

59

Звіт про виконання Плану роботи Головного управління ДФС у м. Києві
на друге півріччя 2018 року

№
з/п
Зміст заходу
Відповідальні виконавці
Термін виконання
Інформація про виконання
1
Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження податків, зборів, платежів та 
інших доходів бюджету, а також єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до бюджетів та державних цільових фондів
1.1
Визначення очікуваних надходжень податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету (далі – платежі), 
а також єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) до бюджетів та державних цільових фондів у розрізі платежів з урахуванням усіх наявних резервів, тенденцій надходжень та розвитку економіки
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
На виконання вимог наказу Державної фіскальної служби України від 27.04.2017 № 305 «Про організацію діяльності Державної фіскальної служби України із визначення індикативних показників та забезпечення надходжень  платежів» (зі змінами) у відповідні терміни забезпечено надання структурними підрозділами 
ГУ ДФС у м. Києві (далі – ГУ ДФС) розрахунки очікуваних надходжень платежів до загального і спеціального фондів державного та місцевого бюджетів та єдиного внеску. Аналітичні матеріали щодо очікуваних надходжень протягом звітного місяця 
в терміни, визначені цим наказом, надано до Державної фіскальної служби України (далі – ДФС).
Забезпечено щоденний і щомісячний контроль 
за станом виконання індикативних показників доходів, встановлених наказами ДФС, розписом доходів Київської міської державної адміністрації (далі – КМДА), з надходжень коштів до бюджетів усіх рівнів 
у розрізі податків та платежів. Аналітичні матеріали надавалися керівництву ГУ ДФС.
З метою забезпечення виконання індикативних показників доходів у другому півріччі 2018 року видано 9 наказів ГУ ДФС, якими доведено до структурних підрозділів ГУ ДФС індикативні показники доходів

1.2
Проведення моніторингу стану забезпечення надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів, а також єдиного внеску у розрізі джерел доходів, бюджетоутворюючих платників податків, за видами економічної діяльності тощо.
Підготовка відповідних аналітичних матеріалів органам виконавчої влади, до засідань колегій ДФС та Головного управління ДФС у м. Києві (далі – 
ГУ ДФС), апаратних нарад (нарад) тощо
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
У звітному періоді забезпечено надходжень до загального фонду Державного бюджету України на суму 27 135 млн. грн., що на 3 149 млн. грн., або на 13 відс. більше, ніж у  відповідному періоді 2017 року. 
До місцевого бюджету – 11 623 млн. грн., що на 
1 152 млн. грн., або на 11 відс., більше, ніж за перше  півріччя 2017 року. 
Індикативний показник надходжень до загального фонду державного бюджету у розмірі 33 967 млн. грн., або 80 відс., бюджет недоотримав  6 832 млн. гривень. 
 Індикативний показник надходжень до місцевого бюджету у  розмірі 12 511 млн. грн., або 93 відс., бюджет недоотримав 888 млн. гривень. 
Щомісяця проводився моніторинг економічного стану і розрахунків з бюджетом у розрізі секторів економіки та визначальних платників податків. Також здійснювались аналіз відповідності динаміки розвитку економіки міста темпам змін обсягів сплачених податків за галузями економіки з метою розробки заходів із запобігання скороченню податкової бази та випадкам ухилення від оподаткування; аналіз загальних макроекономічних показників м. Києва, виявлення основних тенденцій для здійснення прогнозування бази оподаткування на наступний звітний період.
Забезпечено щоденну підготовку керівництву 
ГУ ДФС оперативної інформації щодо надходжень платежів до бюджетів у розрізі платежів. 
Підготовлено відповідні аналітичні матеріали керівництву ГУ ДФС для участі у 2 засіданнях колегії ГУ ДФС, 12 апаратних нарадах ГУ ДФС
1.3
Забезпечення виконання затверджених індикативних показників доходів та інших завдань, доведених відповідними наказами ДФС та ГУ ДФС, а також виявлення додаткових резервів збільшення надходжень платежів до бюджетів
Управління податків і зборів з юридичних осіб,
управління податків і зборів з фізичних осіб,
Департамент аудиту,
управління
контрольно-перевірочної роботи
фізичних осіб,
управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя
З метою забезпечення виконання індикативних показників доходів проводився щоденний моніторинг та аналіз стану надходження коштів до бюджетів.
Протягом другого півріччя 2018 року до бюджетів надійшло 41 163 млн. грн., або 106 відс. від 
доведених індикативних показників доходів (індикатив – 38 762 млн. гривень).
До бюджетів за рахунок сплати грошових зобов’язань, задекларованих платниками податків (самостійна сплата) надійшло 29 833,7 млн. грн., з них:
самостійної сплати задекларованих сум (юридичними особами) – 24 925,2 млн. грн.,
самостійної сплати задекларованих сум (фізичними особами) – 4 072,2 млн. грн.,
за результатами контрольно-перевірочної роботи – 424,3 млн. грн.,
погашення заборгованостей – 407,1 млн. грн.,
оперативних та слідчих заходів – 4,9 млн. гривень
1.4
Проведення моніторингу та аналізу виконання показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених фінансовими планами державних підприємств, та виявлення додаткових  резервів збільшення бази оподаткування
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
Платниками державного сектору сплачено до державного бюджету 1 734 млн. грн., питома вага в загальній сумі збору становить 2,8 відсотки. Проведено аналіз  виконання фінансових планів 24 суб’єктів господарювання. Основними причинами невиконання запланованих показників є витрати на виконання робіт та надання послуг, оплату праці, скорочення доходів за рахунок зменшення кількості укладених договорів, невчасні розрахунки за реалізовану продукцію. Невиконання показника єдиного соціального внеску пояснюється тим, що в фінансових планах підприємств відображено загальний показник єдиного внеску враховуючи філії, а аналіз проведений по головних підприємствах (без філій). Інформацію щодо виконання фінансових планів підприємств направлено до ДФС листами від 06.07.2018 № 8755/8/26-15-07-04-11 та від 05.10.2018 № 13363/8/26-15-07-04-11

1.5
Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та  сплати податку на прибуток підприємств
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
З метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств проведено аналіз поданої податкової звітності з податку на прибуток щодо забезпечення повноти відображення та своєчасності сплати податкових зобов’язань.
По результатами проведеної роботи надійшло податку на прибуток до державного бюджету за рахунок вжитих заходів:
надходження за рахунок авансових внесків при виплаті дивідендів та податок на доходи нерезидентів – 329,4 млн. грн.;
за рахунок контрольно-перевірочної діяльності (підрозділами Департаменту аудиту) – 57,0 млн. грн.;
за рахунок погашення боргу – 32,4 млн. гривень
1.6
Забезпечення повноти нарахування та сплати відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
З метою забезпечення повноти нарахування та відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) проведено аналіз поданих розрахунків частини чистого прибутку (доходу), що підлягають сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями. 
До державного бюджету надійшло 73,9 млн. грн., або 105,8 відс. до доведеного  індикативного показника 
(69,8 млн. гривень).
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138 «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» за три квартали 2018 року подано 441 суб’єктом господарювання розрахунків та задекларовано до сплати 39,3 млн. грн. частини чистого прибутку (доходу)   
1.7
Здійснення аналізу декларування податку на прибуток підприємств з метою виявлення та упередження ризиків необґрунтованого зменшення платниками податку рівня нарахувань і сплати цього податку
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
За результатами поданих декларацій з податку на прибуток проведено аналіз діяльності підприємств, зокрема, щодо заниження фінансового результату; повноти відображення податкових зобов’язань з податку на прибуток з метою забезпечення надходжень на рівні, не нижчому рівня минулого року; правомірності зменшення податку на прибуток; податкового навантаження з податку на прибуток, а також встановлення причин зменшення нарахувань та сплати податку на прибуток.
За результатами 9 місяців 2018 року в листопаді п.р. подано 8 647 декларацій з податку на прибуток 
(за перше півріччя 2018р. – 8 812), з них: прибуткових – 5 832 (за перше півріччя 2018р. – 5 811).
Задекларована сума податку на прибуток до сплати склала 1 982,9 млн. грн. по 5 165 суб’єктах господарювання.
Зменшили задекларований до сплати податок 
2 768 суб’єктів господарювання на 1 123,2 млн. гривень
1.8
Контроль за повнотою нарахування і своєчасністю сплати ПДВ
Управління податків і зборів з юридичних осіб,
управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
З метою недопущення мінімізації податкових зобов’язань здійснено аналіз поданої звітності щодо відповідності динаміки обсягів  нарахованого до сплати ПДВ динаміці обсягів постачання. За результатами проведеної роботи до бюджету надійшло 
14 796,1 млн. гривень з податку на додану вартість
1.9
Моніторинг податкових накладних/розрахунків коригування відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
21 лютого 2018 року № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Постанова № 117)
Управління відпрацювання ризикових суб'єктів господарювання та операцій
Протягом півріччя
У зв’язку із введенням в дію Постанови № 117, відповідно до п. 201.16 ст.201 розділу V  Податкового кодексу України створено Комісію ГУ ДФС з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (далі – Комісія). 
За звітний період до «Журналу ризикових платників податків» АІС «Податковий блок», відповідно до п.1.1-1.6 «Критеріїв ризиковості платника податків» затверджених ДФС від 21.03.2018 № 959/99-99-07-18 та від 05.11.2018 
№ 4065/99-99-07-05-04-18 внесено інформацію по 
10 780 підприємствах. За результатами розгляду Комісії з переліку ризикових суб’єктів господарювання виключено - 187 підприємств

