках Ініціативи «Один пояс – один шлях»; 
Генеральним директором Агенції митниці та монополій Італійської Республіки Джованні Кесcлером та Генеральним директором Митної служби Молдови Віталіє Врабіє (18.05.2018, м. Рим, Італійська Республіка);
Керівництвом Служби доходів Міністерства фінансів Грузії та Митної служби при Міністерстві фінансів Республіки Молдова (25.05.2018-26.05.2018 м. Київ та      м. Ірпінь, Україна).
Також забезпечено участь делегації ДФС у 28-му засіданні Керівного комітету Проекту зі сприяння торгівлі і транспортуванню ГУАМ  (19-20.06.2018,                 м. Одеса, Україна)

7.17
Здійснення аналізу щодо потреби ДФС у залученні міжнародної технічної, фінансової допомоги.  Підготовка інформаційних матеріалів керівництву ДФС 
Департаменти організації роботи Служби;
матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Розроблено та погоджено пропозиції щодо розробки Стратегічного плану розвитку мережі міжнародних та міждержавних пунктів пропуску для автомобільного сполучення та уніфікації і стандартизації вимог до їх розбудови та оснащення (доповідна записка від 19.03.2018 № 537/99-99-03-03-04-25).
Підготовлено проект наказу ДФС про створення Робочої групи з розробки зазначеного Стратегічного плану
7.18
Співпраця з іноземними донорськими і виконавськими організаціями щодо надання ДФС та її територіальним органам міжнародної технічної, фінансової допомоги
Департаменти організації роботи Служби;
матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури; структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Забезпечено співпрацю з іноземними донорськими і виконавськими організаціями щодо надання ДФС та її територіальним органам міжнародної технічної та фінансової допомоги, зокрема з Представництвом ЄС в Україні, командою проекту Європейського Союзу «Дія-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотиками та організованій злочинності», Групою Європейської Комісії з підтримки України, Казначейством США, Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України, Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), Управлінням ООН з обслуговування проектів (UNOPS), проектом ЄС з підтримки реалізації в Україні Стратегії інтегрованого управління кордонами (IBM), представниками Глобальної консультативної групи КейДжиЕйч (Королівство Швеція), представниками компанії «Huawei Ukraine» (КНР), компаніями «ALPAC CAPITAL» та «PETAPILOT», Американською торговельною палатою в Україні.
В рамках співпраці з Казначейством США опрацьовано проект Робочого плану надання ДФС у 2018 році технічної допомоги, підготовленого постійним радником ОТД Казначейства США при ДФС Ферісом Фінком в рамках співпраці з Офісом технічної допомоги Казначейства США. 
Забезпечено координацію співпраці структурних підрозділів ДФС з постійним радником Офісу технічної допомоги Казначейства США Ферісом Фінком в рамках підготовки проекту закону України про внесення змін до Податкового кодексу України з питань вдосконалення й адміністрування податків з урахуванням рекомендацій Казначейства США (доповідна записка від 10.01.2018              № 81/99-99-01-04-01-25). 
Опрацьовано звіти експертів Офісу технічної допомоги Казначейства США Дональда Мейнворінга, Джулі Рашин та Філіпа Бранда.
Представники ДФС брали участь у:
3-денному практичному семінарі на тему: «Управління проектами», проведеному експертом Казначейства США Дональдом Мейнворінгом в рамках його візиту 11 – 22 червня 2018 року до ДФС. Проводилася робота з підготовки Порядку управління проектами в ДФС з урахуванням рекомендацій експерта; 
зустрічі з експертами Представництва ЄС в Україні з питань перегляду портфелю проектів ЄС в Україні (27.02.2018). 
Проведено зустріч з представниками ЄС спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо фінансування створення Групи з підтримки реформ в ДФС.
В рамках реалізації проекту Європейського Союзу «ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж героїнового маршруту» (далі – проект «ДІЯ-ЄС») забезпечено взаємодію експертів зазначеного проекту з представниками окремих структурних підрозділів ДФС. 
Забезпечено організацію проведення 26.01.2018 засідання робочої групи проекту «ДІЯ-ЄС» щодо обговорення досягнень та подальших напрямів співпраці. 
13.02.2018 забезпечено візит експерта проекту «ДІЯ-ЄС» Даріуша Зуби до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС з метою сприяння можливості надання допомоги з технічного забезпечення досліджень на наявність контрольованих речовин (закупівля обладнання), а також проведення тренінгів експертів щодо сучасних методів ідентифікації та визначення вмісту контрольованих речовин. 
Організовано участь в семінарі з питань контрольованих поставок та роботи спільних слідчих груп співробітників Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії в м. Тбілісі (Грузія) 26 лютого - 02 березня 2018 року, який проводився в рамках проекту «ДІЯ-ЄС».
Забезпечено участь представників ДФС у:
семінарі з питань виникнення, визначення та властивостей «нової психоактивної речовини», організованому за підтримки проекту ЄС «ДІЯ-ЄС» 06-08 червня 2018 року;
засіданні робочої групи з метою обговорення позитивного та негативного досвіду в рамках реалізації проекту «ДІЯ-ЄС» та пропозицій до Плану дій з реалізації Проекту на друге півріччя 2018 року - перше півріччя 2019 року (20 червня 2018 року).
Крім того, проведено роботу зі збору потреб структурних підрозділів ДФС у закупівлі експрес-тестів для виявлення наркотичних засобів та інформації щодо процедури ввезення наркотичних речовин та особливостей їх розмитнення в рамках реалізації проекту «ДІЯ-ЄС».
Забезпечено координацію процесу підписання Договору про передачу товарно-матеріальних цінностей у якості міжнародної технічної допомоги для використання їх працівниками підрозділів по роботі з персоналом у навчальних цілях в рамках реалізації проекту Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України «Операційна підтримка у наданні стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України (2017)».
В рамках впровадження проекту ЄС з підтримки реалізації в Україні Стратегії інтегрованого управління кордонами (IBM) зібрано, узагальнено та надано європейській стороні інформацію про потреби ДФС у міжнародній технічній допомозі в рамках Проекту ЄС з підтримки реалізації ІВМ. 
Зазначені потреби були частково враховані у Плані заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, який був презентований зацікавленим сторонам 24.05.2018 під час участі в заключному семінарі з метою презентації та обговорення Стратегії інтегрованого управління кордонами України (далі – Стратегія) та Плану дій на 2020 – 2022 роки щодо впровадження Стратегії в Україні на період до 2025 року, а також Оціночного звіту експертів проекту.
27.03.2018 представники ДФС брали участь в засіданні Групи з допомоги в реформуванні ДФС у митному напрямі, яке було проведено за ініціативи і сприяння Консультативної місії ЄС в Україні. На засіданні, зокрема було розглянуто поточний стан справ у ДФС з реформування митного напряму: бачення, підготовка стратегії та плану дій, перешкоди та потреби для донорської допомоги, поточні ініціативи та проекти допомоги ДФС від ЄС, КМЄС, EUBAM, США, Німеччини та інших країн.
За ініціативи Програми розвитку комерційного права Міністерства торгівлі США (CLDP) та Економічної комісії ООН для Європи (UNECE), в координації з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України представники ДФС брали участь у робочій зустрічі під час якої, обговорено із зацікавленими сторонами потреби ДФС у технічній та фінансовій допомозі, необхідній для реалізації положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі (УСПТ) (21.03.2018).
Крім того, представниками ДФС взято участь у зустрічі високого рівня під головування Секретаріату ОБСЄ щодо оцінки потреб у боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин в межах та при перетині державних кордонів України (07.06.2018).
Проведено роботу зі сприяння у перереєстрації програми міжнародної технічної допомоги Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні «Операційна підтримка у наданні стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України (2018 – 2019 рр.)».
Забезпечено підготовку презентаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів для участі керівництва ДФС у заходах міжнародного характеру.
Організовано ознайомчий візит постійного радника ОТД Казначейства США Феріса Фінка до ГУ ДФС в Одеській області та Одеської митниці ДФС з 07 по 08.05.2018  (листи від 20.04.2018 № 12042/7/99-99-01-04-01-17, 23.04.2018 № 12096/7/99-99-01-04-01-17).
В рамках впровадження проекту ЄС з підтримки реалізації в Україні Стратегії інтегрованого управління кордонами (IBM) (далі – проект ІВМ) організовано зустріч з представниками окремих структурних підрозділів для окреслення планів і змісту майбутньої співпраці, опрацьовано опитувальник, наданий експертами проекту ІВМ, та проаналізовано відповіді структурних підрозділів на нього. 
Організовано проведення зустрічі ІТ експертів ДФС та проекту ІВМ з метою визначення потреб в ІТ, необхідних для реалізації Концепції з інтегрованого управління кордонами (27.02.2018).
Забезпечено проведення міжвідомчого семінару ДФС, Державної міграційної служби, Національного агентства з питань електронного урядування, Державної прикордонної служби України стосовно усунення бар’єрів щодо міжвідомчого обміну інформацією між службами (01.03.2018). 
Організовано ознайомчий візит експертів проекту ІВМ до пункту пропуску „Нові Яриловичі” Чернігівської митниці ДФС (06.03.2018). 
Представники ДФС брали участь в семінарі та презентації оціночного звіту «Оцінка стану можливостей, співпраці та реалізації ІВМ», необхідного для формування комплексної Програми ЄС з підтримки розвитку інтегрованого управління кордонами в Україні (13-14.03.2018).
30.03.2018 проведена установча нарада з представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) щодо планів та напрямів співпраці на 2018 рік. Зокрема, співпраця у сфері надання підтримки проведення аналізу та перегляду бізнес процесів (BPR), дуальної освіти, підвищення кваліфікації, програми розвитку для працівників ДФС.
Забезпечено проведення експертами Всесвітньої митної організації семінару для посадових осіб ДФС на тему: «Дослідження часу випуску товарів за методикою Всесвітньої митної організації (Time Release Study Methodology by the World Customs Organization)» з метою надання ДФС консультативної допомоги у впровадженні методики вимірювання часу випуску товарів (TRS) (18-22.06.2018). Крім того, учасникам семінару та експертам Всесвітньої митної організації презентовано основні результати та стратегічні ініціативи розвитку державної митної справи. 
Організовано переговори щодо потенційних сфер співпраці з компаніями «ALPAC CAPITAL» та «PETAPILOT» з питань програмного забезпечення з електронного аудиту та «Huawei Ukraine» щодо модернізації та оснащення новими технічними засобами пунктів пропуску, розвитку ІТ-інфраструктури та безпеки баз даних.
За результатами аналізу стану реалізації проектів міжнародної технічної допомоги ЄІСП 2007 – 2013 направлено листи:
Спільному Технічному Секретаріату програми прикордонного співробітництва «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007 – 2013» (від 10.01.2018             № 378/5/99-99-03-03-04-16, від 17.04.2018 № 6531/5/99-99-03-03-04-16, від 24.04.2018 № 6996/5/99-99-03-03-04-16 та від 26.06.2018 № 11286/5/99-99-03-03-16);
Представництву Європейського союзу в Україні (від 22.02.2018 № 2895/5/99-99-03-03-04-16);
Спільному Технічному Секретаріату програми прикордонного співробітництва «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007 – 2013» (від 01.03.2018 № 3283/5/99-99-03-03-04-16);
Фінансовому Управлінню Словацької Республіки                              (від 01.03.2018 № 3284/5/99-99-03-03-04-16);
Угорській національній поліції (від 01.03.2018               № 3285/5/99-99-03-03-04-16);
Міжнародній організації з Міграції (далі - МОМ) (від 14.03.2018 № 3994/5/99-99-03-03-04-16).
Також забезпечено постійну переписку по електронній пошті з менеджером та координатором проектів міжнародної технічної допомоги зі Спільним технічним Секретаріатом програм ЄІСП та МОМ
7.19
Організація роботи Комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури українсько-польської Міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва
Департамент матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури 
Протягом півріччя
Українською делегацією взято участь у XIV засіданні Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва під час якого було прозвітовано про роботу Комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва за 2017 рік та представлено план діяльності на наступний період (16 лютого 2018 року, м. Жешув, Республіка Польща) 
7.20
Підготовка та направлення даних митної статистики зовнішньої торгівлі України митним адміністраціям країн – торговельних партнерів України відповідно до договорів про обмін даними митної статистики зовнішньої торгівлі
Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем 
Протягом півріччя
Забезпечено підготовку даних митної статистики зовнішньої торгівлі України за І квартал 2018 року. Відповідну інформацію направлено до митних адміністрацій країн – торгівельних партнерів: Республіка Болгарія, Республіка Молдова, Угорщина, Узбекистан, Казахстан, Вірменія, Грузія, Білорусь, Азербайджан, Киргизстан, Китай, Чехія, В’єтнам, Держава Ізраїль
7.21
Забезпечення співпраці з міжнародними правоохоронними організаціями з питань виявлення, запобігання та боротьби з податковими та митними правопорушеннями
Головне оперативне управління
Протягом півріччя
В рамках забезпечення співпраці, взаємодії та обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних держав і міжнародними податковими організаціями підготовлено та направлено                                 17 спеціальних запитів на адресу компетентних органів іноземних держав для отримання інформації каналами міжнародної співпраці.
Забезпечено проведення роботи з представниками територіальних органів у напрямку вибору об’єкта для подальшого відпрацювання каналами міжнародного співробітництва, а також попереднє опрацювання проектів міжнародних запитів та надання іншої методичної допомоги
7.22
Надання допомоги у стягненні заборгованостей у міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав
Департамент погашення боргу
Протягом півріччя
Надано допомогу у стягненні заборгованостей за запитами компетентних органів іноземних держав: 
Внутрішньо-Європейської організації податкових адміністрацій (ІОТА) від Державної податкової інспекції при Міністерстві фінансів Литовської Республіки щодо сплати витрат, понесених під час погашення боргу;
Державної податкової та митної адміністрації Угорщини № 2160687173 і № 2160688136 стосовно стягнення заборгованості з 4-х осіб;
Податкової палати у  м. Познані при Міністерстві фінансів Республіки Польща від 08.11.2017                               № PL_UA_6976ANT17_RR стосовно стягнення заборгованості з Сума В.А.;
Державної податкової та митної адміністрації Угорщини стосовно стягнення заборгованості з                  Бакоша М.М. та Бурси О.М. 
Розділ 8. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб’єктів господарювання. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації
8.1
Впровадження нових та удосконалення наявних електронних сервісів  обслуговування платників податків інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет»


Департамент обслуговування платників;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
На сьогодні в ІТС «Електронний кабінет» забезпечено:
доступ в режимі он-лайн до інформації з реєстрів ДФС (12 реєстрів);
електронне листування з органами ДФС;
доступ до особистої інформації платника (реєстраційні та облікові дані, індивідуальний календар, дані інтегрованої картки);
подання платниками звітності; 
надсилання запитів на отримання інформації, заяв на реєстрацію платником окремих податків, отримання витягів з реєстрів;
сплата податків (для фізичних осіб);
отримання відомостей про суми отриманих доходів і утриманих податків;
реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування в ЄРПН, реєстрація акцизних накладних та/або розрахунків коригування в ЄРПН;
перегляд повної інформації щодо податкової накладної з урахуванням всіх зареєстрованих до неї розрахунків коригування кількісних і вартісних показників;
доступ до даних ЄРПН в режимі реального часу щодо складених платниками ПДВ чи їх контрагентами податкових накладних та/або розрахунків коригування  стосовно зареєстрованих, реєстрацію яких зупинено, прийнято рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування;
користування сервісами систем електронного адміністрування ПДВ та реалізації пального;
подання платниками заяв та отримання ними довідок про відсутність заборгованості в електронному вигляді, а також перегляд у відкритій частині ЕК зацікавленими особами таких довідок;
приєднання до Договору про визнання електронних документів;
подання в електронному вигляді скарг на рішення Комісії ДФС про відмову у реєстрації податкових накладних/ розрахунку коригування в ЄРПН;
користування іншими електронними сервісами та отримання корисної інформації.
ДФС створено програмний інтерфейс (API) та клієнтське програмне забезпечення для використання у зовнішніх програмних продуктах банків та інших фінансових установ з метою відправки та приймання електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків через «Електронний кабінет» (Програмний модуль).
Через взаємодію API «Електронного кабінету» та Програмного модуля з забезпечується: 
завантаження файлів повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у національній та іноземній валютах, про відкриття/закриття рахунків платників податків у цінних паперах, про відкриття/закриття кореспондентських рахунків в установах банків, які формуються програмним забезпеченням фінансових установ; 
накладення на файл повідомлення електронних цифрових підписів (ЕЦП) відповідальних посадових осіб фінансових установ у встановленому порядку; 
відправлення та приймання файлів повідомлень контролюючими органами; 
отримання квитанції про результати обробки переданого файлу (квитанції про одержання файлу повідомлень (перша квитанція), про прийняття до оброблення файлу повідомлень (друга квитанція)
8.2
Популяризація електронних сервісів серед платників податків
Департамент обслуговування платників
Протягом півріччя
На офіційному веб-порталі ДФС (www.sfs.gov.ua) у розділі «Новини» та на офіційних сторінках ДФС у соціальних мережах розміщено 30 інформаційних повідомлень про  «Електронний кабінет». В.о. Голови ДФС було проведено ряд зустрічей та нарад щодо «Електронного кабінету»
8.3
Координація та методичне супроводження надання адміністративних послуг та  консультацій в центрах обслуговування платників (далі – ЦОП). 
Аналіз та узагальнення проблемних питань щодо діяльності ЦОП.
Підготовка пропозицій щодо її покращення та вдосконалення якості надання адміністративних послуг
Департамент обслуговування платників
Протягом  півріччя
За результатами опрацювання матеріалів перевірок з питань надання адміністративних послуг та організації роботи ЦОП, проведених протягом ІІ півріччя 2017 року територіальними органами ДФС на виконання наказу ДФС від 20.05.2016 № 459 «Про організацію контролю за діяльністю центрів обслуговування платників», а також інформації, що надійшла на сервіс «Пульс» та Урядову «гарячу лінію», головним управлінням ДФС направлено оглядовий лист від 19.02.2018 № 4934/7/99-99-08-04-01-17 з дорученням щодо усунення недоліків у роботі та недопущення їх у подальшому.
Організовано навчання працівників підрозділів обслуговування платників територіальних органів ДФС у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (далі – Центр) з 23.04.2018 по 08.06.2018 у кількості 48 осіб та з 21.05.2018 по 06.07.2018 у кількості 42 особи. 
Для забезпечення проведення зазначених навчань підготовлено перелік тем випускних робіт, а також тестові завдання, які листом від 02.04.2018 № 11656/6/99-99-08-04-01-15 направлено до Центру. 
З метою організації виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 296 «Про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби України» 18 травня 2018 року проведено відеоселекторну нараду з керівниками підрозділів обслуговування платників ГУ ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС (листи від 16.05.2018 № 14584/7/99-99-08-02-03-17, від 17.05.2018 № 14861/7/99-99-08-02-03-17, від 21.05.2018 № 15200/7/99-99-08-02-03-17). 
На виконання підпункту 5.3 пункту 5 наказу ДФС від 02.01.2018 № 1 «Про проведення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2017 році», а також пункту 9 Плану інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо декларування громадянами доходів, отриманих у 2017 році, затвердженого 15.01.2018 в.о. Голови ДФС, головним управлінням ДФС направлено інформацію з питань декларування доходів громадян для розміщення у центрах обслуговування платників на інформаційних стендах, електронних табло, інформаційних кіосках (лист від 24.01.2018 № 2155/7/99-99-08-04-01-17).
Також, листом від 09.02.2018 № 3958/7/99-99-08-04-01-17 головним управлінням ДФС направлено рекомендації з організації роботи щодо прийому декларацій та створення сприятливих умов для платників під час проведення у 2018 році кампанії декларування.
 З метою покращення обслуговування платників та їх інформування щодо актуальних змін у законодавстві головним управлінням ДФС та Офісу великих платників податків ДФС направлено листи: від 01.02.2018 № 2972/7/99-99-08-04-01-17, від 03.03.2018 № 6477/7/99-99-08-04-01-17, від 06.03.2018 № 6735/7/99-99-08-04-01-17, від 26.03.2018 № 8849/7/99-99-08-04-01-17, від 04.05.2018 № 13178/7/99-99-08-04-01-17, від 04.05.2018 № 13189/7/99-99-08-04-01-17.
Крім того, для забезпечення контролю за якістю та своєчасністю надання адміністративних послуг та інших сервісів платникам до головних управлінь ДФС направлено листи: від 02.03.2018 № 6237/7/99-99-08-04-01-17, від 03.04.2018 № 9923/7/99-99-08-04-01-17, від 13.04.2018 № 11043/7/99-99-08-04-01-17, від 19.04.2018 № 11871/7/99-99-08-04-01-17, від 25.05.2018 № 15980/7/99-99-08-04-01-17 та від 05.01.2018 № 531/7/99-99-08-04-01-17)
Опрацьовано пропозиції ДП «Сервісно-видавничий центр» щодо налагодження співпраці керівництва територіальних органів ДФС з керівництвом редакції журналу «Вісник. Офіційно про податки» та його регіональних філій зокрема щодо розміщення у ЦОП друкованої продукції, трансляції відеороликів, продажу бланків тощо. За результатами опрацювання ДП «Сервісно-видавничий центр» направлено лист від 14.06.2018 № 20356/6/99-99-08-04-01-15

8.4
Підтримка в актуальному стані інформаційних карток та технологічних карток адміністративних послуг, розроблених відповідно до вимог Закону України "Про адміністративні послуги" 
Департамент обслуговування платників
Протягом  півріччя
З метою забезпечення виконання частини другої статті 6, частин першої та четвертої статті 8 та частини одинадцятої статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги» розроблено проект наказу ДФС щодо затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з переоформлення та анулювання ліцензій на виробництво та оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами

8.5
Організація роботи щодо наповнення, підтримки в актуальному стані розділу "Адміністративні послуги" на офіційному веб-порталі ДФС, а також забезпечення взаємодії з Єдиним державним порталом адміністративних послуг та Реєстром адміністративних послуг відповідно до вимог Закону України "Про адміністративні послуги"
Департамент обслуговування платників
Протягом  півріччя
Мінекономрозвитку надіслано інформацію для внесення змін до відомостей, включених до Реєстру адміністративних послуг, та інформації, розміщеної на Єдиному державному порталі адміністративних послуг (листи ДФС від 19.02.2018 № 2585/5/99-99-08-04-01-16 та від 23.03.2018 № 4759/5/99-99-08-04-01-16).
Проаналізовано інформацію, розміщену у розділі «Адміністративні послуги» субсайтів територіальних органів ДФС, та направлено головним управлінням ДФС,  Офісу великих платників податків ДФС оглядовий лист від 19.01.2018 № 1575/7/99-99-08-04-01-17 з переліком виявлених недоліків та дорученням щодо їх усунення.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 4042/0/1-18 проаналізовано рівень надання адміністративних послуг в електронному вигляді та за результатами поінформовано Кабінет Міністрів України листами ДФС від 02.02.2018    № 74/3/99-99-08-04-01-11 та від 12.02.2018 № 89/3/99-99-08-04-01-11
8.6
Організація та координація роботи територіальних органів ДФС щодо реєстрації та  обліку, а також забезпечення контролю за достовірністю та повнотою обліку платників податків, платників єдиного внеску, осіб, які здійснюють операції з товарами
Департамент обслуговування платників
Протягом півріччя
З метою забезпечення належного контролю за  повнотою обліку  платників податків, платників єдиного внеску, рахунків платників, РРО, осіб, які здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням до територіальних органів ДФС направлено листи: від 29.01.2018 № 2672/7/99-99-08-01-04-17, від 12.02.2018 № 4166/7/99-99-08-01-04-17, від 12.03.2018 № 6939/7/99-99-08-01-04-17, від 20.03.2018 № 8113/7/99-99-08-01-04-17, від 22.03.2018 № 8511/7/99-99-08-01-04-17,  від 23.03.2018 № 8553/7/99-99-08-01-02-17, від 23.03.2018 № 8587/7/99-99-08-01-01-17, від 30.03.2018 № 9702/7/99-99-08-01-02-17, від 05.04.2018 № 10435/7/99-99-08-01-02-17, від 11.04.2018 № 10836/7/99-99-08-01-01-17, від 20.04.2018 № 11916/7/99-99-08-01-02-17, від 07.05.2018 № 13422/7/99-99-08-01-04-17, від 08.05.2018 № 13606/7/99-99-08-01-04-17, від 17.05.2018 № 14805/7/99-99-08-01-02-17, від 24.05.2018 № 15643/7/99-99-08-01-02-17, від 05.06.2018 № 16755/7/99-99-08-01-01-17, від 13.06.2018 № 17779/7/99-99-08-01-01-17, від 15.06.2018 № 18106/7/99-99-08-01-04-17, від 27.06.2018 № 19707/7/99-99-08-01-02-17
8.7
Організація та координація роботи територіальних органів ДФС щодо:
обліку об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, платників податків за місцем розташування (реєстрації) рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням;
обліку платників акцизного податку з реалізації пального;
реєстрації, перереєстрації та скасування реєстрації реєстраторів розрахункових операцій (РРО), книг обліку розрахункових операцій (КОРО), журналів використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти та розрахункових книжок (РК);
повноти обліку рахунків платників податків відкритих/закритих у банках та інших фінансових установах
Департамент обслуговування платників
Протягом півріччя
З метою забезпечення належної організації та контролю за роботою  територіальних органів ДФС направлено листи:  від 24.01.2018 № 2184/7/99-99-08-01-03-17,  від 21.03.2018 № 8187/7/99-99-08-01-03-17, від 25.04.2018 № 12321/7/99-99-08-01-03-17
8.8
Забезпечення формування та ведення, зокрема: Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та обліковуються за прізвищем, ім’ям, по батькові, серією та номером паспорта); Реєстру платників ПДВ; Реєстру отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції; Єдиного реєстру податкових накладних; Реєстру страхувальників; Реєстру волонтерів АТО; Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави; Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій; Реєстру підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання; Реєстру підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу; Реєстру підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності; Реєстру підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі; Реєстру гарантів; Реєстру великих платників податків; Реєстру електронних форм податкових документів; Реєстру неприбуткових установ та організацій; Реєстру рахунків для сплати єдиного внеску; Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб; Реєстру платників податків – нерезидентів; Реєстру договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції; Реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами; Єдиного реєстру акцизних накладних; Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального; Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу
Структурні підрозділи
Протягом півріччя
Станом на 01.07.2018 у в Державному реєстрі фізичних осіб -  платників податків зареєстровано 44,4 млн. фізичних осіб, з них іноземців 689,3 тис. осіб (в окремому реєстрі 146,7 тис. фізичних осіб).
Протягом I півріччя 2018 року в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків зареєстровано 473,8 тис. фізичних осіб (в окремому реєстрі – 5,8 тис. фізичних осіб); 16,9 тис. осіб фізичних осіб – іноземців.
Внесено змін до облікових карток 666,2  тис. фізичних осіб.
Надання інформації з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків:
на запити Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства запобігання корупції автоматизована обробка та надання відповідей про джерела та суми доходів, отриманих фізичними особами – понад 20,6 тис. запитів (в розрізі фізичних осіб); 
на запити Мінфіну відповідно до порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб платників податків інформації, необхідної для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат – стосовно 14,25 млн. фізичних осіб;
на запити територіальних підрозділів соціального захисту населення інформація про доходи фізичних осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій, оброблено та надано відповідь  на 91,6 тис. запитів стосовно більш ніж 27,3 млн. фізичних осіб;
на запити Державної судової адміністрації надання інформації про реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта громадянина України боржників та стягувачів – оброблено 143,6 тис. запитів (в розрізі фізичних осіб);
на запити Державної виконавчої служби надання інформації про джерела отримання доходів боржників – фізичних осіб – понад 1 841,8 тис. запитів (в розрізі фізичних осіб);
 надання Державній службі фінансового моніторингу України інформації щодо фізичних осіб, які є директорами, бухгалтерами та засновниками суб’єктів господарювання та ФОП – стосовно 
5,06 млн. фізичних осіб;
 в рамках компанії декларування доходів громадян та електронного декларування доходів державних службовців за допомогою нового електронного сервісу «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису» надано відомостей про доходи в електронному вигляді  - всього по 221,9 тис запитів (180,6 тис. унікальних осіб).
Станом на 01.07.2018 на обліку  в органах ДФС перебуває  3 424 тис.  суб'єктів господарювання, з них: 
1 468 тис. юридичних осіб;
1 956 тис.   фізичних осіб – підприємців.
Станом на 01.07.2018 на обліку в органах ДФС перебуває  256298 платників ПДВ, з них:
236166 юридичних осіб,
20132 фізичних осіб – підприємців.
Станом на 01.07.2018 на обліку в органах ДФС перебуває 4306,3 тис. платників єдиного соціального внеску, з них: 
1 410,1 тис. юридичних осіб;
2 896,2 тис. фізичних осіб – підприємців.
Станом на 01.07.2018 на обліку  в органах ДФС перебуває 6,4 тис. платників акцизного податку з реалізації пального, з них:
5,9 тис.  юридичних осіб;
0,5 тис. фізичних осіб – підприємців.
Станом на 01.07.2018 в органах ДФС в реєстрі отримувачів бюджетної дотації  перебуває  2,3 тис.  суб'єктів господарювання.   
Протягом звітного півріччя в ЄРПН зареєстровано 110 838 860 податкових накладних та в Єдиному реєстрі акцизних накладних 2 459 223 акцизних накладних
8.9
Надання консультацій щодо практичного використання окремих норм податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску 
Структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду  підготовлено 7 тис. індивідуальних консультацій та роз’яснень щодо практичного застосування окремих норм податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
Протягом півріччя було опубліковано 2 856 карток обліку публічної інформації індивідуальних податкових консультацій на офіційному веб-порталі ДФС з електронними примірниками індивідуальних податкових консультацій.
Стосовно 169 проектів карток обліку публічної інформації індивідуальних податкових консультацій надіслано 30 листів виконавцям для усунення виявлених помилок
8.10
Забезпечення своєчасного розгляду та надання відповідей на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Департамент обслуговування платників;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечено своєчасний розгляд та надання відповідей на запити на отримання публічної інформації.
Протягом звітного півріччя відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) надійшло поштою, електронною поштою, факсом 2360 документів з проханням надати публічну інформацію, з них: 2088 запитів на отримання публічної інформації, 280 документів, які на думку запитувачів є запитами на отримання публічної інформації, а за результатами попереднього опрацювання є консультацією з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства та законодавства України з питань державної митної справи відповідно до Податкового кодексу України,  Митного кодексу України або зверненням громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». 
За категоріями запитувачів відповідно до Закону надійшло запитів: від фізичних осіб - 799, від юридичних осіб - 1138, від об’єднань громадян - 89, від представників засобів масової інформації - 54.
За результатами розгляду задоволено 1871 запитів на отримання публічної інформації, відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відмовлено в задоволенні 71 запиту на отримання публічної інформації, 138 запитів було направлено іншим розпорядникам інформації, у володінні яких вона знаходиться, з одночасним повідомленням про це її запитувача
8.11
Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» 
Департамент обслуговування платників;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
До ДФС надійшло 3227 звернення громадян, з них 2662 від громадян безпосередньо, через Адміністрацію Президента України – 98, Кабінет Міністрів України – 84, Верховну Раду України – 21, міністерства та інші органи влади, у т.ч. правоохоронні органи – 359.
Основні питання, які порушуються у зверненнях, стосуються:
відмов громадян від реєстраційного номера облікової картки платника податків (203);
інформування про ухилення від сплати податків, зборів (1003);
контрольно-перевірочна робота (334);
консультації з питань податкового законодавства (397)
8.12
Участь у проведенні (відповідно до графіка Кабінету Міністрів України) посадовими особами ДФС Прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України.
Доведення до структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів доручень, наданих керівництвом ДФС за результатами проведення «Прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України»

Департамент обслуговування платників; структурні підрозділи 
Протягом півріччя (відповідно до графіка Кабінету Міністрів України)
На виконання доручення Кабінету Міністрів України 23.03.2018 організовано та проведено «Пряму телефонну лінію Кабінету Міністрів України» за участі керівників структурних підрозділів, під час якої від суб’єктів звернень надійшло 9 телефонних дзвінків, зокрема 5 звернень щодо роботи органів ДФС.
За результатами проведення «Прямих телефонних ліній Кабінету Міністрів України» забезпечено реєстрацію та доведено до безпосередніх виконавців доручення керівництва ДФС щодо розгляду зазначених звернень громадян у повному обсязі та у встановлені терміни, а також забезпечено контроль за станом їх виконання
8.13
Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень, що надійшли від державної установи «Урядовий контактний центр»
Структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом звітного півріччя забезпечено прийняття до розгляду 2 645 звернень від юридичних, фізичних осіб та громадських організацій, що надійшли від ДУ «Урядовий контактний центр», їх реєстрацію,  підготовку проектів резолюцій, передачу на підпис керівництву ДФС та постановку на автоматизований контроль у АІС «Управління документами». 
Контроль за розглядом звернень здійснювався з дотриманням термінів, визначених «Порядком взаємодії органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи «Урядовий контактний центр» та із забезпечення оперативного реагування на звернення, які надходять на урядову «гарячу лінію», Єдиний веб-портал органів виконавчої влади та Урядову телефонну довідку», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 898 із змінами 

8.14
Забезпечення якісного та своєчасного розгляду інформації, що надходить на сервіс «Пульс» 
Структурні підрозділи
Протягом півріччя
Прийнято та опрацьовано 3 591  інформаційну картку від фізичних та юридичних осіб щодо дій та бездіяльності працівників органів ДФС.
Забезпечено моніторинг результатів розгляду інформації, що надійшла від фізичних та юридичних осіб на сервіс «Пульс». Так, 3 913 заявників проінформовані про остаточні результати її розгляду, що відображено у веб-додатку PULS CRM IDD  
8.15
Організація особистого прийому громадян посадовими особами ДФС.
Доведення до структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів доручень, наданих керівництвом ДФС під час особистих прийомів громадян
Департамент обслуговування платників
Протягом півріччя
Керівництвом та посадовими особами ДФС здійснено 38 особистих прийомів громадян, під час яких прийнято 53 особи.
Проведена системна робота щодо формування та доведення до відповідних структурних підрозділів доручень, наданих керівництвом ДФС під час особистих прийомів громадян, моніторинг, супроводження та контроль за станом їх виконання
8.16
Організація та проведення семінарів/конференцій, публічного інформування платників через офіційний веб-портал ДФС та ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС

Департамент організації роботи Служби;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Спільно з журналом „Вісник. Право знати все про податки та збори” було проведено 11 сеансів телефонного зв’язку „гаряча лінія” на теми:
«Нарахування ЄСВ у 2018 році: що нового» (11.01.18);
«Сплата майнових податків (нерухомість, земля, транспорт) юридичними особами» (25.01.18);
«Річна звітність з податку на прибуток» (08.02.2018);
«Декларування доходів «єдинників»» (22.02.2018);
«Виправлення помилок у податковій звітності з ПДВ» (15.03.2018).
«Декларування доходів громадянами та застосування права на податкову знижку» (05.04.2018);
«Оскарження податкового повідомлення – рішення» (19.04.2018);
«Зупинення реєстрації ПН/РК (03.05.2018);
«Ведення підприємницької діяльності (17.05.2018);
«Оподаткування та відображення у формі № 1 ДФ доходів працівників» (31.05.2018).
«Обчислення та сплата податку на прибуток піприємств» (14.06.18).
Крім того, ДФС спільно з журналом «Вісник. Право знати все про податки та збори» було організовано                  5 семінарів на теми:
«Закриваємо рік: звітність та виправлення помилок» (26.01.2018, м. Київ);
«Закриваємо рік: звітність та виправлення помилок» (09.02.2018, м. Харків);
«Закриваємо рік: звітність та виправлення помилок» (16.02.2018, м. Одеса);
«Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ» (21.02.2018, м. Дніпро);
«Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ» (23.03.2018, м. Львів).
«Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ» (27.04.2018, м. Харків);
«Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ» (15.06.2018, м. Одеса)
Територіальними органами ДФС за звітний період проведено 2,9 тис. семінарів. 
Загальна кількість платників, що взяли участь у зазначених семінарах складає 197,1 тис. осіб
8.17
Інформування громадськості через ЗМІ та офіційний веб-портал ДФС щодо завдань, напрямів і результатів діяльності ДФС та її територіальних органів, соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків, зборів та інших платежів

Департамент 
організації роботи Служби;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
На виконання наказу ДФС від 02.01.2018 № 1 «Про проведення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2017 році» та згідно з Планом інформаційно-роз’яснювальної кампанії, затвердженим в.о. Голови ДФС, органами ДФС організовано та проведено інформаційно-роз’яснювальну кампанію щодо декларування громадянами доходів, отриманих у 2017 році.
Підготовлено та розміщено у ЗМІ, у т.ч. на офіційному веб-порталі ДФС 778 інформаційних повідомлень. Надано вичерпні відповіді на  174  запити ЗМІ.
Територіальними органами  ДФС підготовлено та розміщено у ЗМІ понад 14 тис. інформаційних матеріалів з питань діяльності ДФС та надано вичерпні відповіді на  777  запитів ЗМІ
8.18
Оприлюднення проектів регуляторних актів, розробником яких є ДФС, разом з аналізами регуляторного впливу на офіційному веб-порталі ДФС та розміщення на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада», а також звітів про результати проведення громадського обговорення регуляторного акта

Департамент організації роботи Служби;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду оприлюднено 14 проектів регуляторних актів, розробником яких є ДФС. Разом з аналізами регуляторного впливу, оприлюднено 5 звітів про результати проведення громадського обговорення регуляторного акта

8.19
Організація та проведення засідань Громадської ради при ДФС, засідань комітетів Громадської ради, засідань Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності при ДФС та її робочих органів, зустрічей з громадськістю та бізнес-спільнотою з питань розвитку сегмента податкового та митного адміністрування.
Координація роботи підвідомчих підрозділів територіальних органів ДФС щодо взаємодії з консультативно-дорадчими органами, створеними при ГУ ДФС