1.10
Узагальнення результатів відпрацювання структурними підрозділами ГУ ДФС сільгосппідприємств, які перебували на спеціальному режимі оподаткування діяльності. Формування та надання зведеної інформації керівництву 
ГУ ДФС.
Надання на розгляд робочій групі 
з комплексного відпрацювання податкових ризиків з податку на додану вартість 
ГУ ДФС відпрацьованого в повному обсязі переліку підприємств-виробників та переробників сільськогосподарської продукції, які віднесені до ризикових категорій
Управління відпрацювання ризикових суб'єктів господарювання та операцій
Протягом півріччя
З метою якісного відпрацювання податкових ризиків несплати ПДВ в ГУ ДФС проведено 1 засідання, на якому розглянуто відпрацювання сільгосппідприємств та інші проблемні питання. 
Станом на 31.12.2018 рахуються не відпрацьованими 
3 суб’єкти господарювання на суму ПДВ 
150,8 млн. гривень.
Інформація за результатами проведеної роботи надана керівництву ГУ ДФС
1.11
Узагальнення результатів відпрацювання структурними підрозділами ГУ ДФС підприємств, які здійснюють реалізацію товарів, відмінних від придбаних, «ймовірних зустрічних транзитерів», доведених ДФС. Формування та надання зведеної інформації ДФС і керівництву ГУ ДФС
Управління відпрацювання ризикових суб'єктів господарювання та операцій
Протягом півріччя
За друге півріччя 2018 у ході проведених заходів по відпрацюванню «зустрічних транзитерів» (вигодоформуючих суб’єктів господарювання): по 
375 суб’єктах господарювання на суму ПДВ 
3 094,3 млн. грн.  сформовано аналітичні матеріали та направлено запити до оперативного підрозділу на встановлення місцезнаходження та опитування посадових осіб щодо причетності до ведення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.
По 287 суб’єктах господарювання отримано відповіді від оперативного управління, по 31 місцезнаходження встановлено та направленні запити на підприємства, щодо надання підтверджуючих документів, по 
21 підприємству керівники опитані та причетні, по 
2  керівники відмовились від надання пояснень, по 
14 інформацію внесено до Реєстру СФП, по 21 відкриті кримінальні провадження; по 192  місцезнаходження не встановлено, по 6 складено узагальнену податкову інформацію на суму ПДВ 223,3 млн. гривень. 
З вересня 2018р., на виконання розпорядження  ДФС від 13.09.2018 № 95-р проводився аналіз суб’єктів господарювання, які здійснили реєстрацію ПН/РК в ЄРПН. У вересні – грудні 2018 року після здійснення ґрунтовного та всебічного аналізу ризикових суб’єктів господарювання пріоритетного напрямку (схемний кредит понад 500 тис. грн.) під категорію «вигодоформуючий суб’єкт» за серпень - листопад 
2018 року було віднесено 169 суб’єктів господарювання з сумою отриманого кредиту 871 млн. грн., що становить 36 відс. сумнівного податкового кредиту пріоритетного напрямку

1.12
Забезпечення своєчасного та якісного розгляду інформації, поданої платниками податків, та дотримання термінів щодо винесення рішень комісії, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, або про відмову в такій реєстрації відповідно до вимог Постанови № 117
Управління відпрацювання ризикових суб'єктів господарювання та операцій
Протягом півріччя
Комісія  ГУ ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації  розглянула 57 223 (2 349 суб’єктах господарювання) повідомлень щодо подачі документів про підтвердження чи відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН на суму 
10 000,0 млн. гривень. За результатами розгляду та проведення аналізу прийнято рішення щодо:
реєстрації 33 887 податкових накладних/
розрахунків коригування в ЄРПН (633 суб’єкта господарювання) на  суму 1 500,0 млн. гривень;
відмовлено у реєстрації 23 346 податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН (2 063 суб’єкта господарювання) на суму 8 500,0 млн. гривень.
 Також, на розгляд комісії надійшло 1 787 таблиць даних платників податків (796 суб’єкти господарювання), по яких прийнято рішення щодо: врахування – 14 (10 суб’єктів господарювання), неврахування – 1 513 (673 суб’єкти господарювання), скасування автоматичного врахування - 260 
(219 суб’єктів господарювання)

1.13
Забезпечення повноти та своєчасності опрацювання податкових декларацій з ПДВ для підтвердження задекларованих сум ПДВ, що підлягають перерахуванню до бюджету, та відображення їх в системі електронного адміністрування
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
За результатами декларування з податку на додану вартість нарахування по декларації за друге півріччя 2018 року збільшилися, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 2 744,1 млн. грн., або на 
23,6 відсотка. 
У звітному періоді з метою виявлення та упередження формування фіктивного податкового кредиту розроблені щоденні моніторинги даних податкової звітності та даних ЄРПН
1.14
Контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ, у т.ч. з відшкодування ПДВ дипломатичним представництвам іноземних держав та міжнародним організаціям в Україні
Управління координації та моніторингу відшкодування ПДВ,
Департамент аудиту,
управління
контрольно-перевірочної роботи
фізичних осіб,
управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
За результатами проведених камеральних перевірок упереджено безпідставно заявлених до відшкодування сум ПДВ в розмірі 120,1 млн. грн. по 65 перевірках. 
За результатами перевірок 589 заяв про відшкодування сум ПДВ дипломатичним місіям, дипломатичному персоналу та членам їх сімей не відшкодовано сума в розмірі 74,9 млн. гривень
1.15
Здійснення заходів щодо своєчасного бюджетного відшкодування ПДВ та недопущення виникнення протермінованої заборгованості з відшкодування ПДВ, 
у т.ч. з відшкодування ПДВ дипломатичним представництвам іноземних держав та міжнародним організаціям в Україні
Управління координації та моніторингу відшкодування ПДВ,
Департамент аудиту,
управління
контрольно-перевірочної роботи
фізичних осіб,
управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
Заявлено до відшкодування – 8296,1 млн. грн., що на 4482,7  млн. грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Відшкодовано ПДВ на суму 1983,2  млн. грн., що на 491,2 млн. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.
Проведено 462 перевірки з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ, за результами яких перевірено 562 декларації з ПДВ, упереджено 220,2 млн. гривень, зменшено від’ємне значення на 3,6 млн. грн., застосовано штрафні санкції 6,4 млн. гривень. За результатами проведеної роботи залишок невідшкодованих сум ПДВ станом на 01.01.2019 становить 1901,0  млн. грн., що на 
1052,6 млн. грн. більше в порівняні з 01.01.2018.
Перевірено 589 заяв про відшкодування сум ПДВ дипломатичним місіям, дипломатичному персоналу та членам їх сімей на суму 188,4 млн. грн., з них підлягає відшкодуванню на суму 113,6 млн. грн. та відшкодовано ПДВ на суму 94,5 млн. гривень
1.16
Здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору
Управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
Забезпечено надходження:
податку на доходи фізичних осіб в сумі                  17557,8 млн. грн., при доведеному показнику          17 982,2 млн. грн., що становить  97,6 відс. 
(- 424,4 млн. грн.) та на  29 відс., або на 3948,9 млн. грн. більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року (13608,9 млн. гривень); 
військового збору – 1774,7 млн. грн., при доведеному показнику 1761,4 млн. грн., що становить 100,8 відс. 
(+ 13,3 млн. грн.) та на 32,2 відс., або на 
432,1 млн. грн. більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року (1342,6 млн. гривень)
1.17
Ужиття організаційних заходів, спрямованих на залучення громадян 
до декларування доходів, отриманих 
у 2017 році, та сплати відповідних задекларованих сум
Управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
Громадянами  міста Києва подано 3565 декларацій про доходи отриманих у 2017 році. Згідно поданих декларацій узгоджена сума податку на доходи фізичних, що підлягає сплаті до бюджету складає 87,5 млн. грн., сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету складає 9,9 млн. гривень
1.18
Забезпечення дієвого контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати акцизного податку відповідно до чинних ставок, 
у т.ч. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, а також забезпечення електронного адміністрування реалізації пального
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду індикативні показники доходів виконано з акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на 116 відс. (індикатив – 
8,1 млн. грн.); з акцизного податку з ввезених на територію України підакцизних товарів на 164 відс. (індикатив – 24,1  млн. грн.); з акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів на 102 відс. (індикатив – 188,4 млн. гривень).
Здійснювались організаційні заходи щодо забезпечення електронного адміністрування реалізації пального. Протягом звітного періоду зареєстровано 894 суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію пального
1.19
Здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять:
роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, установлених виробниками або імпортерами таких виробів;
оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, установлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя
Протягом другого півріччя 2018 року встановлено 
37 порушення суб’єктами господарювання за торгівлю тютюновими виробами за цінами вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби встановлених виробниками або імпортерами таких виробів та 66 порушень суб’єктами господарювання, що здійснюють оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями за цінами нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни на такі напої
1.20
Забезпечення контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати екологічного податку, рентних платежів, єдиного податку та єдиного внеску 
Управління податків і зборів з фізичних осіб,
управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
Забезпечено надходження:
єдиного податку в сумі 2267,8 млн. грн., при плановому показнику 1965,2 млн. грн., що становить  116 відс.;
єдиного внеску в сумі 19105,3 млн. грн., при плановому показнику 22274,5 млн. грн., що становить  85,7 відсотка.
Також, було здійснено 286 камеральних перевірок податкової звітності поданої фізичними особами – підприємцями, у т.ч.:
по екологічному податку – 50 перевірок; 
по рентній платі з фізичних осіб – підприємців – 
236 камеральних перевірок
1.21
Забезпечення повноти нарахування та сплати до місцевого бюджету фізичними особами плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки
Управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
Протягом другого півріччя 2018 року забезпечено надходження  до місцевого бюджету:
фізичними особами по платі за землю з фізичних осіб забезпечено надходження при плановому показнику – 33,5 млн. грн., фактично надійшло - 35,6 млн. грн., що становить – 106,3 відс., або      + 2,1 млн. грн.;
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки в сумі 42,8 млн. грн., при плановому показнику 66,5 млн. грн., що становить 64,4 відсотків