Департамент організації роботи Служби;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом звітного півріччя організовано та порведено:
засідання Громадської ради при ДФС, на якому було презентовано  публічний звіт в.о. Голови ДФС щодо діяльності ДФС у 2017 році, стратегічні напрями діяльності ДФС у 2018 році, актуальні питання протидії корупції в органах ДФС, питання удосконалення роботи електронної системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, обговорено питання реалізації механізму «єдиного вікна», розглянуто питання щодо законопроекту «Про Національне бюро фінансової безпеки України» (20.03.2018);
засідання Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності при ДФС, під час якого було презентовано публічний звіт в.о. Голови ДФС щодо діяльності ДФС у 2017 році, стратегічні напрями діяльності ДФС у 2018 році, обговорено актуальні питання у податковій та митній сферах (22.03.2018);
засідання Громадської ради при ДФС, на якому в.о. Голови ДФС проінформував громадськість про діяльність ДФС; розглядалися актуальні питання у податковій та митній сферах, інформація стосовно протидії чинникам, які породжують корупційні прояви у митній сфері, інформація щодо діяльності Всеукраїнської професійної спілки працівників органів ДФС (15.06.2018).
Крім того, забезпечено проведення та участь фахівців ДФС у:
засіданні Митного комітету Громадської ради при ДФС в режимі відео-конференц-зв’язку з представниками громадських рад при територіальних органах ДФС, під час якого розглядали питання практичної реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 878 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року № 364» та обговорення проекту Закону України щодо внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України (зареєстрований 28.07.2017 за № 7010), а також прискорення проведення митних процедур та мінімізації витрат бізнесу (15.02.2018); 
спільному засіданні Податкового комітету Громадської ради при ДФС та Комітету з питань податкової політики Громадської ради при Міністерстві фінансів України, під час якого обговорювалися питання адміністрування податку на доходи фізичних осіб, військового збору; питання щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності; робота електронної системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних /розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (19.03.2018);
засіданні Митного комітету Громадської ради при ДФС, на якому обговорювались Стратегічні ініціативи розвитку ДФС до 2020 року, проблемні питання в сфері міжнародних експрес-перевезень, практична реалізація митного законодавства при здійсненні митних процедур за попередньою митною декларацією типу ІМ-40-ЕА щодо товарів у складі консолідованих вантажів, підвищення ефективності протидії митним правопорушенням (19.03.2018);
спільному засіданні податкових комітетів громадських рад при Мінфіні та при ДФС, під час якого розглядалися питання стосовно податку на доходи фізичних осіб, підготовки узагальнюючих податкових консультацій, зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та виконання судових рішень (24.05.2018);
засіданні Митного комітету Громадської ради при ДФС, на якому обговорювались питання постмитного контролю, нормативного врегулювання принципу «єдиного вікна» при здійсненні контрольних процедур стосовно товарів на кордоні, порядок відкриття та функціонування вантажного митного комплексу (13.06.2018);
засіданні Митного комітету Громадської ради при ДФС, на якому обговорювалось питання реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 479 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів» (26.06.2018).
Крім того, у рамках роботи Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності при ДФС проведено секторальні зустрічі, а саме з представниками галузей харчової промисловості, оптової та роздрібної торгівлі (07.06.2018) та з представниками компаній – мобільних операторів (14.06.2018)
8.20
Організація та проведення публічних заходів за участі керівництва ДФС для висвітлення актуальних питань діяльності ДФС та її територіальних органів (інтерв’ю, коментарів, прес-конференцій, брифінгів та інших заходів) 

Департамент організації роботи Служби;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом  звітного періоду організовано та проведено: 16 інтерв’ю та 459 коментарів керівництва ДФС із відповідних питань діяльності органів ДФС, 6 брифінгів та 52 інших публічних заходів ДФС.
Територіальними органами ДФС організовано та проведено: 502 інтерв’ю та 1363  коментарі  керівництва ДФС із відповідних питань діяльності органів ДФС,                222 прес-конференції, 352 брифінги та 1293  інших публічних заходів

8.21
Забезпечення інформаційного супроводження офіційного веб-порталу ДФС 
Департамент організації роботи Служби;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечено оприлюднення інформації про роботу ДФС на Інтернет-майданчику, розміщеному за адресою sfs.gov.ua, на якому розміщено повну інформацію про становлення та діяльність ДФС, структуру та напрями її роботи, відомості про керівництво.
Протягом звітного періоду на Інтернет-ресурсі розміщено 3,7 тис. інформаційних матеріалів, з них:
інформаційних матеріалів – 2,4 тис.; 
нормативно-правових актів – 135; 
проектів регуляторних актів – 12;
звітів про відстеження результативності регуляторних актів – 26;
листів – 33.
Офіційний веб-портал ДФС об’єднує у собі 26 веб-сторінок територіальних органів ДФС (25 субсайтів регіональних Головних управлінь та субсайт Офісу великих платників податків ДФС).
 На сторінках територіальних органів ДФС розміщено 18,7 тис. інформаційних матеріалів

8.22
Забезпечення оприлюднення (оновлення) наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на офіційному веб-порталі ДФС та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від  21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»
Департамент обслуговування платників
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду  оприлюднено (оновлено) 624 документи (файли) до 55 наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних у сервісі «Відкриті дані» на веб-порталі ДФС та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»
Розділ 9. Координація роботи ДФС та її територіальних органів з питань основної діяльності.
Забезпечення виконання доручень вищого рівня, звернень і запитів народних депутатів України та завдань, визначених розпорядчими та іншими документами ДФС
9.1
Розробка методичних та організаційно-розпорядчих документів щодо порядку застосування норм Податкового та Митного кодексів України, законодавчих, інших нормативно-правових актів з питань, що належать до сфери діяльності ДФС 

Структурні підрозділи
Протягом півріччя
З метою приведення у відповідність до змін у чинному законодавстві та забезпечення належної організації роботи з підготовки проектів нормативно-правових актів, підготовлено проект наказу ДФС „Про внесення змін до наказу ДФС від 23.03.2015 № 194”, яким передбачено внесення змін, зокрема, до: 
Порядку підготовки, розгляду проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну, подання їх до Мінфіну та супроводження при розгляді у Мінфіні, Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді Україні;
Методичних рекомендацій щодо адаптації нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами ДФС України, до законодавства Європейського Союзу.
Крім зазначеного, з метою надання практичної та методичної допомоги підпорядкованим органам ДФС протягом звітного періоду підготовлено та направлено до регіональних органів ДФС листи, а саме:
„Про особливості оподаткування ПДВ” від 22.01.2018 № 1854/7/99-99-15-03-02-17;
„Про набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 21” від 26.01.2018 № 2497/7/99-99-15-03-03-17;
„Про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2018 році” від 31.01.2018 № 2834/7/99-99-15-02-01-17;
„Про особливості оподаткування ПДВ” від 05.02.2018 № 3375/7/99-99-15-03-02-17;
„Про помилки при визначенні ознаки у номері податкової накладної” від 26.02.2018 № 5715/7/99-99-15-03-02-17;
„Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань трансфертного ціноутворення” від 01.03.2018              № 6185/7/99-99-15-02-01-17;
„Про особливості декларування податку на прибуток підприємств за 2017 рік” від 01.03.2018 № 6191/7/99-99-15-02-01-17;
„Про особливості формування податкового кредиту” від 03.03.2018 № 6443/7/99-99-15-03-02-17;
„Щодо періоду відрахувань частини чистого прибутку (доходу) у розмірі 30 відсотків суб’єктами господарювання, передбаченими постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 959 „Про внесення зміни до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями” від 03.03.2018 № 6461/7/99-99-15-02-02-17;
„Про надання роз’яснення стосовно нарахування та сплати платниками єдиного податку авансового внеску з податку на прибуток під час виплати дивідендів” від 26.03.2018 № 8773/7/99-99-15-02-01-17;
„Про правомірність перебування у новому Реєстрі неприбуткових установ та організацій сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів” від 16.04.2018 № 11369/7/99-99-15-02-02-17;
„Про набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 108” від 02.05.2018 № 12908/7/99-99-15-02-01-17;
„Про подання  податкової звітності з податку на прибуток підприємств за І квартал 2018 року” від 02.05.2018 № 12911/7/99-99-15-02-01-17;
„Про включення до складу доходів за правилами бухгалтерського обліку суми залишку створеного забезпечення (фонду) преміювання за поставку продукції на експорт, не виплаченого протягом дванадцяти місяців по закінченні місяця, в якому здійснено виконання зовнішньоекономічного контракту” від 30.05.2018 № 16326/7/99-99-15-02-02-17;
„Щодо обов’язку подання Розрахунку по частині чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами” від 05.06.2018 № 16943/7/99-99-15-02-02-17;
„Про особливості складання розрахунків коригування до податкових накладних, що видаються покупцям – платникам ПДВ” від 22.06.2018 № 18983/7/99-99-15-03-02-17. 
З метою вдосконалення організації роботи підрозділів аудиту, підвищення ефективності контролю при організації та проведенні перевірок платників податків:
удосконалено порядок взаємодії між структурними підрозділами органів ДФС при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків з питань податкового, валютного та іншого законодавства (наказ ДФС від 23.06.2018 № 398, яким викладено в новій редакції Методичні рекомендації, затверджені наказом ДФС від 31.07.2014 № 22);
удосконалено порядок взаємодії між структурними підрозділами органів ДФС при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків з питань державної митної справи (митного аудиту) (наказ ДФС від 25.06.2018 № 403, яким внесено зміни до Методичних рекомендацій, затверджених наказом ДФС від 12.10.2016 № 856);
внесено зміни до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками                    податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженого наказом Мінфіну від 20.08.2015 № 727, зареєстрованим в Мін’юсті 26.10.2015 за № 1300/27745, із змінами (наказ Мінфіну від 05.06.2018 № 547, зареєстрований в Мін’юсті 26.06.2018 за № 747/32199);
впорядковано питання зберігання актів перевірок, передачі інформації про контрольно-перевірочну роботу у разі зміни місця обліку платника (акти всіх перевірок, крім фактичних, зберігаються в органі ДФС, що їх здійснював, проведено інвентаризацію актів та впорядковано місця їх зберігання);
територіальним органам ДФС надіслано 8 листів щодо роз’яснення проблемних питань та надання прикладів порушень, що встановлюються під час перевірок платників податків.
Забезпечено актуалізацію «Бібліотеки аудитора» (5 посібників), запровадженої у 2016 році, зокрема атуалізовано посібники «Податковий аудит» та «Митний аудит».
У рамках надання методологічної та практичної допомоги підготовлено для використання в роботі до митниць ДФС і направлено:  
рекомендації щодо порядку вручення процесуальних документів в справах про порушення митних правил, винесених у відношенні осіб-нерезидентів (лист від 06.04.2018 № 106718/7/99-99-20-02-02-17);
рекомендації щодо розпорядження тимчасово вилученими відповідно до вимог статті 511 Митного кодексу України предметами правопорушення (лист від 29.03.2018  № 9415/7/99-99-20-02-02-17);
роз’яснення щодо прав осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності, а також їх захисників/представників, знайомитися з матеріалами справ про порушення митних правил під час провадження у справі;
огляд стану боротьби з митними правопорушення упродовж 2017 року (лист від 07.02.2018 № 3675/7/99-99-20-02-02-17);
рекомендації щодо забезпечення контролю за дотриманням процесуальних строків оскарження, а також вжиття заходів щодо своєчасного опрацювання посадовими особами митниць ДФС позовних заяв та подання відзивів на них (лист від 06.02.2018                             № 3605/7/99-99-20-02-02-17);
роз’яснення щодо питань функціонування режиму розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) (лист від 13.03.2018 № 7278/7/99-99-17-04-17);
роз’яснення про застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року №110 (лист від 05.04.2018 № 10295/7/99-99-17-04);
роз’яснення щодо ведення Реєстру заяв ІТС «Податковий блок» (лист від 22.03.2018 № 8373/7/99-99-17-02-17); 
роз’яснення щодо виконання розпорядження ДФС від 27.04.2018 №44-р (лист від 15.05.2018 № 14326/7/99-99-17-04-17);
роз’яснення про застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №346 (лист від 29.05.2018 № 16071/7/99-99-17-04-17);
роз’яснення стосовно видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів (лист від 25.04.2018 № 12504/7/99-99-17-01-17);
роз’яснення щодо підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи (лист від 26.04.2018               № 12631/7/99-99-17-01-17);
роз’яснення стосовно проблемних питань, що виникають у практичній діяльності органів ДФС (лист від 31.05.2018 № 16481/7/99-99-17-01-17).
Крім цього, окремим митницям ДФС надавалася методологічна допомога з проблемних питань, які виникають в діяльності митниць ДФС, зокрема,  Вінницькій митниці ДФС стосовно перебігу строку накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил, виявлені за результатами опрацювання матеріалів, отриманих у ході взаємодії з митними органами іноземних держав (лист від 12.03.2017                      № 7027/7/99-99-20-02-02-17)

9.2
Організаційне забезпечення проведення засідань Колегії ДФС, апаратних нарад ДФС, нарад за участі керівництва ДФС, нарад (заслуховувань) за участі керівництва територіальних органів ДФС, підготовка відповідних матеріалів. 
Складання протоколів, доведення до виконавців прийнятих рішень та контроль за їх виконанням
Департамент організації роботи Служби;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечено організацію проведення:
наради Державної фіскальної служби України за участі контролюючих органів, що здійснюють державний контроль товарів при митному оформленні (протокол від 18.01.2018  № 1-пк);
наради Державної фіскальної служби України стосовно організації роботи структурних підрозділів ДФС щодо виконання домовленостей за результатами участі в.о. Голови ДФС Продана М.В. у Першій глобальній конференції з транскордонної електронної торгівлі, що відбулася  06-12 лютого 2018 року у м. Пекін (протокол від 14.02.2018 № 2-пк);
зустрічі в.о. Голови ДФС з представниками Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (протокол від 30.03.2018 № 4-пк);
нарад Державної фіскальної служби України з митних питань (протоколи від 13.04.2018 № 5-пк, від 26.04.2018  № 6-пк);
апаратних нарад Державної фіскальної служби України (протоколи  від 12.04.2018 № 1-п, від 23.06.2018  № 2-п).
Засідань Колегії Державної фіскальної служби України у першому півріччі 2018 року не проводилось. 
Складено Орієнтовний план роботи Колегії ДФС на друге півріччя 2018 року, який затверджено в.о. Голови ДФС (14.06.2018)
9.3
Організаційне забезпечення проведення робочих зустрічей з представниками Ради бізнес-омбудсмена
Департамент організації роботи Служби;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечено  організацію  проведення зустрічей    з    представниками    Ради бізнес-омбудсмена   (20.02.2018 та 19.04.2018)

9.4
Координація роботи структурних підрозділів ДФС щодо виконання завдань, визначених у Плані заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на             2016 – 2020 роки та виконання яких покладено на ДФС.
Надання Координаційній раді з питань реформування державного управління Кабінету Міністрів України інформації про стан його виконання

Департамент організації роботи Служби

Щоквартально

Підготовлено та надано до Координаційної ради з питань реформування державного управління Кабінету Міністрів України звітну інформацію про стан виконання Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки, здійснення яких закріплено за ДФС, листами від 09.01.2018 № 19/3/99-99-01-04-02-11 та від 06.04.2018 № 223/3/99-99-01-04-02-10
9.5
Координація роботи структурних підрозділів ДФС щодо виконання плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 
2020 роки.
Надання Міністерству фінансів України інформації про стан його виконання

Департамент організації роботи Служби
Щоквартально

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 415-р Мінфіну надано інформацію про виконання плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 за напрямами роботи ДФС листами від 12.01.2018 № 126/4/99-99-01-04-02-13 та від 13.04.2018 № 1119/4/99-99-01-04-02-13
9.6
Координація роботи щодо досягнення Ключових показників ефективності (КПЕ) ДФС.
Надання Міністерству фінансів України інформації про стан їх виконання
Департамент організації роботи Служби
Протягом півріччя
Підготовлено Звіт про досягнення Ключових показників ефективності Державної фіскальної служби України у січні – грудні 2017 року, який та надано Мінфіну (лист від 24.01.2018 230/4/99-99-01-04-02-13).
Звіт про досягнення Ключових показників ефективності Державної фіскальної служби України у січні – грудні 2017 року розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці „Діяльність” (підрубрика „Плани та звіти роботи”)
Забезпечено опрацювання Перелік Ключових показників ефективності Державної фіскальної служби України (далі – КПЕ ДФС) на період 01.01.2018 – 31.12.2018, надісланий Мінфіном
9.7
Оптимізація організаційної структури ДФС з метою приведення у відповідність з функціональним навантаженням
Департамент організації роботи Служби;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
22.05.2018 Міністром фінансів України погоджено Зміни до Структури Державної фіскальної служби України, затверджені в.о. Голови ДФС. 
Протягом звітного періоду опрацьовано пропозиції структурних підрозділів апарату ДФС та внесено зміни до наказу ДФС від 30.12.2015 № 1022 „Про скорочення чисельності та введення в дію Структури апарату Державної фіскальної служби України” (зі змінами) наказами ДФС:
від 02.05.2018 № 214 „Про внесення змін до наказу ДФС від 30.12.2015 № 1022”;
від 10.05.2018 № 269 „Про внесення змін до наказу ДФС від 30.12.2015 № 1022”
9.8
Здійснення аналізу повноти виконання функцій, покладених на ДФС чинним законодавством та змінами до нього, відповідності їх закріплення за структурними підрозділами ДФС та підготовка пропозицій щодо внесення змін до наказу ДФС                          від 12.11.2014 № 265 «Про функціональні повноваження структурних підрозділів Державної фіскальної служби України»

Департамент організації роботи Служби,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду опрацьовано пропозиції структурних підрозділів апарату ДФС та внесено зміни до наказу ДФС від 12.11.2014 № 265 „Про функціональні повноваження структурних підрозділів Державної фіскальної служби України” (у редакції наказу ДФС від 06.02.2017 № 56), зі змінами, наказами ДФС:
від 29.05.2018 № 322 „Про внесення Змін до наказу ДФС від 12.11.2014 № 265”;
від 01.06.2018 № 348 „Про внесення Змін до наказу ДФС від 12.11.2014 № 265”
9.9
Проведення реорганізації державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міста Києва), районах у містах та об’єднаних державних податкових інспекцій шляхом їх приєднання до відповідних головних управлінь ДФС в областях та  м. Києві  
Департамент організації роботи Служби
Протягом півріччя (у разі прийняття постанови Кабінету Міністрів України)
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 296 «Про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби» (далі – постанова № 296) 161 державна податкова інспекція втрачають статус юридичних осіб публічного права та приєднуються до відповідних головних управлінь ДФС у регіонах як їх структурні підрозділи.
З метою реалізації постанови № 296 розроблено відповідний план заходів, який затверджено наказом ДФС від 27.04.2018 № 238 «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації постанов Кабінету Міністрів України» та відповідно до розпорядження ДФС від 27.04.2018 № 45-р створено Робочу групу з питань реалізації постанови № 296.
Крім того, в травні 2018 року ДФС видано накази про реорганізацію територіальних органів ДФС в областях та м. Києві, якими утворено комісії з реорганізації, призначено їх голів, визначено строки проведення реорганізації.
Головами комісій з реорганізації забезпечено затвердження персонального складу комісій з реорганізації та плани заходів з реорганізації, повідомлення держреєстратора про прийняття рішення щодо припинення юридичної  особи.
Наразі тривають заходи, визначені планами з реорганізації, щодо припинення ДПІ як юридичних осіб
9.10
Оптимізація штатної чисельності територіальних органів ДФС. Внесення відповідних  пропозицій керівництву ДФС щодо змін до структур  територіальних органів ДФС та їх штатної чисельності

Департамент організації роботи Служби
Протягом півріччя
Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 297 «Деякі питання діяльності органів Державної фіскальної служби» (далі – постанова № 297) передбачено перерозподіл штатної чисельності між апаратом ДФС та територіальними органами ДФС.
За звітний період проводена системна робота щодо реалізації постанови № 297.
Зокрема, подано на погодження та погоджено Міністром фінансів України Зміни до структур головних управлінь ДФС в областях та м. Києві, Офісу великих платників податків, митниць ДФС.
Також розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179», яка передбачає можливість утворення у складі головних управлінь ДФС та управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів головних управлінь ДФС, державних податкових інспекцій (на правах управління, відділу, сектору), а також встановлює вимоги до побудови структурних підрозділів, які можуть входити до складу державних податкових інспекцій.
Крім того, на виконання пункту 2 постанови № 297 ДФС було видано накази ДФС від 06.06.2018 № 356 «Про внесення змін до окремих наказів ДФС» (далі – наказ № 356) та від 22.06.2018 № 390 «Про внесення змін до окремих наказів ДФС та втрату чинності окремими наказами ДФС». 
Згідно з наказом № 356 введено в дію Зміни до структур головних управлінь ДФС в областях та             м. Києві, Офісу великих платників податків, митниць ДФС затверджені в.о. Голови ДФС та погоджені Міністром фінансів України, ліквідовано в головних управліннях ДФС в областях та м. Києві, Офісі великих платників податків підрозділи внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС та підрозділи внутрішнього аудиту та внесені зміни до Методичних рекомендацій щодо побудови організаційних структур територіальних органів ДФС, затверджених  наказом ДФС від 11.01.2016 № 17.
Також з врахуванням пункту 2 постанови № 297 наказом ДФС від 11.12.2015 № 978 (у редакції наказу ДФС від 06.06.2018 № 356) встановлена чисельність територіальних органів ДФС 
9.11
Приведення функцій територіальних органів ДФС у відповідність до законодавчих змін та підготовка відповідних пропозицій щодо внесення змін до наказу ДФС від 19.10.2016 № 875„Про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС”

Департамент організації роботи Служби,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечено опрацювання пропозицій щодо внесення змін до наказу ДФС від 19.10.2016 № 875 «Про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС», наданих структурними підрозділами ДФС
9.12
Формування та затвердження в установленому порядку Плану роботи ДФС на друге півріччя 2018 року.
 Підготовка звітів про виконання планів роботи ДФС перше півріччя 2017 року та друге півріччя 2017 року 
Департамент організації роботи Служби;
структурні підрозділи

Червень

Січень

План роботи Державної фіскальної служби України на друге півріччя 2018 року 27.06.2018 затверджений в.о. Голови ДФС та оприлюднений на офіційному веб-порталі ДФС.
Забезпечено підготовку:
 Звіту про виконання плану роботи Державної фіскальної служби України на 2017 рік, який затверджено в.о. Голови ДФС 20.02.2018, направлено до Мінфіну (лист від 27.02.2018 №587/7/99-99-01-01-04-13) та оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС і Єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
звітів про виконання планів роботи ДФС перше півріччя 2017 року та друге півріччя 2017 року, які затверджено в.о. Голови ДФС 20.02.2018 та оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС і Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
9.13
Координація роботи структурних підрозділів ДФС щодо виконання цільових показників середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.06.2017 № 275-р.
Надання Мінфіну інформації про стан їх реалізації
Департамент організації роботи Служби
Протягом півріччя
Забезпечено координацію роботи структурних підрозділів ДФС щодо виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 №244-р.
Мінфіну інформацію щодо:
виконання цільових пока зників середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.06.2017 № 275-р (лист від 02.01.2018 №3/4/99-99-01-01-04-13);
виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 №244-р (лист від 26.06.2018 №1847/4/99-99-01-01-04-18
9.14
Організація та координація роботи територіальних органів ДФС щодо:
розробки та затвердження в установленому порядку планів роботи територіальних органів ДФС на друге півріччя 2018 року;
формування звітів про виконання  планів роботи територіальних органів ДФС на 2017 рік друге півріччя 2017 року
Департамент організації роботи Служби;
структурні підрозділи

Червень

Січень
Забезпечено опрацювання 56 планів роботи територіальних органів ДФС друге півріччя 2018 року, затвердження їх у встановленому порядку, а також координацію роботи територіальних органів ДФС щодо підготовки  звітів виконання планів роботи на 2017 рік і друге півріччя 2017 року та їх аналіз
9.15
Системний автоматизований контроль за виконанням контрольних завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України, зверненнями і запитами народних депутатів України, дорученнями Мінфіну та керівництва ДФС до іншої вхідної кореспонденції, власними рішеннями ДФС.
Системний дистанційний автоматизований контроль за виконанням територіальними органами ДФС та Університетом ДФС контрольних доручень ДФС 
Департамент організації роботи Служби
Протягом півріччя
Забезпечено здійснення системного автоматизованого контролю за своєчасним та якісним виконанням структурними підрозділами ДФС у встановлені терміни 11,2 тис. завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України, Мінфіну, зверненнями і запитами народних депутатів України, дорученнями керівництва ДФС до іншої вхідної кореспонденції та власними рішеннями ДФС. 
Також забезпечено здійснення системного дистанційного автоматизованого контролю за своєчасним та якісним виконанням територіальними органами ДФС у встановлені терміни 3,5 тисяч контрольних доручень ДФС
9.16
Здійснення моніторингу стану виконавської дисципліни в ДФС щодо виконання контрольних доручень до звернень громадян, фізичних осіб –підприємців, адвокатів, арбітражних керуючих та запитів на отримання публічної інформації
Департамент обслуговування платників
Щомісяця
Забезпечено контроль за своєчасністю і повнотою виконання доручень щодо звернень громадян та запитів на публічну інформацію.
Щотижнево до структурних підрозділів ДФС для опрацювання доводився перелік доручень, термін виконання яких минув.
Забезпечується постійний моніторинг виконавської дисципліни в ДФС при виконанні контрольних доручень до звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації. За результатами поінформовано в.о. Голови ДФС (доповідні записки від 15.01.2018 № 184/99-99-08-02-03-25, від 13.02.2018 № 707/99-99-08-02-03-25, від 12.03.2018 № 1118/99-99-08-02-03-18, від 16.04.2018                  № 2249/99-99-08-02-03-25
9.17
Удосконалення системи оцінювання рівня виконавської дисципліни 
Департамент організації роботи Служби
Протягом півріччя
Проведена робота щодо перегляду та удосконалення основних показників оцінки рівня виконавської дисципліни в ДФС та її територіальних органів.
Так, до Методики здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ДФС при виконанні контрольних доручень затвердженої наказом ДФС від 30.04.2015 №324, внесено зміни наказом ДФС   від 27.06.2018 №410.
До Методики  здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни у територіальних органах ДФС при виконанні контрольних доручень ДФС, затвердженої наказом ДФС від 27.05.2015 №376 внесено зміни наказами ДФС від 26.02.2018 №100 та від  15.06.2018 № 383
9.18
Оцінка рівня виконавської дисципліни в ДФС та її територіальних органах.
За результатами надання Голові ДФС доповідних записок з відповідними пропозиціями
Департамент організації роботи Служби
Щомісяця
Проведено оцінку рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ДФС при виконанні контрольних доручень органів вищого рівня і власних рішень у грудні 2017 року, січні - травні 2018 року, за результатами якої підготовлено доповідні записки в.о. Голови ДФС від 15.01.2018  № 124/99-99-01-01-05-25, від 13.02.2018  № 446/99-99-01-01-05-25;від 19.03.2018 №789/99-99-01-01-05-25; від 13.04.2018 №1086/99-99-01-01-05-25; від 21.05.2018 № 2/99-99-01-25(01), від 13.06.2018 №27/99-99-01-25(01).
Також, протягом звітного періоду щомісячно проводилась оцінка рівня виконавської дисципліни у територіальних органах ДФС та Університеті ДФС при виконанні контрольних доручень ДФС, за результатами якої підготовлено доповідні записки в.о. Голови ДФС від 15.01.2018 №123/99-99-01-01-05-25, від 13.02.2018 №447/99-99-01-01-05-25, від 19.03.2018 №790/99-99-01-01-05-25, від 13.04.2018 №1088/99-99-01-01-05-25, від 21.05.2018  №3/99-99-01-25(01),  від 13.06.2018  № 28/99-99-01-25(01),  які направлено для розгляду та виконання до:
територіальних органів ДФС та Університету ДФС листами від: 19.01.2018   №1596/7/99-99-01-01-05-17, 21.02.2018 №5240/7/99-99-01-01-05-17, від 19.03.2018   №7960/7/99-99-01-01-05-17, від 04.05.2018   №13116/7/99-99-01-01-05-17;
Українського державного науково-дослідного інституту технологій товарно-грошового обігу, фінансових і фондових ринків «УКРЕЛЕКОН» листами від 20.03.2018  №9651/6/99-99-01-01-05-15, від 03.05.2018 №15381/6/99-99-01-01-05-15, від 24.05.2018 № 17922/6/99-99-01-01-05-15, від 26.06.2018                             № 21753/6/99-99-01-01-05-15

9.19
Здійснення аналізу стану розгляду звернень громадян у ДФС та її територіальних органах та формування звітності про стан цієї роботи. 
Надання відповідної аналітичної інформації органам державної влади

Департамент обслуговування платників
Протягом півріччя
Здійснено аналіз стану роботи зі зверненнями громадян у ДФС та її територіальних органах та за результатами аналізу направлено відповідну аналітичну інформацію до Адміністрації Президента України (лист від 09.07.2018 № 208/1/99-99-08-02-01-12) та Кабінету Міністрів України (лист від 09.07.2018 № 479/3/99-99-08-02-01-11).
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 02.10.2012 № 39541/1/1-12  надано інформацію              за І квартал 2018 року про стан роботи зі зверненнями громадян за встановленими формами (лист від 12.04.2018 № 236/3/99-99-08-02-01-11).
На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 30.12.2003 № 7-914/2, від 20.06.2006 № 22595/0/1-06 надано інформацію щодо графіку особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами структурних підрозділів ДФС (листи від 26.03.2018                 № 188/3/99-99-08-02-01-11 та 27.06.2018 № 463/3/99-99-08-02-01-11)
9.20
Надання методичної і практичної допомоги територіальним органам ДФС щодо забезпечення виконання завдань, зокрема з надходжень платежів до бюджетів, погашення податкового боргу, проведення перевірок (звірок) платників податків, виявлення додаткових резервів надходжень тощо

Структурні підрозділи
Протягом півріччя
Для надання методичної і практичної допомоги територіальним органам ДФС направлено листи щодо:
стану організації роботи щодо списання безнадійного податкового боргу (лист від 08.05.2018 № 13689/7/99-99-17-04-17);
стану організації роботи щодо погашення заборгованості за іноземними кредитами та бюджетними позичками (лист від 15.05.2018 № 14418/7/99-99-17-04-17);
змін і доповнень до рекомендацій щодо наведення інформації з окремих питань в актах документальних перевірок вигодонабувачів схемного податкового кредиту, доведених листом ДФС від 02.11.2016 № 35277/7/99-99-14-02-02-17, щодо недопущення трактування в актах перевірок перерахованих вигодонабувачем коштів за нереальною операцією, як надання безповоротної фінансової допомоги, а також, неприпустимості зазначення взаємовиключної інформації щодо одночасного заниження суми доходів та завищення витрат по одній нереальній операції (лист від 15.02.2018 № 4666/7/99-99-14-02-02-17);
незастосування в контрольно-перевірочній роботі норм пункту 62  підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України при проведенні перевірок відповідно до абзацу двадцять шостого п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України (за відсутності відповідного рішення Кабінету Міністрів України) (лист від 06.04.2018 № 10565/7/99-99-14-02-01-17);
опрацювання розбіжностей даних податкової декларації та даних Єдиного реєстру податкових накладних (лист від 10.05.2018 № 3782/7/99-99-14-02-01-17);
інформації про зміну уніфікованої форми податкової інформації (нова редакція форми) (лист від 10.05.2018 № 13788/7/99-99-14-02-02-17);
застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів (листвід 01.02.2018 № 3073/7/99-99-14-03-03-17);
правомірності донарахування податкових зобов’язань з ПДВ (лист від 15.02.2018 № 4655/7/99-99-14-03-03-17);
виконання органами ДФС контрольних функцій в умовах дії Закону України від 03 листопада 2016 року № 1728-VІІ (лист від 23.02.2018 № 5523/7/99-99-14-03-03-17);
зберігання актів (довідок) перевірок (лист від 14.03.2018 № 7385/7/99-99-14-03-03-17);
прийняття податкових повідомлень-рішень (лист від 20.03.2018 № 8176/7/99-99-14-03-03-17);
надання прикладів належного документування порушень (лист від 22.03.2018 № 8383/7/99-99-14-03-03-17);
актуалізації посібників (лист від 23.04.2018 № 12161/7/99-99-14-03-03-17);
перевірки операцій з нарахування податкових зобов’язань з ПДВ (лист від 17.04.2018 № 11413/7/99-99-14-03-03-17);
нарахування пені (лист від 04.05.2018 № 13145/7/99-99-14-03-03-17);
перевірки окремих питань обліку дебіторської та кредиторської заборгованості (лист від 18.06.2018 № 18311/7/99-99-14-03-03-17).
Крім того, з метою проведення аналізу діяльності ризикових підприємств та для надання методологічної допомоги щодо організації  контрольно–перевірочної роботи та забезпечення однозначного застосування норм діючого законодавства, за напрямком митний аудит на адресу територіальних органів ДФС направлено листи щодо:
вжиття заходів з питань перевірки правильності класифікації імпортованих товарів суб’єктами ЗЕД                   (38 листів);
вжиття заходів з питань дотримання режиму тимчасового ввезення (5 листів);
правильності визначення митної вартості товарів                  (7 листів); 
правильності сплати компенсаційного мита (1 лист);
інших питань контрольно-перевірочної роботи з питань державної митної справи  (8 листів). 
З 15 по 16 березня 2018 року у м. Полтава проведено семінар-нараду з питань роботи підрозділів аудиту територіальних органів ДФС.
Проведено 4 відео-селекторні наради, а саме:
08.02.2018 з питання організації планової документальної виїзної перевірки ПАТ «Укрнафта» (протокол від 08.02.2018 направлено до територіальних органів ДФС листом від 12.02.2018 № 4150/7/99-99-14-01-01-17);
27.02.2018 з питання результатів та основних напрямків роботи підрозділів по контролю за готівковим обігом: 
якість фактичних перевірок;
оскарження матеріалів перевірок;
контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють переказ коштів з використанням ПТКС;
відпрацювання підрозділами контролю за проведенням готівкових розрахунків аналітичної інформації щодо виторгів, проведених через РРО;
контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС;
контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері ресторанного бізнесу (протокол від 27.02.2018 направлено до територіальних органів ДФС листом від 28.02.2018 № 6039/7/99-99-14-05-01-17);
17.05.2018 з питання організації податкового контролю за трансфертним ціноутворенням у підрозділах аудиту (протокол від 17.05.2018 направлено до територіальних органів ДФС листом  від 21.05.2018 № 15168/7/99-99-14-01-02-17);
14.06.2018 з питання щодо якості документування фактів порушень та оформлення матеріалів (протокол від 14.06.2018 направлено до територіальних органів ДФС листом  від 19.06.2018 № 18368/7/99-99-14-03-01-17).
Також, проведено 3 робочі наради з питань діяльності  окремих територіальних органів ДФС, а саме обговорення стану організації контрольно-перевірочної роботи та проблемні питання у діяльності підрозділів аудиту. За результатами зазначених заходів надано протокольні доручення та забезпечено контроль за їх виконанням 

9.21
Проведення оцінки основних компонентів податкового адміністрування з використанням Методики діагностики податкового адміністрування (TADAT)
Департамент організації роботи Служби
Протягом півріччя
З метою підготовки та проведення діагностичної оцінки системи податкового адміністрування ДФС з використанням інструменту TADAT і забезпечення взаємодії структурних підрозділів ДФС та Інформаційно-довідкового департаменту з експертами оціночної групи TADAT під час її місії видано розпорядження ДФС від 27.12.2017 № 187-р.
В рамках підготовки візиту (лист Представництва ЄС від 17.01.2018 № Ref.Ares(2018)291248) затверджено програму перебування у ДФС експертів оціночної групи TADAT та представників ЄС. 
13 лютого 2018 року організовано відкриття місії TADAT за участі в.о. Голови ДФС. 
З 13 по 16 лютого п.р. забезпечено проведення 
9 зустрічей експертів оціночної групи TADAT з представниками структурних підрозділів ДФС за кожним із ключових областей результативності. Під час зустрічей представники структурних підрозділів ДФС надавали відповіді на визначені методикою TADAT питання стосовно системи податкового адміністрування ДФС. 
З 19 по 20 лютого п.р. забезпечено організацію поїздки експертів оціночної групи TADAT до територіальних органів ДФС: Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, Офісу великих платників податків ДФС та ГУ ДФС у Житомирській області, для ознайомлення з роботою Центру обслуговування платників, роботою податкових адміністраторів на рівні ГУ ДФС та рівнем комунікацій з великими платниками податків.
В рамках координації проведення оціночної місії зібрано та узагальнено підтверджуючи документи та передано їх експертам оціночної групи TADAT.
26 лютого 2018 року забезпечено організацію закриття місії TADAT за участі в.о. Голови ДФС. 
Протягом 27 лютого – 15 березня 2018 року забезпечено відпрацювання проекту Звіту TADAT та підготовки зауважень до нього. Узагальнені зауваження ДФС до проекту Звіту TADAT відправлено до Секретаріату TADAT.
Забезпечено опрацювання остаточного звіту з оцінки основних компонентів податкового адміністрування з використанням методики TADAT, який оприлюднено на
офіційному веб-порталі ДФС 
Розділ 10. Організація правової роботи
10.1
Організація та ведення позовної роботи, спрямованої на забезпечення надходження платежів до бюджетів та державних цільових фондів
Департамент адміністративного оскарження та судового супроводження
Протягом півріччя
Забезпечено представництво інтересів ДФС у судах по 37 справах щодо забезпечення надходження платежів до бюджетів та державних цільових фондів
10.2
Забезпечення представництва інтересів ДФС у судах, інших органах державної влади, установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеру
Регуляторно-правовий департамент;
Департамент адміністративного оскарження та судового супроводження
Протягом півріччя
Протягом першого півріччя забезпечено представництво інтересів ДФС у судах по 242 судовим справам
10.3
Узагальнення та направлення судових рішень, що прийняті на користь ДФС та її територіальних органів, підвідомчим підрозділам територіальних органів ДФС щодо застосування податкового законодавства, спорів з митної справи та трудових спорів для використання у роботі
Департамент адміністративного оскарження та судового супроводження;
Регуляторно-правовий департамент
Протягом півріччя
Узагальнена інформація щодо судових рішень, що прийняті на користь ДФС та її територіальних органів, стосовно застосування податкового законодавства, спорів з митної справи та трудових спорів, направлена територіальним органам ДФС листами від 20.02.2018 №5117/799-99-10-03-17 та від 02.04.2018 №9738/7/99-99-10-03-17.
Крім того,  на адресу територіальних органів ДФС направлено 5 інформаційних листів з правовою позицією Верховного Суду України

10.4
Надання методичної допомоги територіальним органам ДФС з питань організації та ведення правової роботи
Департамент адміністративного оскарження та судового супроводження;
Регуляторно-правовий департамент
Протягом півріччя
Методична допомога територіальним органам ДФС з питань організації та ведення правової роботи надана листами: від 07.02.2018 №3669/7/99-99-10-03-17, від 26.02.2018 №5716/7/99-99-10-03-17, від 13.03.2018 №7145/7/99-99-10-03-17, від 23.03.2018 №8620/7/99-99-10-03-17, від 02.04.2018 №9735/7/99-99-10-03-17 та №9737/7/99-99-10-03-17,  від 27.04.2018 № 12688/7/99-99-10-03-17 та №12815/7/99-99-10-03-17, від 03.05.2018 №13010/7/99-99-10-03-17, від 04.05.2018 №13158/7/99-99-10-03-17, від 18.05.2018 №14981/7/99-99-1003-17, від 24.05.2018 №15672/7/99-99-10-03-17, від 27.06.2018 №19613/7/99-99-10-03-17
10.5
Розгляд скарг (заяв) платників податків на рішення територіальних органів ДФС, прийняті за розглядом скарг платників податків. 
Організація процесу розгляду скарг на рішення Комісії Державної фіскальної служби України про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
Департамент адміністративного оскарження та судового супроводження
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду надійшло 7 128 скарг на 10 652 податкових повідомлень-рішень.
Розглянуто 6 839 скарг на 10 018 податкових повідомлень-рішень на загальну суму 23 137,4 млн. грн. з них:
залишено без змін 8 906 податкових повідомлень-рішень на 19 243,3 млн. грн.;
скасовано повністю 1112 податкових повідомлень-рішень на 2 576,7 млн. грн.;
скасовано частково 204 податкових повідомлень-рішень на 1317,4 млн. гривень.
За результатами розгляду скарг збільшено суму грошових зобов’язань на 18 613,41 тис. гривень.
Подано 22868 скарг на рішення Комісії Державної фіскальної служби України про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму 6836,05 млн. гривень. З них задоволено                     8 174 скарги на суму 2 874,82 млн. грн. (42,1 відс.), залишено без задоволення 6 602 скарг на суму 2 510,72 млн. грн. (36,7 відсотків). Решта скарг знаходиться на розгляді
10.6
Складання звітності про результати розгляду скарг, узагальнення та аналіз звітів територіальних органів ДФС про результати розгляду первинних та повторних скарг і підготовка оглядових (інформаційних) листів
Департамент адміністративного оскарження та судового супроводження
Щомісячно
Забезпечено щомісячне складання та аналіз звітності про надходження та розгляд скарг платників податків на рішення територіальних органів ДФС та направлення оглядових (інформаційних) листів за їх результатами 
10.7
Підготовка та надання податкових консультацій на звернення платників податків, погодження проектів податкових консультацій, підготовлених структурними підрозділами ДФС, надання роз’яснень щодо застосування податкового, митного та іншого законодавства структурним підрозділам ДФС та її територіальним органам