1.22
Систематизація та моніторинг податкових наслідків економічної діяльності учасників кластерних груп
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
За результатами проведеного аналізу показників податкової звітності за 2018 рік підприємств з переліку учасників кластерних груп: 
28 суб’єктів господарювання прозвітували про контрольовані операції за 2017 рік на загальну вартість операцій 7 399 млн. гривень; 
43 суб’єктів господарювання здійснено експортні операції до Канади, Данії, Німеччини, Італії та інших країн (товар: пшениця, кукурудза, яйця тощо) на загальну фактурну вартість 9007 млн. грн., імпортні операції з Польщі, Угорщини, Словаччини, Японії та інших країн (товар: газ, авто та з/ч до авто тощо) здійснено 65 суб’єктів господарювання на загальну суму 23266 млн. гривень. 
Направлено до ДФС інформацію щодо діяльності підприємств - учасників кластерних груп, затверджених Реєстром на 2018 рік  та пропозиції по зміні реєстру (листи від 09.07.2018 № 8810/8/26-15-07-04-11, від 09.10.2018  № 13518/8/26-15-07-04-11, від 30.11.2018                           № 16558/8/26-15-07-04-11)

1.23
Здійснення контролю за правильністю надання, обліку податкових пільг та їх цільовим використанням.
Проведення аналізу втрат доходів бюджету внаслідок надання податкових пільг та підготовка відповідних аналітичних матеріалів керівництву ГУ ДФС
Управління податків і зборів з юридичних осіб,
управління податків і зборів з фізичних осіб,
управління
контрольно-перевірочної роботи
фізичних осіб,
управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
За 9 місяців 2018 року 7 829 платників податків, зареєстрованих в ГУ ДФС прозвітували про використання пільг в оподаткуванні.
Протягом 9 місяців 2018 року використано 
30 233,0 млн. грн. пільг, з них пільги, що призводять до втрат бюджету складають 23 відс. загальної суми пільг  (7 091,3 млн. грн.), інші пільги – 77 відс. 
(23 141,7 млн. грн.). Загальна сума використаних пільг на 58 відс. (на 11 123,2 млн. грн.) перевищує рівень 
9 місяців 2017 року. 
Державний бюджет у січні–вересні 2018 року недоотримав через використання пільг в оподаткуванні 26 696,5 млн. грн. (88 відс. загальної суми пільг), місцеві бюджети – 3 536,5 млн. грн. (12 відс.). Сума наданих пільг за рахунок державного бюджету за цей період  зросла порівняно з 9 місяцями 2017 року  на 75 відс. 
(на 11 464,5 млн. грн.), за рахунок місцевих бюджетів – скоротилася на 9 відс.  (на 341,2 млн. гривень). 
Середній розмір суми пільг, використаних одним пільговиком за 9 місяців 2018 року зріс порівняно з відповідним періодом минулого року  на 13 відс. 
(на 440,7 тис. грн.) - з 3 421,0 тис. грн. за 9 місяців 
2017 року до  3 861,7 тис. грн. за 9 місяців 2018 року. 
Найбільші суми пільг використано платниками Шевченківського – 7 546,4 млн. грн. (25 відс.), Печерського – 6 122,4 млн. грн. (20 відс. загального обсягу пільг), Голосіївського – 5 764,4 млн. грн.                  (19 відс.) та Дніпровського – 3 370,8 млн. грн.                      (11 відс.) районів. Платниками лише цих районів використано три чверті (75 відс.) загальної суми пільг по місту.
Середній розмір суми пільг, що призводять до втрат бюджету, використаних одним пільговиком  зріс на 
47 відс., або на 805,4 тис. грн.: з 1 710,2 тис. грн. 
у січні-вересні 2017 року до 2 515,5 тис. грн. за 9 місяців 
2018 року. 
Втрати Зведеного бюджету в основному сформовані через використання таких пільг платниками Печерського –  1 675,0 млн. грн. (24 відс. загального обсягу пільг, 
що призводять до втрат бюджету), Шевченківського – 
1 673 млн. грн. (24 відс.) та Голосіївського – 
1 438,3 млн. грн. (20 відс.) районів м. Києва
1.24
Упровадження заходів з виконання встановлених завдань із погашення податкового боргу з платежів, а також стягнення своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум єдиного внеску з платників єдиного внеску
Управління погашення боргу
Протягом півріччя
В рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету надійшло 491,0 млн. грн. (до державного бюджету в цілому по місту Києву надійшло 
351,1 млн. грн. або 96,8 відсотків від доведеного індикативного показника (індикатив – 362,6 млн. грн.)), 
у т.ч.:
сплачено після надсилання податкових вимог – 
370,7 млн. гривень (направлено 22195 податкових вимог);
надходження від боржників, які перебувають у процедурі банкрутства – 48,7 млн. гривень.
шляхом стягнення коштів з банківських рахунків –                     33,8 млн. гривень ;
забезпечено надходжень після проведеної роботи з органами управління державних та комунальних підприємств – 25,6 млн. гривень;
в результаті сплати розстрочених (відстрочених) сум грошових зобов’язань (податкового боргу) – 
9,2 млн. гривень.;
шляхом вилучення готівкових коштів – 
2,2 млн. гривень;
стягнуто за виконавчими документами – 
0,8 млн. гривень.
Індикативний показник із надходження коштів до державного бюджету від реалізації безхазяйного та іншого, належного державі майна виконано на 
117,4 відс. (індикатив – 2,0 млн. грн., факт – 
2,3 млн. гривень).
Індикативний показник із надходження коштів до місцевого бюджету від реалізації безхазяйного та іншого, належного державі майна виконано на 
339,7 відс. (індикатив – 0,2 млн. грн., факт – 
0,8 млн. гривень).
У другому півріччі 2018 року в рахунок погашення заборгованості по єдиному внеску надійшло                          280,0 млн. гривень. Направлено платникам податків 28 311 вимог щодо сплати ЄСВ на загальну суму 
1326,0 млн. гривень. До органів державної виконавчої служби направлено 3 318 вимог на загальну суму 
71,3 млн. гривень. Надходження від органів державної виконавчої служби становлять 38,8 млн. гривень

1.25
Забезпечення скорочення податкового боргу, у т.ч. зменшення кількості боржників з сумами податкового боргу до 1020 гривень
Управління погашення боргу
Протягом півріччя
Податковий борг до зведеного бюджету по м. Києву становить 19815,9 млн. гривень. За серпень-грудень 2018 року сума боргу збільшилась на  1127,2 млн. грн. (на 6,0 відсотків). Без врахування новоствореного податкового боргу, сума якого за серпень-грудень 
2018 року становить 2513,0 млн. грн., у другому півріччі 2018 року досягнуто зменшення боргу на 
1385,8 млн. грн. або на 7,4 відсотків. Кількість боржників-юридичних осіб, які мали борг до 
1020 гривень станом на 01.07.2018, за серпень-грудень 2018 року зменшилась на 3692 суб’єктів господарювання або на 22,1 відсотків. 
З метою забезпечення погашення податкового боргу боржникам систематично направляються електронні повідомлення про наявність податкового боргу. Також, для оперативного інформування платників про наявність заборгованості до бюджету застосовується телефонне оповіщення «автодозвон»
1.26
Забезпечення надходження платежів до бюджету за рахунок вжитих заходів 
з погашення податкового боргу, а також стягнення своєчасно не нарахованих та/або 
не сплачених сум єдиного внеску
Управління погашення боргу
Протягом півріччя
До зведеного бюджету спрямовано 491,0 млн. грн., до державного бюджету -  351,1 млн. гривень. В рахунок погашення заборгованості по єдиного внеску надійшло 
280,0 млн. гривень
1.27
Забезпечення направлення платникам податків, які мають податковий борг, податкових вимог та застосування права податкової застави
Управління погашення боргу
Протягом півріччя
У другому півріччі 2018 року по боржникам виставлено 22195 податкових вимог, у т.ч. по:
юридичних особах - боржниках – 11707 податкових вимог,
фізичних особах-боржниках – 10488 податкових вимог

1.28
Підготовка матеріалів з метою звернення до суду щодо отримання дозволів на реалізацію майна, описаного в податкову заставу, у рахунок погашення податкового боргу, або визнання неплатоспроможних боржників банкрутами 
Управління погашення боргу
Протягом півріччя
Підготовлено та направлено до юридичного управління матеріали для звернення до суду на отримання дозволів на реалізацію майна, описаного у податкову заставу по 11 підприємствах на загальну суму         105,1 млн. гривень.
Від підприємств, які перебувають у процедурах банкрутства за звітний період до бюджету спрямовано 48,7 млн. гривень
1.29
Забезпечення співпраці з районними відділами державної виконавчої служби м. Києва з питань стягнення податкового боргу за відкритими виконавчими провадженнями та контролю за станом триваючих проваджень щодо стягнення податкового боргу
Управління погашення боргу
Протягом півріччя
За виконавчими документами стягнуто 0,8 млн. грн. податкового боргу. Забезпечено контроль за станом триваючих проваджень щодо стягнення податкового боргу
1.30
Забезпечення супроводження, у разі необхідності, триваючих процедур банкрутства та списання безнадійного податкового боргу
Управління погашення боргу
Протягом півріччя
У другому півріччі 2018 року списано безнадійного податкового боргу відповідно до ст. 101 Податкового кодексу України на суму 315,9 млн. грн., 
у т.ч. щодо якого минув строк давності (1095 днів) –  10,0 млн. гривень
1.31
Розгляд заяв платників податків щодо розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань та податкового боргу, підготовка відповідних рішень згідно з вимогами чинного законодавства. 
Контроль за виконанням платниками умов договорів розстрочень
Управління погашення боргу
Протягом півріччя
Згідно ст. 100 Податкового кодексу України прийнято 3 рішення про розстрочення  грошових зобов’язань (боргу) на загальну суму 1,4 млн. гривень.
У другому півріччі 2018 року сплачено розстрочених сум податкового боргу (грошових зобов’язань) на загальну суму   9,2 млн. гривень
1.32
Ужиття заходів щодо забезпечення надходження до бюджету:
коштів від реалізації безхазяйного майна;
майна, що переходить у власність держави;
майна, що перебуває у податковій заставі тощо
Управління погашення боргу
Протягом півріччя
Від реалізації безхазяйного та іншого, належного державі майна до державного бюджету надійшло 
2,3 млн. грн., що становить 117,4 відс. доведеного індикативного показника (індикатив – 2,0 млн. гривень).
Індикативний показник із надходження коштів до місцевого бюджету від реалізації безхазяйного 
та іншого, належного державі майна виконано на 
339,7 відс. (індикатив – 0,2 млн. грн., факт – 
0,8 млн. гривень).
Індикативний показник надходжень від реалізації заставного майна не виконано (індикатив – 
13,9 млн. гривень). З метою подання позовів на отримання дозволу на реалізацію майна, яке перебуває у податковій заставі, підготовлені матеріали по 
11 підприємствах-боржниках на загальну суму 
1007,4 млн. гривень. Організовано проведення експертних оцінок майна, яке перебуває у податковій заставі, по яких отримано відповідні дозволи на реалізацію майна по 2 підприємствах-боржниках. Аукціон з продажу заставного майна призначений на січень 2019 року
1.33
Здійснення моніторингу та узагальнення інформації, наданої структурними підрозділами ГУ ДФС, щодо ужитих заходів до платників податків, стосовно яких прийнято рішення про припинення.
Надання відповідних матеріалів керівництву ГУ ДФС
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
У другому півріччі 2018 року на виконання п.3.2 наказу ГУ ДФС від 10.11.2017 № 12184 «Про організацію роботи щодо проведення процедур, пов’язаних з припиненням юридичних осіб» та за результатами проведеного моніторингу заходів ужитих до платників, якими прийнято рішення про припинення, надано керівництву ГУ ДФС 8 доповідних записок 
2
Розділ 2. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи

2.1
Формування Плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 
2019 рік.
Забезпечення включення до Плану-графіка суб’єктів господарювання, 
які віднесені до ризикових категорій
Департамент аудиту,
управління
контрольно-перевірочної роботи
фізичних осіб
Грудень
Відповідно до вимог наказу Міністерства 
фінансів України від 02.06.2015 № 524 «Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (зі змінами) (далі – Порядок) 
План-графік проведення документальних планових перевірок оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть такі документальні планові перевірки. 
У другому півріччі 2018 року до Плану-графіка включено 775  ризикових суб’єктів господарювання.
Відбір суб’єктів господарювання до плану-графіка в першу чергу здійснювався виходячи з ризиків несплати ними податкових зобов’язань
2.2
Унесення пропозицій щодо коригування Плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік
Департамент аудиту,
управління
контрольно-перевірочної роботи
фізичних осіб,
управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
Відповідно до вимог Порядку формування плану-графіка, ГУ ДФС засобами інформаційно-телекомунікаційних систем ДФС сформовано коригування плану-графіка на друге півріччя 2018 року (щомісячно), які затверджені, згідно 6 листів ДФС. 
План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік з урахуванням коригування розміщено на сайті ДФС

2.3
Проведення перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого законом покладено 
на ДФС
Департамент аудиту,
управління
контрольно-перевірочної роботи
фізичних осіб
Протягом півріччя
Організовано та проведено 3283 перевірки суб’єктів господарювання, у т. ч.: 535 планових виїзних перевірок, 1971 позапланових перевірок та 777 фактичних перевірок.
За результатами контрольно-перевірочної роботи донараховано узгоджених податкових зобов’язань 
у сумі 928,9 млн. грн., до бюджету надійшло 336,4 млн. гривень. Результатом перевірки збиткових підприємств є не підтвердження суми збитків у розмірі 
2 656,4 млн. гривень
2.4
Оперативне відпрацювання підприємств, які віднесені до ризикових категорій, у т.ч. сільськогосподарських товаровиробників та їх контрагентів, які не сплачують податкові зобов’язання у повному обсязі; підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами сумнівних контрагентів для мінімізації податкових зобов’язань чи ухилення від оподаткування.
За результатами роботи підготовка та надання керівництву ГУ ДФС інформації з відповідними пропозиціями 
Департамент аудиту
Протягом півріччя
З метою здійснення комплексного відпрацювання суб’єктів господарювання – виробників сільськогосподарської продукції, які неправомірно сформували податковий кредит платникам, а також упередження використання ними схем ухилення від оподаткування вжиті наступні заходи: 
на  виконання  контрольного  завдання  ДФС  від 01.06.2017 № 14150/7/99-99-14-05-02-17 та доповідної записки департаменту внутрішнього аудиту № 530/99-99-06-01-02-20 від 11.04.2017 проведено документальна планова перевірка суб’єкта господарювання, за результатами якої донараховано  11,0 млн. грн., зменшено від'ємне значення об'єкту оподаткування податком на прибуток на суму 0,3 млн. грн.;
на виконання наказу ДФС від 19.01.2016 
№ 46 «Про результати перевірки»  щодо комплексного відпрацювання покупців та руху сумнівного ПДВ, сформованого суб’єкту господарювання складено листи – застереження на суму  0,7 млн. грн.;
на виконання контрольного завдання ДФС від 27.07.2018 № 23107/7/99-99-22-01-01-17 щодо проведення контрольно-перевірочних заходів по декларуванню та сплаті податків підприємствами експортерами сільськогосподарської продукції проведено перевірку 7-ми суб’єктів господарювання. За результатами яких донараховано 10,3 млн. грн.   сплачено  1,3 млн. грн.; зменшено від'ємне значення об'єкту оподаткування податком на прибуток на суму 
4,6 млн. гривень.
За результатами контрольно-перевірочної роботи донараховано узгоджених податкових зобов’язань 
у сумі 10,3 млн. грн., до бюджету надійшло 336,4 млн. гривень. 
Станом на 31.12.2018 триває документальна планова перевірка 3 суб’єктів господарювання
2.5
Проведення доперевірочного аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання
Департамент аудиту,
управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
З метою якісного проведення перевірок здійснювався доперевірочний аналіз фінансових, кластерних груп, фінансово-господарської діяльності підприємств, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем  ДФС. 
Так, проведено доперевірочні аналізи фінансово-господарської діяльності по 119 суб’єктах господарювання, які за результатами господарської діяльності мають найбільші ризики несплати до бюджету податків та зборів, платежів
2.6
Проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання:
які розпочали процедуру реорганізації;
стосовно яких прийнято рішення про припинення їх діяльності (закриття);
щодо яких порушено провадження у справі про визнання банкрутом
Департамент аудиту,
управління
контрольно-перевірочної роботи
фізичних осіб
Протягом півріччя
Протягом другого півріччя 2018 року до ГУ ДФС надійшла інформація про платників податків - юридичних осіб, щодо яких власниками прийнято рішення про припинення (закриття) діяльності, всього в кількості 9325 платників, порушено провадження в справі про банкрутство 284 суб’єктами господарювання, з них проведено документальних перевірок по 
396 суб’єктам господарювання, передано на розшук 
456 суб’єкта господарювання, прийнято рішення про зняття з обліку без проведення перевірки, відповідно до доповідної на ім’я начальника ГУ ДФС 243 суб’єкта господарювання, відмінено рішення про ліквідацію 
110 суб’єкти господарювання, реорганізація шляхом перетворення 64 суб’єкта господарювання.
Проведено 1 258 позапланових документальних перевірок суб’єктів господарювання - фізичних осіб згідно заяв на припинення підприємницької діяльності, за результатами яких донараховано до бюджету податків у розмірі 2,6 млн. гривень
2.7
Проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання з питань правомірності декларування платниками податків сум від’ємного значення ПДВ та/або заявлених ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ
Департамент аудиту
Протягом півріччя
Проведено 462 перевірки з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ, в результаті яких перевірено 562 декларації з ПДВ, упереджено 220,2 млн. гривень, зменшено від’ємне значення на 3,6 млн. грн., застосовано штрафні санкції 6,4 млн. гривень
2.8
Здійснення контрольно-перевірочних заходів щодо підприємств, що належать до пріоритетних галузей економіки, які сформували податковий кредит за рахунок операцій з сумнівними контрагентами
Департамент аудиту
Протягом півріччя
З метою якісного відпрацювання підприємств, що належать до пріоритетних галузей економіки, які сформували податковий кредит за рахунок операцій 
з сумнівними контрагентами та для забезпечення контролю проведено 151 перевірку таких підприємств, по ним донараховано 130,3 млн. грн., з них узгоджено 
74 млн. грн., сплачено 23,2 млн. гривень
2.9
Проведення камеральних перевірок податкової звітності згідно з вимогами чинного законодавства. Контроль за надходженням до бюджету донарахованих сум податкових зобов'язань
Управління податків і зборів з юридичних осіб,
управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
Проведено 39 1139 камеральних перевірок податкової звітності юридичних осіб. За результатами проведених камеральних перевірок податкової звітності 
по 2 724 суб’єктам господарювання донараховано  основного платежу на суму 366,8 млн. грн. та застосовано штрафних санкцій на суму 
178,5 млн. гривень. 
 Інформація щодо результатів проведеної контрольно-перевірочної роботи та застосування штрафних санкцій щомісячно надавалась до ДФС (6 листів).
Проведено камеральних перевірок податкової звітності 15471 фізичних осіб та сформовано 
податкові повідомлення-рішення на загальну суму 
9,6 млн. гривень.
Застосовано до страхувальників штрафних (фінансових санкцій та пеню) за порушення вимог законодавства про єдиний внесок в кількості 1366 на суму 97 812,0 млн. гривень
2.10
Проведення камеральних перевірок суб’єктів господарювання з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, організація проведення перевірок документів, поданих із заявою про відшкодування сум ПДВ дипломатичними місіями, особами з числа дипломатичного персоналу та членами їх сімей
Управління координації та моніторингу відшкодування ПДВ,
управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
За результатами проведених камеральних перевірок упереджено безпідставно заявлених до відшкодування сум ПДВ в розмірі 120,1 млн. гривень. 
В цілому проведено 2331 камеральних перевірок.
За результатами перевірок 589 заяв про відшкодування сум ПДВ дипломатичним місіям, дипломатичному персоналу та членам їх сімей не відшкодовано суму ПДВ в розмірі 74,9 млн. гривень