Регуляторно-правовий департамент
Протягом півріччя
Протягом першого півріччя підготовлено близько                7,0 тис. індивідуальних податкових консультацій та роз’яснень щодо застосування вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДФС
10.8
Проведення правової експертизи проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування та щодо діяльності територіальних органів ДФС
Регуляторно-правовий департамент
Протягом півріччя
Розроблено,  розглянуто та  погоджено (у т.ч. проведено юридичну та  анти дискримінаційну експертизу) більше 500 проектів нормативно-правових актів та  розпорядчих документів, розроблених Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та структурними підрозділами ДФС
Розділ 11. Здійснення внутрішнього аудиту та контролю за додержанням вимог законодавства і виконанням службових, посадових обов’язків у ДФС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління
11.1
Організація і проведення внутрішніх аудитів

Департамент внутрішнього аудиту 
Протягом півріччя (за окремим планом)
Згідно з Планом діяльності з внутрішнього аудиту, затвердженого в.о. голови ДФС (із змінами від 07.05.2018), заплановано та проведено 4 аудити відповідності/фінансові аудити (ГУ ДФС у м. Києві та ГУ ДФС у Львівській області з оцінки діяльності щодо дотримання актів законодавства, нормативно-правових актів та розпорядчих документів при здійсненні фінансово-господарської діяльності, діяльності ГУ ДФС у Волинській області, діяльності державного підприємства «Сервісно-видавничий центр») та 2 аудити ефективності (оцінка ефективності виконання процедур ДФС, пов’язаних з управлінням об’єктами нерухомого майна, оцінка якості надання адміністративної послуги щодо прийняття рішення про допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Конвенції МДП).
Таким чином План діяльності з внутрішнього аудиту виконано у повному обсязі, а про результати аудитів відзвітовано в.о. Голови ДФС у встановлені терміни (доповідні записки від 24.01.2018 № 11/99-99-06-03-20, від 02.02.2018 № 1/99-99-06-03-20, від 30.03.2018                    № 2/99-99-06-03-20, від 13.04.2018 № 3/99-99-06-03-20, від 27.04.2018 № 4/99-99-06-03-20, від 23.06.2018                     № 5/99-99-06-03-20 та від 27.06.2018 № 6/99-99-06-03-20).
Позапланові внутрішні аудити не проводились

11.2
Організація та проведення тематичних перевірок структурних підрозділів ДФС та територіальних органів ДФС
Департамент внутрішнього аудиту;
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Організовано та проведено комплексну перевірку Сумської митниці ДФС (протокол Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 14, наказ ДФС від 02.05.2018 № 243, акт від 18.05.2018 № 547/99-99-06-01-03-20, доповідна записка від 15.06.2018 № 668/99-99-06-01-03-18 та лист Кабінету Міністрів України від 24.05.2018              № 357/3/99-99-06-01-03-11).
Організовано та проведено тематичні перевірки:
ГУ ДФС у Сумській області з питань викладених у листі Департаменту аудиту № 361/99-99-14-04-02-18 від 05.02.2018 на дії ГУ ДФС у Сумській області стосовно незастосування посадовими особами адміністративного арешту майна ТОВ «Намтар» (доповідна записка від 13.02.2018 № 178/99-99-06-01-02-20 «Про проведення тематичної перевірки», акт перевірки від 06.03.2018 № 278/99-99-06-01-02-20 ГУ ДФС у Сумській області, доповідна записка від 30.03.2018 № 371/99-99-06-01-02-20 «Про результати перевірки»);
органів ДФС у Чернігівській області щодо стану виконання розпорядчих документів, відпрацювання суб’єктів господарювання різних ступенів ризику, забезпечення виконання індикативних показників, адміністрування податків та зборів з юридичних і фізичних осіб та з інших питань (наказ ДФС від 03.03.2018 № 117, акт про результати перевірки від 30.03.2018 № 373/99-99-06-01-01-20, доповідна записка від 27.04.2018 № 486/99-99-06-01-20);
структурних підрозділів ДФС щодо стану організації роботи з питань, викладених у листі Генеральної прокуратури України від 29.01.2018 № 16-18 вих-18  (розпорядження ДФС від 03.03.2018 № 21-р, акт про результати перевірки від 16.03.2018 № 326/99-99-06-01-01-20, доповідна записка від 23.03.2018 № 351/99-99-06-01-01-20, листом ДФС до Генеральної прокуратури України від 30.03.2018 № 5345/5/99-99-06-01-01-16);
департаментів матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури та адміністративного оскарження та судового супроводження щодо розгляду скарг ТОВ «Хімагро»  (доповідна записка від 28.02.2018 № 244/99-99-06-02-03 «Про результати перевірки», відповідь заявнику надано листом від 28.02.2018                     № 7403/6/99-99-06-02-03-15);
Офісу великих платників податків ДФС та ГУ ДФС в Одеській області щодо відпрацювання скарги ДП "Харківський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" від 26.12.2017 № 1429 (доповідна записка від 12.03.2018 № 299/99-99-06-02-03-18 "Про результати перевірки");
Департаменту обслуговування платників та інших структурних підрозділів ДФС щодо розгляду скарг                  гр. Драгун О.Г. від 03.03.2018 б/н (акт про результати перевірки від 22.03.2018 № 347/99-99-06-02-03-22, доповідна записка про результати перевірки інформації від 28.03.2018 № 364/99-99-06-02-03-18, відповідь заявнику надана листом від 30.03.2018 № 4620/Д/99-99-06-02-03-14);
щодо дій посадових осіб ГУ ДФС у Харківській області при проведенні перевірки ТОВ "Українська міжрегіональна фінансова компанія", посадових осіб ДФС при розгляді попередньої скарги та підготовці відповіді (акт про результати невиїзної (дистанційної) перевірки ГУ ДФС у Харківській області з питань порушених у скарзі ТОВ "УМФК" від 30.03.2018                   № 372/99-99-06-02-03-22, акт про результати невиїзної (дистанційної) перевірки Департаменту аудиту з питань порушених у скарзі ТОВ "УКМФК" від 30.03.2018                № 374/99-99-06-02-03-22, доповідна записка від 11.04.2018 № 420/99-99-06-02-03-18 «Про результати перевірки»);
інформації викладеної у зверненні ТОВ "Юридичне обє'днання "ID Лігал Груп" в інтересах ТОВ «Хеппісан» щодо дій посадових осіб ДФС, зокрема щодо розгляду Департаментами податків і зборів з юридичних осіб та адміністративного оскарження та судового супроводження попередніх звернень (запитів, скарг) та ненадання відповідей щодо виконання судових рішень стосовно збільшення сум у системі електронного адміністрування ПДВ тощо (доповідна записка від 28.05.2018 № 596/99-99-06-02-03-18 "Про результати перевірки", відповідь заявнику надана листом від 16.05.2018 № 16610/6/99-99-06-02-03-15);
інформації викладеної у скарзі ТОВ "Гідроком інтернешнл" щодо дій посадових осіб ДФС, зокрема щодо надходження до ДФС скарги на рішення Комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (доручення в.о. Голови ДФС до доповідної записки Головного управління внутрішньої безпеки від 02.05.2018 № 926/99-99-22-01-01-18, акт про результати перевірки  від 18.05.2018 № 553/99-99-06-02-03-22);
Львівської митниці ДФС з питань організації роботи щодо виконання доведених показників надходжень митних платежів, організації митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів, боротьби з контрабандою та протидії митним правопорушенням та з інших питань (наказ ДФС від 02.05.2018 № 243 «Про проведення перевірок, акт від 18.05.2018 № 549/99-99-06-01-03-20, доповідна записка від 15.06.2018 № 667/99-99-06-01-03-18);
Одеської митниці ДФС з  питань організації роботи щодо виконання доведених показників надходжень митних платежів, організації митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів, боротьби з контрабандою та протидії митним правопорушенням та з інших питань (наказ ДФС від 02.05.2018 № 243 «Про проведення перевірок, акт від 18.05.2018 № 552/99-99-06-01-03-20, доповідна записка від 15.06.2018 № 669/99-99-06-01-03-18);
Енергетичної митниці ДФС щодо винесення у штрафу за порушення митних правил НАК "Нафтогаз України" (розпорядження ДФС від 03.03.2018 № 24-р із змінами, внесеними розпорядженням ДФС від 02.04.2018 № 32-р, акт про результати перевірки від 10.04.2018 № 412/99-99-06-01-01-20, доповідна записка від 27.04.2018 
№ 485/99-99-06-01-01-20);
Київської митниці ДФС щодо виконання доведених показників надходжень митних платежів, організації митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів та інших питань (наказ ДФС від 02.05.2018 № 243 із змінами, внесеними наказом ДФС від 10.05.2018 № 261, акт про результати перевірки від 18.05.2018 № 550/99-99-06-01-01-20, доповідна записка від 15.06.2018 № 674/99-99-06-01-01-20);
ГУ ДФС у Сумській області з питань вжиття заходів з погашення податкового боргу (недоїмки) з єдиного внеску, та з інших питань (наказ ДФС від 02.04.2018               № 174 «Про проведення перевірки» зі змінами, внесеними наказом ДФС від 13.04.2018 № 218, акт перевірки № 480/99-99-06-01-02-20 від 27.04.2018, доповідна записка від 24.05.2018 № 581/99-99-06-01-02-20 «Про результати перевірки»);
Волинської митниці ДФС з питань організації роботи щодо виконання доведених показників надходжень митних платежів, організації митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів, боротьби з контрабандою та протидії митним правопорушенням та з інших питань (наказ ДФС від 02.05.2018 № 243 «Про проведення перевірок», акт перевірки від 18.05.2018 № 551/99-99-06-01-02-20, доповідна записка від  15.06.2018 № 675);
Департаменту організації митного контролю та структурні підрозділи ДФС з питань викладених у листі Департаменту організації митного контролю 
від 16.03.2018 № 599/99-99-18-03-02-18 (доповідні записки від 11.04.2018 № 419/99-99-06-01-02-20 та від 27.04.2018 № 489/99-99-06-01-02-18, акт перевірки від 29.05.2018 №593/99-99-06-01-02-22, доповідна записка 
від 04.06.2018 № 624/99-99-06-01-02-20);
Головного управління ДФС у Київській області та Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з питань організації роботи центрів обслуговування платників та надання адміністративних послуг (акти від 27.02.2018 № 953/99-99-08-04-01-21 та № 954/99-99-08-04-01-21, які листом від 06.03.2018 № 6836/7/99-99-08-04-01-17 направлено органам ДФС, що перевірялись)

11.3
Забезпечення своєчасного розгляду та участь у розгляді звернень (скарг) громадян і суб’єктів господарювання, органів державної влади та народних депутатів України щодо дій посадових осіб ДФС та її територіальних органів
Департамент внутрішнього аудиту 
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду надійшло на розгляд                   51 звернення (заява, скарга), із них від юридичних осіб – 11, від громадян – 40 (у т.ч. повторних – 3 , дублетних – 3). За результатами розгляду звернень, факти щодо порушень з боку посадових осіб в деяких випадках знайшли своє повне або часткове підтвердження.
Здійснено моніторинг 375 звернень (скарг), які надійшли: до ДФС та розглядались структурними підрозділами ДФС

Розділ 12. Організація роботи з персоналом. Запобігання і боротьба з корупцією у ДФС та її територіальних органах 

Організація роботи щодо укомплектування структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів ДФС працівниками відповідного фаху згідно із законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади»

Департамент кадрової політики та роботи з персоналом
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду призначено (переведено) в:
апараті ДФС – 400 працівників;
територіальних органах ДФС  – 78 осіб, у т.ч.:                      
15 заступників начальників ГУ ДФС та 2 заступників начальників – начальників управлінь ГУ ДФС;
6 начальників ДПІ (ОДПІ) та 5 заступників                    начальників  ДПІ (ОДПІ);
1 заступника начальника – начальника відділення ДПІ;
1 заступника директора Департаменту податкових та митних експертиз ДФС;
1 начальника митниці ДФС, 9  заступників начальників митниць ДФС та 21 начальника  митних постів  ДФС.
Протягом звітного періоду звільнено з:
апарату ДФС –  51 осіб;
територіальних органів -  55 осіб, у т.ч.:
4 заступників начальників  ГУ ДФС та 1 заступника начальника – начальника управління ГУ ДФС;
3 начальників ДПІ (ОДПІ), 10 заступників  начальників  ДПІ (ОДПІ) та 9 заступників начальників – начальників відділень ОДПІ;
1 начальника митниці, 7 заступників начальників митниць  ДФС та 12 начальників митних постів  ДФС.
Також поновлено 11 посадових осіб, у т.ч.                               1 заступника начальника управління – начальника відділу апарату ДФС, 2 начальників митниць ДФС,                   2 заступників начальників митниць ДФС, 1 першого заступника начальника  ГУ ДФС та 1 начальника ОДПІ
	

Здійснення заходів щодо проведення перевірки кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби відповідно до законів України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції»
Департамент кадрової політики та роботи з персоналом

Протягом півріччя
Направлено запити до органів перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» по                                   20 працівниках органів ДФС, відповідну інформацію розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.
Складено 57 довідок про результати перевірки, передбаченої законодавством стосовно посадових осіб апарату ДФС та територіальних органів ДФС, посади яких належать до номенклатури Голови ДФС.
На виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2015 року № 171 направлено запити на проведення спеціальної перевірки по 12 претендентах на посади державної служби. За результатами перевірки складено 13 довідок
	

Організація роботи щодо проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців в органах ДФС
Департамент кадрової політики та роботи з персоналом
Протягом півріччя
Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2017 року                № 246, організовано та проведено 7 конкурсів                          (92 посади) на зайняття вакантних посад державних службовців в органах ДФС
	

Вжиття заходів відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині декларування доходів осіб,  уповноважених на виконання функцій держави за 2017 рік
Департамент кадрової політики та роботи з персоналом
Протягом півріччя
Здійснено моніторинг своєчасного подання працівниками апарату ДФС декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. 
У випадку неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій до НАЗК направлялись повідомлення 

	

Організація роботи відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ щодо добору начальницького складу підрозділів податкової міліції

Департамент кадрової політики та роботи з персоналом
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ щодо добору начальницького складу підрозділів податкової міліції  призначено (переведено) в:
апараті ДФС 14 працівників;
територіальних органах 22 працівника, з них:
4 заступника начальника ГУ ДФС;
1 заступник начальника ДПІ (ОДПІ).
Звільнено з:
апарату ДФС 7 осіб;
територіальних органів 12 осіб, з них:
1 заступника начальника ГУ ДФС;
2 заступник начальника ДПІ (ОДПІ).
Поновлено 3 посадових осіб
	

Забезпечення контролю за організацією проведення професійної підготовки особового складу підрозділів податкової міліції
Департамент кадрової політики та роботи з персоналом
Протягом півріччя
На виконання розпорядження ДФС від 05.06.2018              № 63-р «Про проведення підсумкових занять із професійної підготовки працівників оперативних та слідчих підрозділів фінансових розслідувань ГУ ДФС в областях, Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС за 2017-2018 навчальний рік» та розпорядження ДФС від 05.06.2018 № 64-р «Про проведення підсумкових занять із професійної підготовки з особовим складом податкової міліції Державної фіскальної служби України», проведені підсумкові заняття з метою здійснення належного контролю за організацією професійного навчання працівників податкової міліції
	

Організаційно-методичне керівництво здійснення наукової та науково-технічної діяльності в органах ДФС та Університеті ДФС
Департамент кадрової політики та роботи з персоналом
Протягом півріччя
Видано наказ ДФС від 28.02.2018 № 114, яким  затверджено Тематичний план наукових (науково-технічних) робіт Державної фіскальної служби України на 2018 рік, Технічні завдання на виконання наукових (науково-технічних) робіт та перелік відповідальних осіб щодо супроводження виконання наукових (науково-технічних) робіт Державної фіскальної служби України у 2018 році.
Рішенням Науково-технічної ради ДФС №1 від 25.01.2018 схвалено проект Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт Державної фіскальної служби України на 2018 рік та план роботи Науково-технічної ради Державної фіскальної служби України на 2018 рік.
Відповідно до Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок, за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1084 (із змінами) Мінфіну надано відомості щодо основних результатів наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій у 2017 році (лист ДФС від 16.02.2018 № 502/4/99-99-04-05-02-13).
Видано накази ДФС від 02.04.2018 № 194 «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції наукового забезпечення державного управління у податково-митній сфері у 2018 році» та від 21.03.2018                         № 145 «Про супроводження виконання наукових (науково-технічних) робіт у 2018 році».
З метою належної організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у ДФС і своєчасної підготовки бюджетного запиту до проекту Державного бюджету на 2019 рік та відповідно до пункту 4 «Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній фіскальній службі України», затвердженого наказом ДФС від 30.12.2014               № 410 (зі змінами) структурним підрозділам ДФС та територіальним органам ДФС  організовано роботу щодо формування потреби в наукових дослідженнях на 2019 рік
	

Організація роботи і здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації працівників апарату ДФС та її територіальних органів  за професійними програмами, за програмами постійно діючих та короткострокових тематичних семінарів, тренінгів

Департамент кадрової політики та роботи з персоналом
Протягом півріччя
Відповідно до наказів ДФС від 19.01.2018 № 29 «Про організацію підвищення рівня професійної компетентності працівників органів ДФС у 2017 році» (зі змінами) та від 29.01.2018 № 53 «Про організацію виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації  посадових осіб органів ДФС у 2018 році» (зі змінами) організовано підвищення кваліфікації  і спеціальної та спеціалізованої підготовки працівників органів ДФС на базі:
Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації  державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування - 1266 осіб;
Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС -  2183 осіб

	

Організація роботи та контроль за здійсненням заходів щодо підвищення рівня професійної компетентності працівників структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів в рамках професійного навчання без відриву від роботи

Департамент кадрової політики та роботи з персоналом
Протягом півріччя
Відповідно до Положення про систему підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів ДФС, затвердженого наказом ДФС від 02.04.2015 № 236 (зі змінами), в територіальних органах ДФС забезпечено  проведення професійного навчання без відриву від роботи у рамках якого проведено лекційні заняття для працівників структурних підрозділів ДФС на тему: 
«Законодавство України про охорону праці» взяли участь 110 працівників ДФС (08.02.2018); 
«Електронне декларування» взяли участь 255 працівників ДФС (16.02.2018);
 «Забезпечення конституційного права на доступ до публічної інформації» взяли участь 95 працівників ДФС (22.02.2018);
«Організація роботи з охорони праці в апараті ДФС» взяли участь 93 працівник ДФС (01.03.2018); 
«Декларування громадянами доходів, отриманих у 2017 році» взяли участь 78 працівників ДФС (16.03.2018);
«Основні положення Закону України «Про публічні закупівлі» взяли участь  41 працівник ДФС (04.04.2018);
«Електробезпека» взяли участь 47 працівників ДФС (12.04.2018);
«Етична поведінка державного службовця та професійний етикет» взяли участь 40 працівників ДФС (24.04.2018);
«Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних отруєнь і захворювань» взяли участь                   48 працівників ДФС (26.04.2018);
17.05.2018 на тему: «Надання домедичної допомоги потерпілим у разі настання нещасного випадку» взяли участь – 72 працівника ДФС;
«Акти ДФС з питань охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях» взяли участь 43 працівника ДФС (24.05.2018); 
«Особливості нарахування та сплати майнових податків фізичних осіб» взяли участь 51 працівник ДФС (31.05.2018);
«Вимоги щодо захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах та антивірусного захисту інформації» взяли участь 54 працівників ДФС (22.06.2018);
«Пожежна безпека. Законодавство України з питань пожежної безпеки. Заходи пожежної безпеки в установі, організації. Заходи пожежної безпеки на робочому місці. Сповіщення про пожежу та виклик пожежної охорони. Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок їх використання під час пожежі. Первинні засоби пожежогасіння. Дії під час пожежі. Заходи пожежної безпеки в побуті» взяли участь                         36 працівників ДФС (25.06.2018)

	

Здійснення організаційно-методичного забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності працівників апарату ДФС та територіальних органів ДФС
Департамент кадрової політики та роботи з персоналом
Протягом півріччя
З метою надання консультативно-методологічної допомоги щодо проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців органів ДФС видано доручення в.о. Голови ДФС від 30.03.2018 № 517/99-99-04-05-02-18 «Про перегляд (уточнення) та визначення завдань і ключових показників службової діяльності державних службовців органів ДФС».
Крім того, територіальним органам ДФС направлено листа від 20.06.2018 № 18648/7/99-99-04-05-02-17 до територіальних органів ДФС щодо перегляду (уточнення) та визначення завдань і ключових показників службової діяльності державних службовців органів ДФС

	

Підготовка Плану підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів ДФС на 2018 рік відповідно до потреб ДФС та її територіальних органів
Департамент кадрової політики та роботи з персоналом
Протягом півріччя
Видано наказ ДФС 29.01.2018 № 53 «Про організацію виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації  посадових осіб органів ДФС у 2018 році» зі змінами внесеними наказами ДФС  від 08.05.2018 № 257 «Про внесення змін до наказу ДФС від 29.01.2018 №53» та від 30.05.2018 № 336 «Про внесення змін до наказу ДФС від 29.01.2018 №53»

12.12
Здійснення заходів щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням в сфері службової діяльності працівників ДФС та її територіальних органів 
Головне управління 
внутрішньої безпеки

Протягом півріччя
За фактами вчиненими посадовими особами органів доходів і зборів корупційних та інших злочинів у сфері службової діяльності, розпочато 211 кримінальних проваджень, з них 185 – за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки.
У ході розслідувань кримінальних проваджень, розпочатих за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки, працівникам органів доходів і зборів ДФС оголошено 52  повідомлення про підозру у вчиненні злочинів. До суду направлено 25 обвинувальних актів (13 осіб судом вже визнано винними у скоєнні злочинів).
За матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції складено та направлено до суду                                    96 адміністративних протоколів про скоєння правопорушень, пов’язаних з корупцією, за якими 18 осіб визнано винними у вчиненні адміністративних правопорушень.
Для з’ясування причин і обставин вчинення посадовими особами ДФС правопорушень у сфері службової діяльності, проведено 1267 службових розслідувань та перевірок, у т.ч. за:
зверненнями фізичних та юридичних осіб – 395;
повідомленнями про можливі неправомірні дії працівників ДФС, що надійшли на сервіс «Пульс» – 92.
За результатами вжитих заходів 331 працівнику органів доходів і зборів внесено офіційні застереження про недопущення протиправної поведінки. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 164 працівника

12.13
Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції відповідно до вимог антикорупційного законодавства
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
З метою забезпечення відкритого доступу громадськості до інформації про антикорупційні заходи, що вживаються ДФС, на офіційному веб-порталі ДФС розміщена інформація про викриті корупційні правопорушення вчинені працівниками органів ДФС.
У періодичних виданнях, на радіо та телебаченні опубліковано  та розміщено понад 600 статей та інших матеріалів. Майже 1,2 тис. повідомлень з цієї тематики розміщено в різних інтернет-виданнях та на сайтах інформаційних агентств

Розділ 13. Організація фінансової діяльності ДФС, її територіальних органів. Матеріально-технічний розвиток
13.1
Здійснення фінансового забезпечення ДФС та її територіальних органів, установи та організацій, що належать до сфери управління ДФС
Департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Фінансування ДФС здійснювалося відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (зі змінами).
Станом на 01.07.2018 здійснено фінансування за усіма бюджетними програмами на суму 4 635 718,4 тис. грн.,                 у т.ч. за основною бюджетною  програмою  3507010 «Керівництво та управління у сфері фіскальної політики» – 4 541 174,9 тис. грн., що складає 99,6 відс. відповідно до затверджених кошторисних призначень за відповідний період
13.2
Складання бюджетного запиту ДФС до проекту Державного бюджету України на 2019 рік та проекту прогнозу Державного бюджету України на 2020 і 2021 роки відповідно до вимог інструкції з підготовки бюджетних запитів для подання до Мінфіну
Департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
У терміни, встановлені Мінфіном
У звітному півріччі бюджетний запит ДФС до проекту Державного бюджету України на 2019 рік та проект прогнозу Державного бюджету України на 2020 та              2021 роки не складався 
13.3
Опрацювання пропозицій територіальних органів ДФС щодо погодження проведення капітального будівництва, реконструкції та ремонтних робіт на об’єктах, які належать до сфери управління ДФС
Департамент матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Забезпечено oпрацювання пропозицій територіальних органів ДФС щодо погодження проведення капітального будівництва, реконструкції та ремонтних робіт на об’єктах, які належать до сфери управління ДФС.
Окрім цього, опрацьовано пропозиції територіальних органів ДФС щодо виділення коштів та погодження проведення капітального будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту на об’єктах ДФС.
Здійснено заходи для добудови пунктів пропуску «Красноїльськ» та «Дяківці», а саме:
підготовлено до підписання договори на проведення експертних досліджень;
опрацьовані Висновки експертних досліджень;
створена Робоча група з визначення шляхів реалізації великомасштабного інфраструктурного проекту «Розвиток інфраструктури кордону між Україною та Румунією (реконструкція автомобільних пунктів пропуску «Красноїльськ» і «Дяківці»);
розроблено покроковий план заходів для добудови та введення в експлуатацію пунктів пропуску «Красноїльськ» та «Дяківці».
Здійснено заходи для погодження трьох Титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється за бюджетні кошти.
Здійснено заходи для проведення тендерних торгів по трьох закупівлях, за одною з яких, заключений договір та проводяться роботи.
Проведено сім засідань Експертно-технічної ради. 
Надані пропозиції до проекту паспорта бюджетної програми.
Розроблений бюджетний запит капітальних видатків (КЕВК 3120, 3130, 3140) на 2019 рік.
Розроблено та затверджено переліки об’єктів з капітального будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту які фінансуються за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України
13.4
Здійснення контролю за роботою територіальних органів ДФС з питань ефективного використання нерухомого майна, у т.ч. технічних систем митного контролю

Департамент матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури 
Протягом півріччя
За звітний період забезпечено контроль за роботою територіальних органів ДФС з питань ефективного використання нерухомого майна, зокрема проведено інвентаризацію нерухомого майна, що обліковується на балансі ДФС і на балансі територіальних органів ДФС, а також Університету ДФС та державних підприємств. Видано наказ ДФС від 02.04.2018 № 191 «Про проведення інвентаризації».
Територіальним органам ДФС направлено Методичні рекомендації стосовно наповнення та ведення АС «Юридичні особи» (лист від 06.04.2018 № 10615/7/99-99-03-03-03-17).
Також забезпечено контроль за об’єктами державної власності (нерухоме майно), що перебуває в оперативному управлінні територіальних органів ДФС та обліковується в Єдиному реєстрі об’єктів державної власності. Відповідну інформацію направлено до Фонду державного майна України (листи від 24.04.2018                       № 7001/5/99-99-03-03-03-16 та від 23.05.2018                         № 8957/5/99-99-03-03-03-16).
Забезпечено контроль за проведенням територіальними органами ДФС реєстрації речових прав на нерухоме майно (доручення Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 № 49305/1/1-16) та повідомлено:
 Фонд державного майна України (листи від 27.03.2018 № 4975/5/99-99-03-03-03-16, від 27.06.2018                                № 11397/5/99-99-03-05-02-16);
 Кабінет Міністрів України (лист від 27.03.2018                    № 191/3/99-99-03-03-03-11 та від 27.06.2018 № 465/3/99-99-03-05-02-11).
Відповідно до вимог наказів ДФС:
від 29.06.2016 № 579 та від 29.06.2016 № 581 підготовлено 248 довіреностей територіальним органам ДФС (№№ 1/99-99-03-03-03-50 – 248/99-99-03-03-03-50)
від 29.06.2016 № 580 підготовлено 78 довіреностей територіальним органам ДФС №№ 1/99-99-03-03-03-51 – 78/99-99-03-03-03-51.
Здійснено аналіз та узагальнення інформації територіальних органів ДФС щодо нерухомого майна, яке тимчасово не використовується за призначенням та може розглядатись як потенційний об’єкт оренди (доручення Кабінету Міністрів України від 06.03.2013  № 1552/6/1-09) та за результатами направлення відповідної інформації (переліків) до Фонду державного майна України (листи від 12.01.2018 № 562/5/99-99-03-03-03-16 та від 12.04.2018 № 6217/5/99-99-03-03-03-16).
Забезпечено розгляд інформації (висновків) територіальних органів ДФС щодо доцільності передання в оренду нерухомого майна, що перебуває в оперативному управлінні територіальних органів ДФС. Фонду державного майна України (його територіальним відділенням)  надано висновки щодо передачі об’єктів в оренду, забезпечено розгляд проектів договорів оренди нерухомого майна, яке належить до сфери управління ДФС та надано відповідні висновки (88 листів).
Проведено аналіз інформації, що надходить від митниць ДФС стосовно функціонування технічних систем митного контролю та потреби у такому обладнанні, відповідно до наказу ДФС від 14.09.2016             № 769 «Про затвердження форми звіту та порядку їх заповнення» та подано на розгляд керівництву

13.5
Забезпечення здійснення в установленому порядку закупівель товарів та послуг із застосуванням системи електронних закупівель ProZorro

Департамент матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури  
Протягом півріччя
Заплановано та проведено в установленому порядку  90 процедур закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням системи електронних закупівель ProZorro.
Сумарна очікувана вартість завершених процедур закупівель товарів робіт і послуг із застосуванням системи електронних закупівель ProZorro становить            163 303 660,72 грн. Укладено 54 договори на загальну суму 116 785 711,34 грн.
Економія державних коштів за проведеними процедурами закупівлі за звітний період складає 46 517 949,29 грн (28,5 відс. від очікуваної вартості закупівель)

Розділ 14. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності ДФС та її територіальних органів. Технічне супроводження електронних сервісів
14.1
Супроводження програмного забезпечення автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних систем
Департамент інформаційних технологій
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду проведено роботи щодо доопрацювання АСМО «Інспектор» як складової Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС, а саме:
в список вибору пішоходів з АС «ГАРТ» додано колонки «Напрямок», «Дата оформлення у прикордонників» та можливість поновлення списку пішоходів;
додано можливість роботи з шаблонами Протоколів про порушення митних правил (роль для роботи - Створення шаблонів протоколів);
внесені зміни в ставки вивізного (експортного) мита, відповідно до Закону України від 17 травня 2018 року № 2434-VIII «Про внесення змін до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку»;
внесені зміни до Переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації по постанові Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 490 (вступає в дію з 04.07.2018);
внесені зміни в класифікатор митниць згідно наказу ДФСУ від 25.06.2018 № 399 (вступає в дію з 07.07.2018).
додано звіт Звіти\ВМД\Інше\Звіт для податкової міліції;
в список Пішоходів додано колонки «Наявне декларування» та «Дата народження»;
внесені зміни до класифікаторів пільг по ввізному миту, акцизному податку та ПДВ;
внесені зміни в ставки антидемпінгового мита згідно повідомлення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про внесення зміни до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 28.12.2017                   № АД-382/2017/4411-05; 
в список ЕЖППП додано можливість пошуку по паспорту пасажира;
в список оформлених ЖПП, при пошуку по номеру транспортного засобу, додано опцію «З початку номера», що, при зазначенні початкового фрагменту номера, суттєво прискорить пошук;
внесені зміни до АСАУР відповідно до вимог наказу ДФС від 25.04.2018 № 234;
в ЕЖППП розділ «Водій» перейменовано в «Декларант транспортного засобу»;
внесені зміни в класифікатор типів документів;
в «Орієнтування по особам» додано поле «Дата народження»;
в ФЛК митної декларації враховано положення лист ДФС від 15.05.2018 № 1154/99-99-18-03-01-18.
внесені зміни в норматив «Заборона ввезення» відповідно до листа ДФС від 17.05.2018 №14756/7/99-99-18-03-01-17;
в список ЕЖППП додано можливість створення Акту митного огляду;
в електронну форму ЖПП додано пункт меню «Додати з «ГАРТ», за допомогою якого можна довнести в пропуск осіб та транспортні засоби;
в списки ЖПП, ЕЖППП та Пішоходи додано ознаки створення з АС «ГАРТ»;
в ФЛК митної декларауції враховано положення листа ДФС від 23.05.2018 № 1250/99-99-18-04-02-18;
внесені зміни в Перелік місць оформлення по Єдиному вікну відповідно до наказу Мінфіну від 07.05.2018  № 494 (діє з 03.06.2018); 
внесені зміни до інформації по учасникам ЗЕД - Перелік перевізників, які позбавлені права на перевезення товарів митною територією України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП відповідно до наказів ДФС від 24.05.2018 № 319 та № 320;
внесені зміни до класифікатора митниць ДФС відповідно до наказу ДФС від 24.05.2018 № 321 (вступив в дію з 12.06.2018);
додано звіт Звіти/Інше/ Звіт кількості комерційних вантажних автотранспортних засобів в розрізі країни реєстрації;
внесені зміни до класифікаторів типів документів, способи розрахунку, пільг по ввізному миту, акцизному податку та ПДВ (вступив в дію з 24.06.2018) та класифікатор видів транспорту (вступає в дію з 14.07.2018) відповідно до вимог наказу Мінфіну від 01.06.2018 № 541;
додано звіт Звіти/Журнал пункту пропуску/Використання інформації по обміну з прикордонниками;
внесені зміни в норматив «Сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності» відповідно до вимог наказу Мінфіну від 26.01.2018 № 93;
оптимізовано процес прийому митних декларацій від декларантів;
в електронну форму Акту митного огляду додано вкладку «Інформація»;
внесені зміни в ставки антидемпінгового мита згідно повідомлення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі «Про зміну та продовження антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації»; 
в список Актів митного огляду додано колонки                   «№ доручення правоохоронного органу» та «№ кримінальної справи»;
додано ролі «Модифікація оформленого ПМП» та «Вилучення ПМП»;
внесені зміни в норматив «Заборона ввезення»;
внесені зміни до Переліку документів, які необхідно подати відповідному контролюючому органові для завершення відповідного виду державного контролю згідно з наказом Мінфіну від 16.03.2018 № 368;
внесені зміни в нормативи Технічні та інші засоби реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення, операції з постачання і послуги з ремонту та доставки яких звільняються від обкладення ПДВ та Комплектувальні вироби і напівфабрикати для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення, операції з постачання яких звільняються від ПДВ відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018  № 167.
в ЕЖППП додано можливість пошуку по ПІБ пасажира;
внесені зміни у формування звіту Звіти/МД-1/Журнал реєстрації квитанцій МД-1, М-15,М-16;
внесені зміни до класифікаторів «Типи ВМД» (ІМ 51 ДМ Переробка на митній території, додаткова до митної декларації) та «Способи платежів» (73 Звільнення від оподаткування за матеріали іншого походження, які було поміщено у митний режим переробки на митний території України);
в гр. 44 ВМД та в документи партії товарів ЖПП додано можливість створення справ в Єдине вікно.
в ЖПП додано можливість створення з АС «ГАРТ»;
в назві черги в отриманні інформації від прикордонників можна вказувати декілька черг через кому.
при створенні справ митником в Єдиному вікні додано можливість приєднання необхідних видів контролю до вже заведених справ по цьому документу;
у вікні вибору транспортного засобу з АС «ГАРТ» додано можливість фільтру по номеру транспортного засобу;
внесені зміни до Переліку пунктів пропуску через державний кордон України, в яких функціонують комплекси для здійснення автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів та Перелік місць оформлення по Єдиному вікну відповідно до наказу Мінфіну від 19.02.2018               № 295 (вступив в дію з 28.02.2018).
внесені зміни до класифікатора митниць відповідно до наказу ДФС від 26.02.2018 № 98 (вступив в дію з 10.03.2018).
в список статусів Диспетчера ЗМК додано «Вилучення правоохоронними органами»;
внесені зміни до Переліку місць оформлення по Єдиному вікну відповідно до наказу Мінфіну від 28.02.2018 № 323 (вступив в дію з 18.03.2018). 
при підтвердженні часу огляду в Єдиному вікні можна переглянути завантаженість контролюючих органів по оглядах в даному місці оформлення;
в Єдине вікно додано:
	можливість пошуку по режиму переміщення;

відображення назви виду контролю при погодженні часу огляду;
розділ «Контейнери» перейменовано в «Транспортні засоби» та додано колонки «Тип транспортного засобу» та «Дата» (перетину, прибуття тощо);
можливість перегляду файлів, які контролюючі органи додають до справи, або результатів контролю;
можливість пошуку по номеру транспортного засобу;
внесені зміни до Переліку місць оформлення через Єдине вікно відповідно до наказу Мінфіну від 25.01.2018 № 35 (вступив в дію з 03.02.2018);
внесені зміни до класифікатора митниць ДФС згідно наказу ДФС від 02.02.2018 № 60 (діє з 17.02.2018);
в режимі ВМД/ЕА/Пропущено через кордон додано пункт меню «Оновити список для ЕА», дія по якому буде проводити перевірку виключно по наявності справ в Єдиному вікні;
внесені зміни в класифікатори пільг по ввізному миту, акцизному податку та ПДВ відповідно до наказу Мінфіну від 01.02.2018 № 78 (вступив в дію з 20.02.2018).
в дозвільні документи по валютним цінностям додано Митну декларацію (для резидентів);
в Акти митного огляду додано можливість пошуку по даті та часу початку митного огляду;
до списку оформлених ЖПП додано можливість пошуку по VIN-коду транспортного засобу;
в режим Єдине вікно додано модуль «Співробітники контролюючих органів»;
в режим Документи/Пасажирський пункт пропуску додано модуль «Пішоходи»;
додано створення пропуску по пішоходам з АС «ГАРТ»;
внесені зміни до класифікатора типів документів відповідно до наказу Мінфіну від 20.12.2017 № 1062 (вступив в дію з 21.01.2018);
в розрахунку платежів по МД-1 враховано зміни у відповідності до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»;
внесені зміни у формування звіту Інше/Журнал реєстрації книжок МДП;
в закриття Книжок МДП додано можливість перевірки статусу книжки;
в ЖПП, ЕЖППП та Пішоходи додано перевірку виїзду за останні 24 години;
внесені зміни в АСАУР відповідно наказу ДФС від 17.01.2018 № 19;
додано звіт Звіти/Інше/Реєстр уповноважених (схвалених) експортерів;
внесені зміни в норматив Дозвіл/висновок на здійснення міжнародних передач товарів, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 868;
внесені зміни в Перелік місць оформлення по Єдиному вікну відповідно до наказу Мінфіну від 16.11.2017 № 945; 
внесені зміни у формування звіту Баланс списання та перерахування митних платежів;
внесені зміни до класифікатора митниць ДФС відповідно до наказу ДФС від 12.12.2017 № 837;
в Єдине вікно додано інформацію про контейнери, раніше надіслані документи та реалізовано можливість відправки повідомлення для адміністратора контролюючого органу про неявку представника контролюючого органу на огляд;
внесені зміни в класифікатори пільг по ввізному миту та ПДВ і додано новий норматив Товари, що входять до складу національної кінематографічної спадщини, та товарів, призначених для використання у кінематографічній діяльності;
внесені зміни в знижені ставки ввізного мита до товарів, походженням з держав ЄАВТ та Канади у 2018 році;
внесені зміни до нормативу «Перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1022;
внесені зміни в Ліцензування експорту та імпорту згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 рок № 1018;
внесені зміни до класифікатора пільг по акцизному збору та ПДВ;
внесені зміни в ставки антидемпінгового мита та в норматив Сертифікат походження (імпорт) згідно повідомлення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації (вступив в дію з 28.02.2018). 
внесені зміни в ввізне мито та ставки акцизного збору;  
внесені зміни відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року №1019 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1146»;
додано новий механізм підвантаження даних в «Зелений коридор»;
проводилось адміністрування програмно-інформаційного комплексу програмного забезпечення «Митна статистика»;
відпрацюванні заявки на встановлення спеціалізованого програмного забезпечення («Stat-Novigator», «Ліга»);
проводилась імплементація деяких профілів ризику на центральному рівні;
внесено  зміни до ВМД за листами митниць ДФС.