2.11
Здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням
Департамент аудиту
Протягом півріччя
Проведено 159 перевірок суб’єктів господарювання, в т.ч. позапланових (неподача/несвоєчасна) подача звітів про контрольованих операцій, неповне відображення обсягів контрольованих операцій) – 18; планові (залучення) - 141. 
За результатами донараховано – 
13,0 млн. грн., з них: сплачено – 2,3 млн. грн., на оскаржені 10,7 млн.  гривень
2.12
Проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання ними порядку проведення готівкових розрахунків, ведення касових операцій, наявності відповідних дозвільних документів тощо.
Ужиття заходів щодо використання платниками податків реєстраторів розрахункових операцій
Департамент аудиту
Протягом півріччя
Проведено 1016 перевірок (у т.ч. 239 документальних та 777 фактичних перевірок), за результатами яких застосовано фінансові (штрафні) санкції в сумі 
71,5 млн.  грн., (з них по документальним перевіркам – 32,4 млн. грн. та по фактичним – 39,0 млн. грн.), 
з яких узгоджено 12,2 млн. грн. (фактичні - 
7,9 млн. грн., документальні – 4,2 млн. грн.) та сплачено 7,0 млн. грн. (фактичні – 5,6 млн. грн., документальні – 1,4 млн. гривень). 
Забезпечено вжиття всіх заходів щодо використання платниками податків реєстраторів розрахункових операцій
2.13
Проведення позапланових (планових) перевірок за матеріалами оперативних підрозділів та слідчих підрозділів фінансових розслідувань органів ДФС, інших правоохоронних органів
Департамент аудиту
Протягом півріччя
На виконання завдань правоохоронних органів проведено 411 позапланових перевірок, за результатами яких донараховано 770 млн. гривень
2.14
Застосування штрафних санкцій за неподання та/або несвоєчасне подання звітності, порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН та за порушення правил сплати платежів, установлених законодавством, контроль за дотриманням яких покладено на ДФС
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
Застосовано штрафних санкцій за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов’язань та неподання/несвоєчасне подання податкової звітності – 421,4 млн. грн. у т.ч.:
за порушення строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунку донараховано по 27180 суб’єктам господарювання на суму 295,9 млн. грн.;
за порушеня правил сплати (перерахування) податків по 1120 суб’єктам господарювання на суму 
109,3 млн. грн.; 
за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності по 22196 суб’єктам господарювання на суму 16,2 млн. гривень
2.15
Здійснення заходів стосовно виявлення суб’єктів господарювання, які порушують податкове законодавство під час виплати заробітної плати та інших доходів громадянам
Управління податків і зборів з фізичних осіб,
управління
контрольно-перевірочної роботи
фізичних осіб
Протягом півріччя
Проведено роботу з суб’єктами господарювання, які здійснюють фінансово-господарську діяльність, нарощують обсяги виробництва, отримують значні прибутки, проводять рух коштів на розрахункових рахунках, при цьому мінімізують заробітну плату та перераховують податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок у незначних розмірах. З керівниками таких підприємств проводилась відповідна роз’яснювальна робота, направлялися листи - повідомлення про відповідальність за невиплату заробітної плати, а також, зверталася увага щодо дотримання роботодавцями вимог податкового та трудового законодавства під час виплати заробітної плати та інших доходів громадянам в частині підвищення мінімальної заробітної плати до законодавчо встановленого рівня та неприпустимості виплати заробітної плати «в конвертах». 
За результатами контрольно-перевірочної роботи підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців, які виплачували доходи громадянам з порушенням вимог чинного податкового законодавства протягом звітного періоду проведено 82 перевірки, з яких у 29 суб’єктів господарювання встановлено порушення чинного законодавства, у загальній сумі додатково нараховано податку на доходи фізичних осіб 16,2 млн. грн., військового збору 2,1 млн. грн. та єдиного внеску 2,9 млн. гривень. 
Протягом звітного періоду за результатами контрольно-перевірочної роботи виявлено 478 найманих осіб, не оформлених належним чином працедавцями, виплачена сума доходу таким найманим працівникам становить 0,9 млн. гривень
2.16
Відпрацювання суб’єктів господарювання – фізичних осіб, які задіяні у схемах ухилення від оподаткування
Управління
контрольно-перевірочної роботи
фізичних осіб
Протягом півріччя
Суб’єктів господарювання, які здійснювали діяльність з фіктивними суб’єктами господарювання, не виявлено
2.17
Проведення 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. 
За результатами роботи підготовка та надання керівництву ГУ ДФС інформації з відповідними пропозиціями
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя
Проведено 372 перевірки суб’єктів господарювання з питань виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, інвентаризації спирту, готової продукції та сировини, за результатами яких донараховано 15,2 млн. грн. та стягнуто в бюджет 
3,4 млн. гривень. 
Здійснювався контроль податкових постів підприємств виробників лікарських засобів та акцизних складів підприємств виробників лікеро-горілчаних виробів, перевірялись первинні документи, що підтверджують цільове використання спирту етилового для погодження довідки про цільове використання спирту етилового, отриманого за нульовою ставкою акцизного податку для виробництва окремих видів продукції до податкових векселів.
Інформація про результати роботи надана керівництву ГУ ДФС
 
2.18
Здійснення аналізу причин скасування оскаржених в адміністративному порядку податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами документальних планових, позапланових та фактичних перевірок суб’єктів господарювання.
За результатами роботи підготовка та надання керівництву ГУ ДФС і ДФС 
інформації з відповідними пропозиціями
Департамент аудиту
Протягом півріччя
За результатами проходження процедури адміністративного оскарження  на рівні ДФС скасовано
197 податкових повідомлень-рішень. Причинами скасування в адміністративному порядку донарахованих сум за результатами документальних перевірок є:
не доведення встановлених порушень та їх обґрунтування  84 відс.,
неврахування вимог чинного законодавства 15,0 відс.,
скаржником надано додаткові документи 0,05 відс.,
неправильне визначення розміру та застосування сум штрафних санкцій 0,5 відсотка.
Інформація про результати роботи надана керівництву ГУ ДФС

2.19
Ужиття заходів для підвищення рівня ефективності роботи щодо виявлення та усунення порушень вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства України, якості проведення перевірок та складання матеріалів за їх результатами, формування належної доказової бази стосовно встановлених під час перевірок порушень
Департамент аудиту,
управління
контрольно-перевірочної роботи
фізичних осіб
Протягом півріччя
З метою підвищення рівня ефективності роботи щодо виявлення та усунення порушень вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства України, якості проведення перевірок та складання матеріалів за їх результатами, формування належної доказової бази стосовно встановлених під час перевірок порушень 
з працівниками проведено 28 професійно-економічних навчань, спрямованих на вивчення питань підвищення рівня ефективності роботи
Крім того, працівники приймали участь у заходах для підвищення кваліфікації працівників ГУ ДФС: семінарах, відео-семінарах, навчаннях, курсах по підвищенню кваліфікації, тощо
2.20
Наповнення даними підсистеми «Податковий аудит» системи «Податковий блок».
Підтримка в актуальному стані баз даних Депозитарію актів документальних перевірок
Департамент аудиту,
управління
контрольно-перевірочної роботи
фізичних осіб
Протягом півріччя
До підсистеми «Податковий аудит» системи «Податковий блок» своєчасно вносились дані про результати контрольно-перевірочної роботи, а саме: статус перевірок, формування паспортів перевірок, вручення податкових повідомлень-рішень, очікувані донарахування в «Паспорт перевірки», відпрацювання ризиків тощо.
База даних Депозитарію актів документальних перевірок підтримувалась в актуальному стані та щоп’ятниці здійснювався аналіз її наповнення
2.21
Проведення перевірок відомостей на наявність заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищення влади» (зі змінами)
Управління по роботі з персоналом,
управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
Здійснено заходи, передбачені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України від 
16 вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищення влади» (зі змінами) (далі – Закон). Складено 63 довідки, направлено 186 запитів на перевірку, передбачену Законом щодо 87 осіб. 
Надійшло 3 550 запитів про проведення перевірки достовірності відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру, кандидатів на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. За результатами проведених перевірок складено 4 004 висновки
2.22
Участь у проведенні перевірок та зустрічних звірок платників податків та осіб з питань виявлення та/або відпрацювання операцій, які полягають у вчиненні дій, пов’язаних з грошовими коштами та іншим майном, одержаним унаслідок учинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження такого майна чи володіння ним, прав на це майно, джерела його походження, місцезнаходження або переміщення
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
Взято участь  у проведенні 119 планових  документальних перевірках, за матеріалами  яких  виявлено порушення законодавства, а саме: фінансові операції, які мають ознаки легалізації доходів в розмірі 261,8 млн. грн. та інших порушень податкового законодавства на загальну суму 4,1 млн. гривень

2.23
Участь у проведенні перевірок, зустрічних звірок і фінансових розслідувань щодо виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та іншими правопорушеннями

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
Виявлено 107 фінансових операцій на загальну суму 604,1 млн. грн.,  які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
3
Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