Завершено доопрацювання програмно-інформаційних комплексів ЄАІС ДФС (далі – ПІК) згідно наданих заявок, зокрема:
ПІК «Журнал реєстрації видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами» в частині запровадження контролю за внесенням інформації про номер транспортного засобу;
ПІК «Реєстр центральних сортувальних станцій, регіональних сортувальних станцій» в частині розширення можливостей перегляду відомостей щодо іноземного оператора експрес-перевезень, угоди про обмін міжнародними експрес-відправленнями, відомостей про транспортний засіб експрес-перевізника, а також введення розширеної інформації щодо визначення способу переміщення товару (міжнародне експрес-відправлення/вантажне відправлення); 
ПІК «Гарантійні документи» в частині розширення можливостей перегляду інформації щодо гарантійних документів, що надсилаються до ДФС в електронному форматі від незалежних фінансових посередників;
ПІК «Гарантії»» в частині розробки режиму «Ведення гарантійних випадків» для внесення та перегляду інформації про гарантійні випадки юридичних осіб, які отримали статус гаранта відповідно до статті 314 глави 45 розділу X Митного кодексу України (далі - Кодекс), та забезпечує можливість подальшого використання такої інформації під час організації та проведення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення.
Забезпечено вдосконалення автоматизованої інформаційної системи попереднього обміну інформацією між митними органами Республіки Азербайджан та України в рамках реалізації Протоколу між митними адміністраціями держав-членів ГУАМ щодо організації обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через державні кордони держав-членів ГУАМ. Продовжено обмін електронною інформацією між двома країнами в тестовому режимі.
Доопрацьовано програмне забезпечення ІТС «Податковий блок» у частині:
формування та ведення Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу;
здійснення контролю достовірності обов’язкових реквізитів для окремих документів в складі пакету;
реалізації права платників податків на розстрочення сум податкових зобов’язань, задекларованих у податкових деклараціях про майновий стан і доходи;
внесення змін до алгоритму розрахунку пені на суми сплаченого з порушенням законодавчо встановленого терміну грошового зобов’язання  визначеного платником податків;
формування реєстру платників єдиного податку 3-ї групи  юридичних осіб, які змінюють своє місце податкового обліку протягом року;
ведення Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій в електронному вигляді;
обмеження роботи режиму «Відстеження стану непідтверджених сум ПДВ»;
встановлення контролю при відкритті ІКП;
автоматичного відкриття ІКП платникам акцизного податку з реалізації пального;
формування податкових вимог;
розмежування режимів доступу до підменю «Податковий борг»;
встановлення контролю при введенні операцій за документом ТА0004 «Коригування щоквартальних нарахувань по ЄВ»;
формування Розрахунку по платі за землю до ППР форми «Ф»;
формування ППР форми «Ф»;
формування інформації щодо реєстраційних даних всіх земельних ділянок, які належать або орендуються вибраною фізичною особою;
обробки Заяви платника на надання пільги по земельному податку;
забезпечення контролю за внесенням пільг по земельному податку;
формування звіту по платі за землю;
відображення Офісом великих платників податків ДФС сум надходжень податку на прибуток, сплачених великими платниками податків на виконання п.64.7 ст.64 Податкового кодексу України на рахунки, відкриті за попереднім місцем обліку;
удосконалення процедур опрацювання відомостей з Єдиного державного реєстру;
внесення змін в облікові данні платників податків, стосовно яких надійшли відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням;
внесення змін до Журналу реєстрів великих платників;
забезпечення взяття на облік за неосновним місцем обліку великих платників податків в Офісі великих платників податків ДФС щодо наявних в межах населеного пункту за місцезнаходженням таких органів об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність такого великого платника податків;
впровадження алгоритму контролю Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, затвердженого наказом Мінфіну від 17.06.2016 № 553, для арифметично-логічної перевірки даних документа звітності у процесі його автоматизованої обробки та відображення показників в інтегрованих картках платників;
внесення заяви про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства).
внесення змін до алгоритму формування Журналу обліку-рішень про застосування фінансових санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску (далі - Журнал) згідно з Додатком 19 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну 20.04.2015 № 449;
обмеження видалення сформованих податкових повідомлень-рішень по сплаті за землю;
впровадження змін до алгоритмів контролю додатків до Податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Мінфіну від 17.08.2015 №719, для проведення арифметично-логічної перевірки даних документа звітності у процесі його автоматизованої обробки та відображення показників в інтегрованих картках платників;
доповнення алгоритму анулювання реєстрації платників ПДВ;
внесення змін до алгоритму обробки заяв №1-АКП платників акцизного податку з реалізації пального;
створення Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу;
внесення змін до підсистеми «Облік ПП» ІТС «Податковий блок» щодо надання можливості працівникам підрозділів обслуговування платників внесення Запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та Видачу витягу з реєстру платників єдиного податку з ІТС «Податковий блок»;
автоматичного відкриття ІКП, зареєстрованим як платники з акцизного податку з реалізації пального;
обміну інформацією щодо даних про платників єдиного внеску (фізичних осіб – підприємців та членів фермерського господарства) які отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли пенсійного віку;
забезпечення повних та актуальних облікових даних платників податків відповідно до відомостей, отриманих з Єдиного Державного реєстру;
контролю пільг по земельному податку;
опрацювання занесених до інформаційній системи органів ДФС, яка забезпечує відображення результатів судового оскарження (АІС «Суди»), справ про банкрутство;
створення та автоматизованого ведення реєстру об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням або через які провадиться діяльність;
забезпечення можливості відкриття/закриття платникам податків ІКП за податками, зборами, єдиним внеском;
формування висновків про повернення (перерахування) помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань і пені;
доопрацювання програмного забезпечення підсистеми Облік платежів/Плата за землю ІТС «Податковий блок» та програмне забезпечення для адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб в ІТС «Податковий блок» відповідно до листів структурних підрозділів ДФС;
відображення в податкових повідомленнях-рішеннях інформації про борг та пеню з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
обробка рішень про скасування відмови у прийнятті звітності та формування реєстру документів з ознакою стану обробки «Вважається поданим за рішенням суду або органу ДФС» за формою реєстру поданої звітності;
удосконалення деяких процедур обміну анкетними даними платників податків відповідно до Протоколу 1/2 про обмін реєстраційними та обліковим даними страхувальника від 06.09.2016 по платниках єдиного внеску та забезпечення можливості відправлення до пенсійного фонду України анкетних даних стосовно окремих платників єдиного внеску;
внесення змін до алгоритму обробки електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платникам, отриманих від ДКСУ;
перегляду даних про відокремлені підрозділи юридичних осіб;
доповнення алгоритму перенесення ІКП до контролюючого органу за новим місцем обліку фізичної особи – підприємця, у разі повторної реєстрації за новим місцезнаходженням;
забезпечення обліку фізичних осіб за 9-ми номерами паспортів у формі картки;
впровадження алгоритму контролю форми розрахунку платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів для арифметично-логічної перевірки даних документа звітності у процесі його автоматизованої обробки та відображення показників в інтегрованих картках платників;
внесення змін до алгоритмів контролю декларацій місцевих податків, які адмініструються на території об'єднаних територіальних громад;
уточнення алгоритму виключення сільськогосподарських товаровиробників з Реєстру отримувачів бюджетної дотації;
уточнення алгоритмів контролю декларації зі сплати земельного податку;
впровадження описів алгоритмів контролю Податкової декларації про майновий стан і доходи; 
впровадження описів алгоритмів контролю Податкової декларації з транспортного податку;
впровадження описів алгоритмів контролю Спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою                             0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України;
впровадження описів алгоритмів контролю Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації; 
впровадження змін до описів алгоритмів контролю форми розрахунку рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини до Податкової декларації з рентної плати; 
впровадження описів алгоритмів контролю форми розрахунку платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів; 
впровадження змін до описів алгоритмів контролю документів податкової у частині рознесення до ІКП її показників по об’єктам оподаткування, які знаходяться на території об’єднаних територіальних громад.
Доопрацьовано програмне забезпечення аналітичної складової ІТС «Податковий блок» щодо формування підсумкової інформації в звіті «Д.22. Звіт про сумарні щомісячні виторги з щоденних Z–звітів в розрізі платників», щодо відображення інформації про обсяги розрахункових операцій в режимі «Аналітична система/ Моніторинговий центр/Виторги РРО»,  щодо наповнення показника «Кількість чеків» по спеціалізованим РРО з купівлі-продажу іноземної валюти та  введення в екранну форму нового показника «Тип РРО» для візуалізації даних в залежності від призначення РРО.
Доопрацьовано програмне забезпечення підсистеми «Реєстрація та облік РРО та КОРО» у частині:
встановлення контролю під час виконання процедури реєстрації реєстраторів розрахункових операцій за дотриманням строку первинної реєстрації РРО та достовірністю внесення до цієї підсистеми даних щодо дати введення в експлуатацію та дати виготовлення РРО;
встановлення контролю за коректністю введення адреси господарської одиниці при здійсненні процедури реєстрації/перереєстрації РРО/КОРО;
надання можливості вносити необхідні реквізити (дата, №, причина)  при формуванні Рішень про скасування реєстрації РРО в режимах «Картка СГ» та «Зняття з реєстрації»; 
розширення функціоналу режиму ведення Журналу обліку рішень про скасування реєстрації РРО  (редагування, збереження, вилучення та друк рішень); 
надання можливості в межах прав доступу формувати, переглядати та друкувати журнали в закладці «Журнали» та повідомлення в закладці «Повідомлення»;
оптимізації роботи процедур вибору сфери застосування в режимі «Редагування РРО» з метою покращення швидкодії.
Розроблено:
програмне забезпечення на виконання наказу ДФС від 12.09.2017 №602 (Акт  впровадження від 19.04.2018);
програмне забезпечення щодо формування  розрахунку на виготовлення марок акцизного податку.

Розроблено  програмне забезпечення для:
введення до бази даних інформації із заяв, отриманих від суб'єктів господарювання у паперовому вигляді та надісланих електронному вигляді про видачу/внесення чергового платежу/переоформлення/видачу дублікату/анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, алкогольними напоями - сидром та перрі (без додання спирту), тютюновими виробами;
ведення реєстру ліцензій – автоматизованої системи збирання, накопичення та обліку відомостей суб'єктів господарювання щодо виданих, переоформлених, анульованих та призупинених ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами та контролю за сплатою, своєчасністю призупинення дії, анулювання тощо;
формування та друку рішення про недоліки, витяги із реєстру ліцензій, аркуші погодження, розпорядження про видачу відповідної ліцензії, зміну її стану тощо;
ведення ліцензійної справи по кожній ліцензії;
перевірки реєстраційних даних суб'єктів господарювання та даних платіжного документа при введені інформації із заяв.
Забезпечено підтримку розвитку та функціонування автоматизованої СМКОР.
Виконані роботи у ІТС «Електронний кабінет», а саме:
у розділі «Реєстри» відкритої частини ІТС «Електронний кабінет» опубліковані реєстри податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена та заяв про розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу;
у приватній частині ІТС «Електронний кабінет» (особистому кабінеті) для платників реалізовано можливість подавати скарги на рішення Комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Проведено роботи щодо доопрацювання АІС «Управління документами», а саме:
підключені всі територіальні органи ДФС, (відповідно до пункту 1.1. наказу ДФС від 07.12.2017 № 820);
додано функціонал «Групова резолюція» – можливість створення типової резолюції одночасно на декілька документів;
відображено в інтерфейсній формі інформації-нагадування про термін дії паролю користувача;
скореговано друк штрих-коду для відображення довгих назв установ у вихідних картотеках;
проведено наповнення довідників для забезпечення та функціонування архіву відповідно до Інструкції (відповідно до пункту 1.6.2-1.6.7 наказу ДФС від 06.06.2018 № 365);
додано функціонал ведення лог-файлів запису «Друк штрих-коду»;
приведено у відповідність до інструкції з діловодства назву реєстраційно-моніторингової картки документу (відповідно до наказу ДФС від 06.06.2018 № 365).
Забезпечена підтримка в актуальному стані еталонних довідників, які використовуються інформаційними системами ДФС, а саме:
щоденне оновлення довідників групи ДРФО «Імена», «Імена по батькові», «Прізвища» та «Назви вулиць»;
щотижневе оновлення довідників «Банківські установи України», «Офіційний курс гривні до іноземних валют», «Курс валют НБУ (станом на 1-е число кожного місяця)» та «Курс валют НБУ (станом на 1-е число місяця на початку кварталу)»;
завантаження змін до “Централізованого довідника сервісних організацій ЦСО” та відправка їх до територіальних органів ДФС;
внесення змін наданих територіальними органами ДФС до довідників «Територіальні органи ДФС»;  
створення нових довідників та внесення змін до структур існуючих довідників по заявкам галузевих підрозділів ДФС.
Всього внесено 746 оновлень до 73 довідників, у т.ч. зміни до структур довідників, а також створено 6 нових довідників.
Оформлено та надано доступ до ІТС «Податковий блок» 8 уповноваженим особам НАБУ. Припинено доступ уповноваженим особам НАБУ у зв’язку зі звільненням з Національного бюро, відповідно до листів НАБУ. Надано інформацію стосовно моніторингу дій користувачів НАБУ в ІТС «Податковий блок».
Забезпечено постійний моніторинг дій користувачів зовнішніх організацій.
Надано доступ користувачам до ІТС «Податковий блок» поза межами Початкового переліку ролей відповідно до наданих службових записок від структурних підрозділів.
Внесено зміни:
 до Переліку ролей в ІТС «Податковий блок» на підставі запитів, отриманих від структурних підрозділів ДФС;
до Початкових переліків ролей, наданих департаментами, до  підсистемі «Адміністрування системи» ІТС «Податковий блок».
Забезпечено контроль за належним використанням користувачами наданого доступу в ІТС «Податковий блок» на зміну даних минулих періодів в інтегрованих картках платників.
Доопрацьовано програмне забезпечення підсистеми «Адміністрування системи» щодо формування статистичної інформації для проведення моніторингу призначення ролей користувачам.
Реалізовано розширення функціоналу підсистеми «Адміністрування системи» для моніторингу дій користувачів на перегляд результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.
Розроблено процедуру відновлення інтерфейсу користувача в ІТС «Податковий блок».
Забезпечено опрацювання  запитів:
територіальних органів ДФС щодо дій користувачів; 
правоохоронних органів  щодо дій користувачів ДФС

14.2
Розробка та супроводження електронних форматів документів  (ХМL формат, 
PDF формат) та схем контролю (XSD формат)


Департаменти: інформаційних технологій; обслуговування платників
Протягом півріччя
Поточного періоду було розроблено та встановлено              76 версій програмного забезпечення щодо формування та подання до ДФС електронної звітності, а також було впроваджено, доопрацьовано та внесено зміни до 197 форм електронних документів.
Розроблено та оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС доопрацьовані схеми контролю податкової звітності
14.3
Здійснення робіт з трансформації існуючих національних транзитних даних (існуючі ІТ-системи) до структури NCTS у контексті приєднання до Конвенції про спільну транзитну процедуру та імплементації Угоди про асоціацію 
Департаменти інформаційних технологій;
організації роботи Служби
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду:
продовжено впровадження нових довідників, які використовуються під час здійснення митних формальностей (приведення у відповідність до довідників, які використовуються в інформаційних системах ЄС при роботі  NCTS); 
продовжено впровадження змін до нового Класифікатора ДФС. Здійснено доопрацювання всіх модулів АСМО «Інспектор», ПІК-ів ЄАІС ДФС та інформаційних систем з обміну інформацією;
за результатами зустрічі керівництва ДФС та Митного департаменту при Міністерстві фінансів Литовської республіки 20.02.2018, досягнута домовленість про можливість закупівлі Європейською стороною для ДФС програмного забезпечення «MinimumCommonCore», яке було розроблено Європейською комісією для NCTS;
проведено аналіз інформації щодо функціональності системи «MinimumCommonCore» та заплановано обговорення з Європейською комісією питання програмного забезпечення, яке буде забезпечувати функціонування всіх необхідних складових NCTS (модуль транзитних перевезень, модуль гарантій, телекомунікаційний модуль, тощо)  

14.4
Забезпечення функціонування серверного, комп’ютерного, телекомунікаційного  обладнання та серверних приміщень 
Департамент інформаційних технологій
Протягом півріччя
Введено в експлуатацію закуплені у 2017 році  дискові масиви, що дозволило провести наступні роботи:
провести роботи по  відновленню працездатність у повному обсязі  резервного центру ЄАІС ДФС за адресою: вул. Вацлава Гавела, 4-а.
виконати міграцію бази даних  електронних копій митних  декларацій з  застарілого серверу (знаходився в експлуатації з 2004 року) на новий сервер (роботи виконувалися за адресою: вул. Вацлава Гавела, 4-а).
почати роботи по оптимізації використання дискових масивів що задіяні у роботі серверів митного блоку за адресою: Львівська пл., 8.
Проведено роботи по підготовці технічних умов для закупівлі запасних частин та джерел безперебійного живлення, що дозволило провести наступні  роботи після проведення торгів :
відновити у повному обсязі потужність джерела безперебійного живлення що забезпечує серверне приміщення  за адресою:Львівська пл.,8;
почати підготовчі роботи по модернізації  системи безперебійного живлення серверного приміщення розташованого за адресою: вул. Дегтярівська, 11-Г.
Проведено роботи по підготовці серверу  за адресою: вул. Дегтярівська, 11-Г для Енергетичної митниці  призначеного для використання в якості серверу «Інспектор».
Підготовлено  технічної вимог для проведення процедури закупівлі серверів RISC архітектури що будуть використані для модернізації та розширення можливостей серверних потужностей які задіяні у роботі податкового блоку та інших програмно-інформаційних комплексів податкової спрямованості (розташування за адресою: Львівська пл.,8).
Проводились поточні роботи по:
підтриманню працездатності та адмініструванню серверів, дискових масивів та іншого серверного обладнання що використовуються у роботі програмно-апаратних комплексів, задіяних в роботі баз даних податкового блоку та ЄАІС ДФС;
перерозподілу дискових масивів на СЗД (системах зберігання даних) на яких розташовані бази даних з метою забезпечення наявних просторів при постійному рості баз даних, та для створення резервної бази даних (StanbyDatabase)  ІТС «Єдине вікно подання елетронної звітності».
Опрацьовано 1546 звернень працівників структурних підрозділів ДФС щодо практичної допомоги у вирішенні проблем з функціонуванням комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та програмного забезпечення; виконано 2052 процедури документального обліку комп’ютерної техніки у зв’язку із звільненням/призначенням працівників ДФС