3.1
Ужиття заходів, спрямованих на забезпечення контролю за обліком, зберіганням та використанням марок акцизного податку
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя
 За друге півріччя 2018 року  отримано від 
ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 322,2 млн. шт. марок акцизного податку на суму 35,3 млн. грн:
на алкогольні напої вітчизняного виробництва – 
32,3 млн. шт. на суму 6,2 млн. грн;
на алкогольні напої імпортного виробництва –  
27,0 млн. шт. на суму 5,2 млн. грн;
на тютюнові вироби вітчизняного виробництва – 
231,8 млн. шт. на суму 21,1 млн. грн;
на тютюнові вироби  імпортного виробництва – 
31,1 млн. шт. на суму 2,8 млн. гривень.
  Реалізовано виробникам та імпортерам алкогольних напоїв і тютюнових виробів 329,0 млн. шт. марок акцизного податку на суму 36,7 млн. грн:
для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва – 34,6 млн. шт. на суму 6,7 млн. грн;
для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва – 32,0 млн. шт. на суму 6,2 млн. грн;
для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва – 243,3 млн. шт. на суму 22,1 млн. грн;
для маркування тютюнових виробів імпортного виробництва – 19,1 млн. шт. на суму 1,7 млн. гривень

3.2
Ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя
Оформлено 6 570 ліцензій, в тому числі на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 3 165, тютюновими виробами – 2 651
3.3
Здійснення контролю за своєчасністю та повнотою сплати платежів суб’єктами господарювання за отримані ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя
Від плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами до бюджету надійшло 33,0 млн. гривень
3.4
Здійснення контролю за обсягами виробництва спирту, пального, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Ужиття заходів, спрямованих на запобігання незаконному виробництву та обігу спирту, пального, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя
За результатами фактичних перевірок, проведених у другому півріччі 2018 року, встановлено 102 порушення суб’єктами господарювання під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку та 7 порушень суб’єктами господарювання під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку
3.5
Формування та ведення:
єдиного ліцензійного реєстру виданих, переоформлених, анульованих та призупинених ліцензій, дублікатів ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями й тютюновими виробами;
єдиного державного реєстру реєстрації місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя
На обліку знаходилось 3 567 суб’єктів господарювання, які мали 11 357 діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. За друге півріччя 2018 року оформлено 6 570 ліцензій, переоформлено – 42 та видано 3 дублікати ліцензій.
Щоденно здійснювався контроль за повнотою та своєчасністю внесення ліцензіатами чергових (квартальних) проплат. Призупинено дію 898 ліцензіям. Анульовано 1 669 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
За звітній період до Єдиного державного реєстру внесено 7 місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
На виконання вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 
02 березня 2015 року № 222-VIII (зі змінами та доповненнями) та постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1658 «Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру» щомісячно надавалась інформація до Державної регуляторної служби України про видані, діючі, переоформлені та анульовані ліцензії по суб’єктах господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на території міста Києва

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

4.1
Проведення оперативно-розшукових та інших заходів, спрямованих на викриття кримінальних правопорушень у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах
Оперативне управління
Протягом півріччя
До Єдиного реєстру досудових розслідувань 
(далі – ЄРДР) внесено інформацію по 173 кримінальних правопорушеннях, з яких 124 – за тяжкими та особливо тяжкими злочинами.
За ст.ст.212, 2121 Кримінального кодексу України (далі – КК України) до ЄРДР внесено 126 матеріалів, 
у т.ч. за ч.3 – 92.
Вручено 44 письмових повідомлення про підозру, 
у т.ч. за ст.ст.212, 2121 КК України – 22.
До суду направлено 44 кримінальних провадження, внесених до ЄРДР за матеріалами оперативних підрозділів,  у т.ч. за ст.ст.212, 2121 КК України – 19 
з яких за ч.4 ст.ст.212, 2121 КК України – 10.
У другому півріччі 2018 року відшкодовано по кримінальних правопорушеннях, провадження за якими були направлені до суду, 54,4 млн. гривень, а по кримінальних провадженнях, розслідування по яких триває, близько 80,6 млн. гривень
4.2
Забезпечення виявлення і припинення фактів незаконного відшкодування ПДВ, зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та викриття відповідних кримінальних правопорушень
Оперативне управління
Протягом півріччя
За матеріалами по виявленим фактам незаконної заявки на відшкодування ПДВ розпочато 
13 кримінальних проваджень на суму 
506,5 млн. гривень.
Забезпечено відпрацювання підприємств, переліки яких доводяться дорученнями ГУ ДФС за результатами щоденного відбору суб’єктів господарювання, якими здійснюється реєстрація податкових накладних з різною номенклатурою товару, коригування номенклатури товару та використання пільг, які надають право на формування податкового кредиту за нульовою ставкою.
На відпрацювання отримано 408 суб’єктів господарювання, за результатами якого встановлено:
386 – відсутність юридичної особи за податковою адресою;
20 – юридичні особи знаходяться за адресою;
78 – посадових осіб повідомили про причетність до фінансово-господарської діяльності товариств;
11 – керівників повідомили про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності підприємств;
281 – посадова особа не проживають за адресою реєстрації, та/або направлено відповідні запити до регіонів з метою встановлення та опитування на рахунок причетності до діяльності підприємств;
35 – внесено картки до бази АІС «СФП»;
3 – внесено кримінальні провадження, розслідування яких на разі триває.
Окрему увагу приділено відпрацюванню підприємств, доведених дорученням ДФС. Так, за результатами проведених заходів по 386 суб’єктах господарювання на загальну суму схемного податкового кредиту з ПДВ 
3,2 млрд. грн., встановлено, що по 11 суб’єктам господарювання посадові особи підприємств надали письмові пояснення про непричетність до фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарської діяльності, внесено 35 карток до бази АІС «СФП» на загальну суму 488,0 млн. гривень.
За результатами зібраних матеріалів та напрацьованої доказової бази, під кримінальними провадженнями перебуває 3 суб’єкта господарювання на загальну суму схемного податкового кредиту з ПДВ 5,0 млн. гривень
4.3
Відпрацювання суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері ЗЕД, вилучення товарно-матеріальних цінностей з метою відшкодування завданих державі збитків
Оперативне управління
Протягом півріччя
За результатами проведених заходів вилучено товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів на 
суму 442,6 млн. грн., з них накладено арешт на 
суму 387,4 млн. гривень. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 36 кримінальних проваджень 
у митній сфері, сума збитків по яких складає 
166,7 млн. гривень. Відшкодовано збитків 
42,1 млн. гривень. Вручено 7 повідомлень про підозру. До митниць ДФС направлено 44 орієнтування, на підставі яких митницями складено 10 протоколів про порушення митних правил, вилучено предметів правопорушень на суму 2,9 млн. гривень. За результатами розгляду справ про порушення митних правил застосовано конфіскацію на суму 5,3 млн. гривень. Ліквідовано 4 центри мінімізації митних платежів, обсяг зовнішньоекономічних операцій по яких склав 990,0 млн. гривень
4.4
Ужиття заходів щодо викриття та припинення діяльності конвертаційних центрів та відпрацювання підприємств реального сектору економіки – їх вигодонабувачів, забезпечення відшкодування завданих злочинами збитків
Оперативне управління
Протягом півріччя
Ліквідовано 3 конвертаційних центри, загальний обсяг проконвертованих коштів яких становив 630,0 млн. грн., ймовірні втрати бюджету – 105,0 млн. гривень Під час реалізації матеріалів вилучено готівкові грошові кошти на загальну суму 3,5 млн. гривень.
Ініційовано проведення 58 перевірок вигодонабувачів «конвертаційних центрів» та суб’єктів господарювання – фізичних осіб, ліквідованих у поточному та минулих роках. Із загальної кількості ініційованих проведено 
50 перевірок, за наслідками яких додатково донараховано 48,3 млн. грн. податків.
З платників податків, які скористались послугами «конвертаційних центрів» державного бюджету стягнуто близько 79,3 млн. гривень
4.5
Виявлення та припинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним отриманням бюджетних коштів і нецільовим їх використанням, попередження розкрадання бюджетних коштів
Оперативне управління,
управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
Внесено 24 кримінальних провадження за фактами вчинення кримінальних правопорушень при здійсненні державних закупівель, у т.ч. 7 – у відношенні посадових осіб підприємств-замовників, 13 – у відношенні посадових осіб підприємств-переможців та 4 – у відношенні посадових осіб підприємств-постачальників переможців процедур державних закупівель. 
За результатами проведених перевірок додатково донараховано 70,3 млн. грн., фактично надійшло до бюджету з урахуванням перевірок минулих періодів 
92,2 млн. гривень.
В ході здійснення контрольно-перевірочних заходів виявлено факт привласнення державних коштів  на суму 2,0 млн. грн. внаслідок чого розпочато кримінальне провадження щодо службових осіб  за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.  
Виявлено  факт пов’язаний із заволодінням  коштами коммунального підприємства в сумі 2,1 млн. грн., 
за даним фактом  до ЄРДР внесено відомості про вчиненя кримінального правопорушення  за ст. 191 КК України  
4.6
Проведення заходів, направлених на викриття порушень податкового законодавства підприємствами, які здійснюють свою діяльність у сфері будівництва, щодо сплати ними пайової участі за введення в експлуатацію будівельних об’єктів, у фармацевтичній галузі, а також таких, що здійснюють оплату праці найманих працівників без відображення в обліку та без утримання з неї належних платежів
Оперативне управління
Протягом півріччя
За результатами вжитих заходів, направлених на викриття порушень податкового законодавства підприємствами, які здійснюють свою діяльність у сфері будівництва, до ЄРДР внесено інформацію по 
16 кримінальних правопорушеннях, всі – за ч.3 ст.212 КК України. Встановлено збитків близько 
148,4 млн. грн., з яких відшкодовано 18 млн. гривень.
За результатами проведених заходів, направлених на збір оперативної інформації та якісне документування злочинної діяльності у фармацевтичній галузі, до ЄРДР внесено інформацію по 7 кримінальних правопорушеннях, із них – 2 за ч.3 ст.212 КК України. Збитки по кримінальних провадженнях становлять 
14 млн. грн., із них відшкодовано 0,5 млн. гривень. Оголошено 2 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, у т. ч. 1 –  ч.5 ст.191 КК України.
 З метою забезпечення надходжень податку з доходів фізичних осіб та єдиного внеску, легалізації тіньових ресурсів та ліквідації такого явища, як «заробітна плата в конвертах», за результатами проведених заходів до ЄРДР внесено інформацію по 6 кримінальних правопорушеннях, з яких 3 – за ст.212 та 3 – за ст.2121 КК України. Встановлено збитків на загальну суму 
32,3 млн. грн. та забезпечено відшкодування завданих державі збитків на загальну суму 17,6 млн. грн. податків по провадженнях, внесених у 2018 році та у минулих роках та відшкодовано збитків на суму 26,4 млн. гривень
4.7
Виявлення фактів кримінальних порушень податкового законодавства банківськими установами, торгівцями цінними паперами та страховими організаціями
Оперативне управління
Протягом півріччя
За результатами проведених заходів у сфері кредитно-фінансових послуг та страхування до ЄРДР внесено 
13 кримінальних проваджень, із них: 4 – по банківських установах, 1 – по страхових компаніях, 1 – по компаніям з управління активами, 2 - ломбарди та 5 – інші.
Повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у кредитно-фінансовій сфері 3 особам та направлено до суду з обвинувальними актами 
3 кримінальних провадження