14.5
Адміністрування баз даних Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб, баз даних інформаційно-телекомунікаційних систем центрального рівня
Департамент інформаційних технологій
Протягом півріччя
В безперервному режимі  відбувається  адміністрування баз даних ДФС, зокрема:
центральної бази даних  ДФС (ІТС Податковий блок);
баз даних електронного декларування (ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності», ІТС «Електронний кабінет платника»);
централізованих баз даних АСМО «Інспектор»;
бази даних АІС Управління документами.
Забезпечено проведення  робіт, щодо:
оптимізації, архівування, резервного копіювання баз даних.
проектування та створення процедур резервного копіювання й оновлення бази даних; 
проведення замірів та оптимізація продуктивності бази даних, обсягів пам’яті, що займають об’єкти бази даних;
проведення реплікації між базами даних ДФС;
надання безпосереднього доступу користувачам центрального рівня до об’єктів баз даних та моніторинг дій цих користувачів;
створення нових користувачів в базі даних, надання їм відповідних привілеїв безпосереднього доступу до баз даних з метою забезпечення захисту системи від несанкціонованого доступу;
щоденного оновлення  довідників центрального рівня;
створення та налаштування резервної бази даних (StanbyDatabase)  ІТС «Єдине вікно подання елетронної звітності» ;
формування (щотижня, щомісячно) інформації для Мінфіну, Державної служби фінасового моніторингу України, Пенсійного фонду України, Державної казначейської служби та фондам загальнообов’язкового  державного страхування;
завантаження інформації для профілю ризику мінімальних значень митної вартості;
завантаження  реєстрів лікарських засобів та медичних виробів.
формування даних зведених показників розрахунків платників фізичних та юридичних осіб з бюджетом  які використовуються АІС «Галузь»

14.6
Адміністрування та програмне супроводження інформаційної системи обміну між органами ДФС, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна»  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року №364 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фіто санітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю».
Подальша інтеграція інформаційних систем обміну між органами ДФС, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна»

Департамент інформаційних технологій
Протягом півріччя
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 № 364 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю» (зі змінами), у веб-інтерфейсі Єдиного вікна було впроваджено наступне:
  веб-сервіси Єдиного вікна доповнено новою функціональністю, для забезпечення покращення роботи веб-інтерфейсу та розширення його модулів;
з метою уникнення непорозумінь, додано можливість користувачам переглядати свої облікові записи;
 додано можливість користувачам контролюючих органів на кордоні створювати Справи по транспортному документу;
додано функціонал, що дозволяє при створенні Справи на кордоні вказувати дані про транспорт (номер та дату перетину);
впроваджено рішення, яке дозволяє користувачам прикріпляти файли до результатів контролю при прийнятті рішення або просто до Справи;
в перегляд ВМД додано інформацію про тип упаковки;
пошук Справ розширено критерієм про транспорт (тип, номер та дата перетину);
модифіковано функціонал створення Справ на кордоні, який дозволяє вказувати декілька номерів транспортних документів і декілька номерів транспортних засобів для типу документа «Транспортний документ»;
функціонал пошуку Справ розширено критерієм «Код ЄДРПОУ»;
додано код ЄДРПОУ в результат пошуку Справ;
в Справи додано інформацію про декларанта;
модифіковано інтерфейс для роботи зі Справами для користувачів, які створюють Справи на кордоні, додано можливість редагувати митницю в створеній ними Справі
14.7
Забезпечення функціонування та супроводження активного мережевого обладнання та обладнання ІР-телефонії локальної і корпоративної мережі, інформаційно-телекомунікаційних систем та активного мережевого обладнання вузла доступу до мережі Інтернет ДФС 
Департамент інформаційних технологій
Протягом півріччя
Здійснено оновлення, доповнення та внесення змін до Структурних схем функціонування ЛОМ та виділеної мережі доступу до Інтернет ДФС на технічних майданчиках за адресами: Львівська площа, 8, 
вул. Дегтярівська, 11-Г та бул. В. Гавела 8-А з метою постійної підтримки їх в актуальному стані.
Проведено заходи щодо доопрацювання (доповнення та вдосконалення) Структурної схеми організації взаємодії інформаційно-телекомунікаційної системи ДФС та інформаційно-телекомунікаційної системи Державної прикордонної служби України у пункті пропуску «Нові Яриловичі» в частині впровадження заходів з технічного та криптографічного захисту інформації. Розпочато етап погодження зазначеної Схеми з Адміністраціями Державної прикордонної служби України та Держспецзв`язком.
Продовжувалися необхідні роботи щодо побудови КСЗІ на ІТС «Електронний кабінет».
Виконано комплекс робіт стосовно модернізації локальних обчислювальних мереж, локальної обчислювальної мережі Центру обробки даних та Системи відомчого телефонного зв`язку (ІР-телефонія) на всіх технічних майданчиках Апарату ДФС.
Завершено проведення пілотного тестування рішення компанії «Fortinet» для організації захищеного доступу до мережі Інтернет виділеної ЛОМ доступу до Інтернет у адміністративній будівлі ДФС за адресою вул. Дегтярівська, 11Г.
Спільно з Департаментом охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації виділено необхідні технічні ресурси та розпочато проведення попередніх випробувань програмних засобів компанії McAfee (система SIEM та шлюз WEB-proxyGateWay) на технічному майданчику ДФС за адресою: вул. Дегтярівська, 11-Г.
Проведено екстрені відновлення функціонування серверного та активного мережевого обладнання, спричинені аварійними відключеннями електроживлення та іншими перебоями.
Налаштовано та встановлено понад 10 одиниць активного мережевого обладнання з метою заміни попереднього, що вийшло з ладу, чи необхідності встановлення додаткового.
Здійснено налаштування та доповнення до політик доступу до граничного мережевого обладнання віддалених підрозділів ДФС (вузли ВТМ ДФС) згідно надісланих ними реєстраційних карток контрольованого доступу до ресурсів ЄАІС ДФС.
Здійснено зміни, переналаштування та доповнення до налаштувань маршрутизації на вузлах ВТМ ДФС з метою їх екстреного переведення з основних на резервні канали зв`язку і навпаки.
Налаштовано додатково 8 граничних маршрутизаторів для централізованих вузлів ВТМ ДФС та понад 10 – для децентралізованих.
Розпочато проведення робіт щодо оптимізації Відомчої телекомунікаційної мережі ДФС (перехід на централізованого Оператора телекомунікацій). Спільно з мережевими адміністраторами територіальних органів ДФС здійснено комплекс необхідних налаштувань на граничних маршрутизаторах та іншому активному обладнанні, встановленому на вузлах ВТМ ДФС.
На електронних поштових серверах ДФС з доступом до мережі Інтернет для апарату ДФС та територіальних органів ДФС зареєстровано 181 електронну поштову скриньку. Всього електронних поштових скриньок на серверах ДФС в мережі Інтернет – 4 314.
Проведено роботи по приведенню в актуальний стан адресної книги електронної пошти на поштових серверах.
З метою забезпечення захисту електронної пошти ДФС з доступом до мережі Інтернет від зловмисного програмного забезпечення та спам-повідомлень оновлено програмне забезпечення програмно-технічного комплексу захисту інформації електронної пошти ДФС з доступом до мережі Інтернет до актуальної версії.
За звітний період в корпоративній електронній пошті ДФС зареєстровано 152 електронних поштових скриньки, видалено 68 електронних поштових скриньки.
За звітний період було передано/прийнято засобами електронної пошти з доступом до мережі Інтернет 95525708 /27016514 поштових повідомлень відповідно. Загальний поштовий трафік склав 7,8Тб.
Проведено підготовчі роботи для переведення абонентів U0W1 та U0PI на роботу з ресурсами системи електронної пошти Національного банку України FossDocMail.
В межах компетенції забезпечено обмін інформацією між Державною казначейською службою України та ДФС, здійснено підтримку працездатності вузла НБУ, серверу резервування системних та поштових баз даних, DNS серверів.
Здійснено щоденний моніторинг працездатності Корпоративної електронної пошти ДФС, поштового шлюзу між системами електронної пошти митного та податкового блоків, та проведення синхронізації адресних книг електронної пошти на базі програмного забезпечення IBMNotes та FossМail.
Проведено заходи для завершення великомасштабного інфраструктурного проекту «Розвиток ІТ-інфраструктури українських митної та прикордонної служб на українсько-польському кордоні» ДФС

14.8
Ведення оригінальних еталонних довідників податкової звітності
Департамент обслуговування платників
Протягом півріччя
Забезпечено підготовку даних для наповнення та внесення змін до оригінальних еталонних довідників податкової звітності та надано Департаменту інформаційних технологій (37 листів) 

14.9
Організація робіт із приймання та комп’ютерної обробки звітності в територіальних органах ДФС з урахуванням різних способів надходження 
Департамент обслуговування платників
Протягом півріччя
Забезпечено організацію роботи територіальних органів ДФС щодо приймання та комп’ютерної обробки звітності. Структурним підрозділам ДФС направлено              37 службових записок із зазначеного питання

14.10
Методологічне супроводження та аналіз функціонування програмно-інформаційних комплексів приймання та комп’ютерної обробки податкової, фінансової та іншої звітності
Департамент обслуговування платників
Протягом півріччя
У рамках забезпечення методологічного супроводження та аналізу функціонування програмно-інформаційних комплексів приймання та комп’ютерної обробки податкової, фінансової та іншої звітності структурним підрозділам ДФС та Інформаційно-довідковому департаменту направлено 161 лист.
Крім того, направлено листи до  Пенсійного фонду України, а саме: від 24.01.2018 № 1211/5/99-99-08-03-01-16, від 06.02.2018 № 1835/5/99-99-08-03-01-16, від 21.02.2018 № 2738/5/99-99-08-03-01-16, від 17.04.2018 № 6534/5/99-99-08-03-01-16, від 03.05.2018 № 7510/5/99-99-08-03-01-16, від 31.05.2018 № 9367/5/99-99-08-03-01-16, від 13.06.2018 № 10218/5/99-99-08-03-01-16

14.11
Технічне адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем «Єдине вікно подання електронної звітності» та «Електронний кабінет»
Департамент інформаційних технологій
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду звітність в електронному вигляді подали 1 659 384 суб’єктів господарювання.
Платниками надіслано до органів ДФС 162 549 762 документів в електронному вигляді.
Звітність з єдиного внеску подали 189 833 суб’єктів господарювання, з них 169 668 суб’єктів господарювання (кількість працюючих більше 5 осіб) в електронному вигляді.
Станом на 01.07.2018 року кількість суб’єктів господарювання, які здійснили реєстрацію податкових накладних в ЄРПН становить 206 827 платників, в ЄРАН – 3 878 платників.
В ЄРАН зареєстровано 2 459 223 акцизних накладних та 35 065 розрахунків коригування до акцизних накладних, в ЄРПН зареєстровано 110 838 860 податкових накладних з сумою ПДВ 810 322,80 млн. грн. (в т.ч. в ЄРПН зареєстровано 7 010 546 накладних з сумою ПДВ понад 10 тис. гривень).
Станом на 01.07.2018 року забезпечується надання таких електронних сервісів для платників податків: 
виписки з ЄРПН, як покупцю так і продавцю                    (38 179 270 виписок); 
відповідей на електронні запити платників податків щодо отримання інформації з Реєстру платників ПДВ стосовно наявності платників ПДВ в Реєстрі платників ПДВ (15 400 запитів);
виписки з системи електронного адміністрування ПДВ щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН     (6 122 703 виписки);
виписки з ЄРПН на Запит щодо отримання відомостей з ЄРПН (надається по виданих податковим накладним та розрахункам коригування зареєстрованих з порушенням граничного терміну реєстрації за запитуваний період)  (32 829 виписок);
виписки  з системи електронного адміністрування ПДВ на Запит щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН  (∑Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ (146 755 виписок); 
виписки  з системи електронного адміністрування ПДВ на Запит в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (130 315 виписок);
виписки з системи електронного адміністрування з реалізації пального щодо суми податку, на яку платник акцизного податку має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального в СЕАРП                 (2 664 виписки);
виписки з Єдиного реєстру акцизних накладних щодо обсягу пального, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН (94 662 виписки);
витяги на запит з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального  (2 165 запитів);
витяги на запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку платника акцизного податку з реалізації пального (557 запитів);
витяги на запит щодо стану окремого (електронного) рахунку платника акцизного податку з реалізації пального в СЕАРП (460 запитів); 
витяги на запит щодо отримання відомостей з ЄРАН (345 822 запити);
опрацювання заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів (379 005 заяв).
З початку року в ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» ДФС опрацьовано 122087 електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах

14.12
Супроводження технічних систем митного контролю
Департамент матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури 

Протягом півріччя
ДФС розпочато закупівлю скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів для встановлення у зонах діяльності Волинської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Чернігівської, Сумської та Харківської митниць ДФС.
Закарпатською, Волинською, Львівською та Сумською митницями ДФС розпочато закупівлю послуг на побудову під’їзних шляхів та місць для встановлення вагових комплексів для вимірювання маси транспортних засобів у русі, які було закуплено у 2017 році
14.13
Підготовка інформації з баз даних ДФС за запитами структурних підрозділів ДФС, що не можуть бути виконані стандартними засобами за допомогою інформаційних систем ДФС
Департамент інформаційних технологій
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду здійснено:
щоденне формування електронних переліків платників податків, що здійснюють ризикові операції;
формування реєстрів платників, які різко підвищують економічну активність;
формування ланцюгів постачання ризикових суб’єктів господарювання;
опрацювання запитів від структурних підрозділів щодо ризикових суб’єктів господарювання;
щоденне формування інформаційних масивів за даними моніторингу ЄРПН.
За поточний період відпрацьовано 3012 запитів, зокрема:
періодичних 448;
запитів з податкових баз даних 2377;
запитів з митних баз даних 635
14.14
Забезпечення структурних підрозділів ДФС комп’ютерною технікою, прикладним програмним забезпеченням та витратними матеріалами до комп’ютерної і друкувальної техніки
Департамент інформаційних технологій
Протягом півріччя
Забезпечено 575  робочих місць працівників ДФС комп’ютерною технікою,  системним та прикладним програмним забезпеченням. 
Введено в експлуатацію 347 одиниць нової комп’ютерної техніки.
Проведено заміну втратних матеріалів до принтерів, що знаходяться у користуванні працівників структурних підрозділів ДФС у кількості 898 одиниць
14.15
Введення в експлуатацію комп’ютерної техніки на робочих місцях працівників структурних підрозділів ДФС, у тому числі криптографічних засобів електронної ідентифікації користувачів (старт-карта)
Департамент інформаційних технологій
Протягом півріччя
Встановлено на персональних комп’ютерах працівників ДФС 82 криптографічних засоби електронної ідентифікації користувачів (смарт-карти)
14.16
Адміністрування телекомунікаційних систем  та мережевих ресурсів (Active Directory, Domaint Controlle, DNS services)
Департамент інформаційних технологій
Протягом півріччя
Забезпечено адміністрування телекомунікаційних систем та мережевих сервісів (ActiveDirectory, DomainController, services).
14.17
Аналіз стану забезпечення органів ДФС ІТ-обладнанням. Розробка технічних вимог для закупівлі ІТ-обладнання та забезпечення ним органів ДФС 
Департамент інформаційних технологій
Протягом півріччя
Забезпечено серверним обладнанням для обробки даних DELLEMC у кількості по 1 комплекту для                        6 митниць ДФС, а саме:
Львівська митниця ДФС;
Закарпатська митниця ДФС;
Волинська митниця ДФС;
Одеська митниця ДФС;
Київська міська митниця ДФС;
Київська митниця ДФС.
14.18
Розробка пропозицій щодо автоматизації процесів, пов’язаних із:
реєстрацією та обліком платників; 
обліком платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 
реєстрацією та обліком платників ПДВ;
веденням Державного реєстру фізичних осіб – платників  податків;
обліком повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків;
реєстрацією та обліком  РРО, КОРО та розрахункових книжок;
обліком об’єктів оподаткування;
реєстрацією та обліком отримувачів бюджетної  дотації.
Підготовка заявок на доробку чи розробку відповідного програмного забезпечення
Департамент обслуговування платників
Протягом півріччя
Забезпечено розробку заявок на доопрацювання ІТС «Податковий блок», зокрема щодо: 
обліку платників податків (8 листів); 
реєстру страхувальників (4 листи);
реєстру платників ПДВ (3 листи);
РРО (2 листи);
відкриття/закриття рахунків/ПДВ-рахунків (1 лист);
реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами                  (1 лист);
реєстру об’єктів оподаткування (1 лист);
реєстрації платника акцизного податку з реалізації пального (1 лист);
реєстру отримувачів бюджетної дотації (1 лист)
 
Розділ 15. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
15.1
Впровадження політики охорони державної таємниці в ДФС та її територіальних органах
Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Для запобігання порушенням законодавства у сфері охорони державної таємниці у звітному періоді проведено інструктажі із 264 посадовими особами ДФС, які мають допуск та доступ до державної таємниці, та виїжджають за межі України у службові відрядження або в особистих справах.
Забезпечено надання роз’яснень структурним підрозділам ДФС та територіальним органам ДФС щодо окремих положень Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року №939, та чинного законодавства у сфері державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
15.2
Впровадження заходів з організації та забезпечення безпеки криптографічного захисту інформації в ДФС та її територіальних органах
Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
У рамках виконання заходів з організації та забезпечення безпеки криптографічного захисту інформації направлено листи до територіальних органів ДФС (від 06.06.2018 № 19544/6//99-99-02-02-15) та  Державної міграційної служби України (від 05.02.2018         № 1774/5//99-99-02-02-16) 
15.3
Організація та проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб у ДФС та її територіальних органах
Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
З метою запобігання витоку інформації з обмеженим доступом,  на підставі Дозволу від 16.03.2015 №Д-22/1234 проведено роботи з технічного захисту інформації для потреб ДФС 
15.4
Розроблення, впровадження, адміністрування та супроводження комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ДФС 


Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Забезпечено проведення дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації  ITC «Електронний кабінет» відповідно до наказу ДФС від 11.04.2018 № 206 «Про створення комісії з проведення попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ ITC «Електронний кабінет» (Акт завершення дослідної експлуатації КСЗІ ІТС «Електронний кабінет» від 13.04.2018 № 10/99-99-02-04-28 ДСК);
Крім того, забезпечено проведення державної експертизи комплексної системи захисту інформації ITC «Електронний кабінет» з отриманням атестата відповідності («Державна експертиза комплексної системи захисту інформації в інформаційно- телекомунікаційній системі "Електронний кабінет, Програма проведення експертизи. 33102567.62022.064.ПМ»)
15.5
Здійснення контролю за станом охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації в ДФС та її територіальних органах
Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду проведено перевірки стану охорони державної таємниці в Головному управлінні ДФС у Харківській області, Головному управлінні ДФС у Львівській області, Головному управлінні ДФС у Запорізькій області, Харківській митниці ДФС, Львівській митниці ДФС та Запорізькій митниці ДФС
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