4.8
Ужиття заходів щодо недопущення фактів мінімізації митних платежів, виявлення та припинення схем увезення на митну територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги
Оперативне управління
Протягом півріччя
За результатами проведених заходів ліквідовано 
4 центри мінімізації митних платежів, обсяг зовнішньоекономічних операцій по яких склав   
990 млн. гривень.
Зареєстровано 77 благодійних організацій, що імпортують товари гуманітарного призначення, з них визначено 2 найбільш ризикових.
До ЄРДР внесено1 кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 КК України
4.9
Проведення заходів щодо виявлення та упередження незаконного обігу підакцизних товарів
Оперативне управління
Протягом півріччя
Припинено 40 фактів незаконного виробництва та обігу підакцизних товарів, у т.ч.  спирту – 7, лікеро-горілчаних виробів – 21, тютюнових виробів – 3, паливно-мастильних матеріалів – 4, транспортних засобів – 5.
З незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на загальну суму 136,6 млн. гривень
4.10
Відпрацювання підприємств – виробників підакцизних товарів, виявлення і припинення схем ухилення від сплати платежів та фактів незаконного виробництва і реалізації підакцизних товарів
Оперативне управління
Протягом півріччя
Здійснювався комплекс заходів по відпрацюванню підприємств-виробників товарів підакцизної групи, виявлення і припинення схем ухилення від сплати податків та фактів незаконного виробництва і реалізації товарів підакцизної групи.
За результатами вжитих заходів виявлено 
5 незаконних виробництва: із них 4 – лікеро-горілчаних виробів та 1 – тютюнових виробів

4.11
Проведення комплексу заходів із виявлення та вилучення з незаконного обігу спирту, фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, протидії їх нелегальному виробництву. 
Ужиття заходів щодо припинення діяльності підпільних виробництв підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво фальсифікату
Оперативне управління
Протягом півріччя
За результатами вжитих заходів з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 136,6 млн. грн., з яких: лікеро-горілчаних виробів – 14 783 дал на суму 11,6 млн. грн., тютюнових виробів – 13 768 пачок на суму 2,6 млн. грн., спирту – 6 673 дал на суму 17,6 млн. гривень. Виявлено та припинено 
5 незаконних виробництв: із них 4 – лікеро-горілчаних виробів та 1 – тютюнових виробів
4.12
Проведення заходів щодо контролю за дотриманням вимог податкового законодавства суб’єктами господарювання у сфері обігу паливо-мастильних матеріалів з метою виявлення фактів ухилення від сплати платежів, а також викриття фактів незаконного виробництва підакцизних нафтопродуктів
Оперативне управління
Протягом півріччя
За результатами вжитих заходів (у рамках операції «Акциз-2018») з незаконного обігу вилучено 3 961 тонни підакцизних нафтопродуктів загальною вартістю понад 103,3 млн. гривень
4.13
Забезпечення досудового розслідування кримінальних проваджень, підслідних слідчим підрозділам фінансових розслідувань, та забезпечення відшкодування державі збитків, завданих у результаті кримінальних правопорушень. 
Виявлення причин і умов, що сприяють учиненню кримінальних правопорушень, та вжиття заходів щодо їх усунення
Слідче управління фінансових розслідувань
Протягом півріччя
У звітному періоді перебувало перебувало 
908 кримінальних проваджень. Закінчено досудове розслідування у 294 кримінальних провадженнях, 
з яких: направлено до суду з обвинувальним актом 
72 кримінальних провадження, з клопотанням про звільнення 33  кримінальних проваджень, закрито
189 кримінальних проваджень. Забезпечено вжиття заходів для максимального відшкодування завданої по кримінальним провадженням шкоди, у результаті відшкодовано 23,4 млн. грн., що становить 70 відс. 
від загальної суми завданих збитків
4.14
Проведення досліджень за власними матеріалами, матеріалами оперативних та слідчих підрозділів фінансових розслідувань органів ДФС, правоохоронних органів та інших організацій з метою встановлення фактів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
За результатами аналітичної роботи та ужитих заходів складено та передано до правоохоронних органів 
57 матеріалів на загальну суму порушень податкового законодавства, а саме ухилення від сплати податків 
на загальну суму 1,9 млн. грн. та операції, 
які мають ознаки легалізації доходів у розмірі 
1,7 млн. гривень
4.15
Відпрацювання зовнішньоекономічних операцій та товаропотоків із метою усунення чинників, що призводять до порушення законодавства України
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
Встановлено, що за попередньою змовою фізичних осіб  створено «злочинну організацію» з метою ввезення та реалізації на території України нафтопродуктів без їх митного оформлення та сплати податків на загальну суму 194,1 млн. гривень
4.16
Виявлення нових схем, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
За матеріалами аналітичних досліджень та документальних планових  перевірок  до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення по 10 матеріалах (в тому числі за матеріалами планових перевірок): за  ч.3 ст. 212 КК України на загальну суму 246,5 млн. грн.; за ст. 191 КК України на загальну суму встановлених збитків 43,2 млн. грн.; за ст. 366 ст.205, ст.212 загальна сума складає 411,9 млн. грн.;  за ч.2 ст. 364  виявлено факти  привласнення  коштів на суму 101,3 млн. гривень
5
Розділ 5. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб’єктів господарювання. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації

5.1
Забезпечення належного контролю за якістю та своєчасністю надання адміністративних послуг та інших сервісів суб’єктам господарювання
Управління обслуговування платників
Протягом півріччя
Забезпечено належну якість та своєчасність надання суб’єктам господарювання адміністративних послуг та інших сервісів. До центрів обслуговування платників (далі – ЦОП) надійшло майже 280 тис. звернень, надано 255 тис. адміністративних послуг, що включає в себе видачу довідок, свідоцтв, ліцензій тощо
5.2
Реєстрація та забезпечення повноти обліку платників податків, платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування, об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок
Управління обслуговування платників
Протягом півріччя
Взято на облік:
новостворених суб’єктів господарювання: 19099 юридичних осіб, 11029 фізичних осіб-підприємців та 
206 фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність;
як платників єдиного внеску та внесено в Реєстр страхувальників 107 платників податків.
Протягом звітного періоду проводились заходи щодо контролю за дотриманням вимог порядку реєстрації та обліку платників, а саме щодо:
обробки даних, отриманих від Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
стану організації роботи щодо зняття з обліку платників податків;
повноти обліку платників єдиного внеску;
стану ведення Єдиного банку даних про платників податків та Реєстру самозайнятих осіб; 
забезпечення обліку осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.
Зареєстровано 6303 реєстраторів розрахункових операцій, 30238 книг обліку розрахункових операцій, 4311 розрахункових книжок, взято на облік 16078 об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних 
з оподаткуванням.
Проводились заходи щодо контролю за дотриманням вимог чинних нормативних актів, а саме:
щодо об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;
щодо реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок.
До ДФС направлено 4 листи  для наповнення інформаційного фонду щодо діючих центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій.
Прийнято 432 рішення про примусове скасування реєстрації реєстраторів розрахункових операцій
5.3
Забезпечення контролю за формуванням, веденням та достовірністю даних:
Реєстру платників ПДВ;
Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
Реєстру постійних представництв – нерезидентів; 
Реєстру договорів про спільну діяльність; 
Реєстру волонтерів антитерористичної операції;
Реєстру страхувальників;
Реєстру отримувачів бюджетної дотації;
Реєстру платників акцизного податку 
з реалізації пального
Управління обслуговування платників
Протягом півріччя
Здійснювався контроль за формуванням, веденням та достовірністю даних, а саме:
до Реєстру платників податків на додану вартість включено: 27 386 – юридичних осіб, 840 – фізичних осіб – підприємців. За результатом розгяду реєстраційних заяв платників ПДВ по 4506 суб’єктам господарювання  надіслано листи з  пропозицією подати нову заяву або відмовлено в реєстрації платника ПДВ. 
Виключено з Рєстру платників податків на додану вартість 6786 – юридичних осіб та 295 – фізичних осіб– підприємців на підставі рішень контролюючого органу та заяв платників податків.
По 9 суб’єктам господарювання відновлено реєстрацію платниками ПДВ за рішенням суду.
Щоденно здійснювались заходи щодо формування, ведення, оновлення та актуалізації даних Державного реєстру фізичних осіб. 
Прийнято 4763 заяв ф. 1ДР (первинна реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб), 1564 – повідомлень ф. 5ДР (проведення змін у Державному реєстрі фізичних осіб), видано 6083 карток  платника податків та 
160 довідок про джерела/суми доходів фізичним особам. 
Зареєстровано в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків 20291 фізичні особи, з них – 5151 іноземних громадян, та надіслано до Інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДФС 34319 повідомлень про зміну реєстраційних даних фізичних осіб.
В Реєстр платників податків-нерезидентів зареєстровано 73 відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій.
В Реєстр про спільну діяльність включено 
25 договорів. Взято на облік 18 договорів управління майном. Угоди про розподіл продукції не реєструвались.
В Реєстр волонтерів антитеристичних операцій не було включено волонтерів.
В Реєстр страхувальників включено 16616 юридичних осіб та 18378 самозайнятих осіб.
Виключено 1 суб’єкта господарювання з Реєстру отримувачів бюджетної дотації.
Виключено 2 суб’єкта господарювання з Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального
5.4
Забезпечення кваліфікованого та своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року 
№ 393/96-ВР «Про звернення громадян» (зі змінами)
Управління обслуговування платників,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
До ГУ ДФС надійшло 391 письмове звернення (заява) громадян, що на 225 звернень менше, ніж за аналогічний період минулого року – 616. На всі звернення надано відповіді у встановлені терміни. Скарги не надходили
5.5
Організація та проведення особистого прийому громадян посадовими особами ГУ ДФС. Доведення до структурних підрозділів ГУ ДФС доручень, наданих керівництвом ГУ ДФС під час особистих прийомів громадян, та здійснення контролю за їх виконанням
Управління обслуговування платників
Протягом півріччя
Запис на особистий прийом громадян здійснюється відповідно до затвердженого графіка, який оприлюднено на суб-сайті ГУ ДФС та розміщено на інформаційних стендах в приміщеннях ЦОП  ГУ ДФС. Так, посадовими особами ГУ ДФС проведено 47 особистих прийомів, 
у т.ч.: 2 прийоми - начальником ГУ ДФС, 14 прийомів - першим заступником, заступниками начальника ГУ ДФС, 31 прийом - іншими посадовими особами. Скарги, заявлені на особистих прийомах, відсутні. На особистих прийомах громадянам надано усне роз’яснення норм чинного законодавства у повному обсязі та вжито заходів щодо вирішення порушених ними питань
5.6
Забезпечення оперативного розгляду звернень, що надійшли від державної установи «Урядовий контактний центр»
Управління обслуговування платників,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Від державної установи «Урядовий контактний центр» надійшло 203 звернення. Забезпечено контроль за зверненнями громадян, забезпечено їх оперативний розгляд та надання відповідей в установлений законодавством термін
5.7
Здійснення контролю за своєчасним розглядом інформації, наведеної у зверненнях фізичних та юридичних осіб, які надходять на сервіс «Пульс», та координація роботи структурних підрозділів ГУ ДФС щодо результатів її відпрацювання
Управління обслуговування платників
Протягом півріччя
На антикорупційний сервіс «Пульс» від фізичних та юридичних осіб надійшло 584 звернення, в яких порушено питання, що стосувались м. Києва, з них  підлягали розгляду та наданню відповіді на рівні 
ГУ ДФС - 340 звернень. Зазначені звернення розглянуто відповідальними виконавцями та забезпечено вирішення порушених питань у встановлені терміни
5.8
Організація та координація роботи структурних підрозділів ГУ ДФС щодо своєчасного розгляду запитів на публічну інформацію відповідно до вимог Закону України від 13 січня 
2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та надання відповідей на них
Управління обслуговування платників
Протягом півріччя
Надійшло 522 листи щодо надання публічної інформації відповідно до вимог Закону України 
від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації». За результатами розгляду цих листів встановлено, що: 444 (або 85 відс. від загальної кількості документів) є запитами на отримання публічної інформації, за результатами розгляду яких надано відповіді відповідно до вимог чинного законодавства України; 78 (або 15 відс. від загальної кількості документів) є листи, які за змістом є зверненням щодо надання роз'яснення з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства відповідно до Податкового кодексу України, або зверненням громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». За категорією запитувачів надійшло запитів від юридичних осіб – 226 (51 відс. від загальної кількості запитів), від фізичних осіб – 218 (49 відс. від загальної кількості запитів)
5.9
Забезпечення кваліфікованого та своєчасного надання платникам податків податкових консультацій у письмовій формі відповідно до Податкового кодексу України
Управління обслуговування платників,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Платникам податків, в межах компетенції, надано 
понад 1,0 тис. письмових податкових консультацій з питань застосування норм Податкового кодексу України. Всі письмові податкові консультації надані своєчасно
5.10
Координація та контроль за своєчасним прийманням, реєстрацією і комп’ютерної обробкою податкової та іншої звітності платників та за обробкою договорів про забезпечення електронного документообігу платника засобами телекомунікацій
Управління обслуговування платників
Протягом півріччя
Здійснювався моніторинг прийнятої та зареєстрованої податкової та іншої звітності та обробка договорів про забезпечення електронного документообігу платника засобами телекомунікацій.
Опрацьовано 61 звернення щодо зняття актуальності звітів з єдиного внеску в Реєстрі застрахованих осіб
5.11
Забезпечення опрацювання звернень платників податків, які надійшли засобами телекомунікаційного зв’язку щодо стану обробки звітності, реєстрації податкових накладних та інших електронних сервісів. Надання у межах компетенції інформації платникам податків щодо вирішення проблемних питань, що виникають в процесі подання звітності до ДФС
Управління обслуговування платників
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду опрацьовано 78 звернень платників податків засобами зв’язку щодо стану обробки звітності, реєстрації податкових накладних та інших електронних сервісів. Платникам податків надано у межах компетенції інформацію при вирішенні проблемних питань, що виникали в процесі подання звітності до ДФС

5.12
Проведення спільно з місцевими органами виконавчої влади роз’яснювальної роботи з керівниками суб’єктів господарювання – юридичними особами, спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплату належних сум податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску
Управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя
За результатами роботи тимчасових комісій, створених при райдержадміністраціях м. Києва та Київської міської державної адміністрації, в складі яких працюють податківці, відбулось погашення поточної заборгованості по виплаті заробітної плати по 
77 підприємствам на загальну суму 456,55 млн. грн., до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб – 1,34 млн. грн., єдиного внеску – 2,34 млн. грн. та військового збору – 0,2 млн. грн., всього з початку року надійшло – 3,88 млн. гривень.  
Також, заслухано на засіданнях комісій при районних державних адміністраціях м. Києва та Київської міської державної адміністрації 680 керівника суб’єктів господарювання – юридичних осіб, підвищили рівень заробітної плати найманим працівникам 
619 підприємств (що становить 91 відс.),  за рахунок підвищення  підприємствами фонду заробітної плати надійшло додатково до бюджету податку на доходи фізичних осіб -  5,31 млн. грн., єдиного соціального внеску - 6,63 млн. грн. та військового збору - 
0,37 млн. грн., всього додатково надійшло до бюджету – 12,31 млн. гривень
5.13
Забезпечення кваліфікованого та своєчасного надання платникам податків консультацій у телефонному режимі щодо роботи системи моніторингу оцінки критеріїв ризику (далі – СМКОР)
Управління відпрацювання ризикових суб'єктів господарювання та операцій
Протягом півріччя
Організовано надання телефонних консультацій з платниками податків щодо розблокування податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, надано 2537 телефонних консультацій.
Крім того, організовано надання консультаційних послуг платникам податків у приміщенні ЦОП ГУ ДФС щодо дії положень Постанови № 117,  надано 139 послуг
5.14
Взаємодія з Громадською радою при ГУ ДФС у м. Києві
Управління комунікацій,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
При ГУ ДФС функціонує Громадська рада. Персональний склад Громадської ради затверджено наказом ГУ ДФС від 10.03.2017 № 1786.
Протягом другого півріччя 2018 року відбулось 
2 засідання за участі керівництва ГУ ДФС та Київської міської митниці ДФС:
25 вересня 2018 року (обговорення роботи ГУ ДФС у період між засіданнями Громадської ради при ГУ ДФС; обговорення роботу Київської міської митниці ДФС; інформування про діяльність Комісії з питань митної справи у період між засіданнями Громадської ради при ГУ ДФС у м. Києві; Інформування про діяльність Комісії з питань податкової політики у період між засіданнями Громадської ради при ГУ ДФС);
20 грудня 2018 року (обговорення роботи ГУ ДФС у період між засіданнями Громадської ради при ГУ ДФС ; обговорення роботи Київської міської митниці ДФС у період між засіданнями Громадської ради при ГУ ДФС ; звіт правління за період роботи Громадської ради за 2018 рік; інформування про утворення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нової Громадської Ради).
Протоколи засідань оприлюднено на субсайті 
ГУ ДФС.
Крім того, відбулось 4 засідання комісій Громадської ради при ГУ ДФС
5.15
Організація та проведення заходів з представниками бізнесу, інститутів громадянського суспільства та громадськістю (засідань «круглого столу», зборів, зустрічей тощо) з актуальних питань, що належать до компетенції органів ДФС
Управління комунікацій,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Проведено 83 зустрічі (збори) з громадськістю та 
9 заходів, проведених інститутами громадянського суспільства за участі представників органу ДФС
5.16
Організація та проведення роз’яснювальної роботи серед платників, у т. ч. семінарів (інтернет-семінарів, конференцій) щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС
Управління комунікацій
Протягом півріччя
Проведено 2 семінари щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС

5.17
Інформування громадськості через засоби масової інформації та субсайт ГУ ДФС щодо:
завдань, напрямів і результатів діяльності ДФС, ГУ ДФС, соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати платежів;
блокування податкових накладних, стану роботи СМКОР;
організаційної структури, розподілу обов’язків між керівництвом;
вакансій, порядку та умов проходження конкурсу на заміщення вакантних посад та результатів конкурсу;
запобігання корупції
Управління комунікацій,
структурні підрозділи,
управління відпрацювання ризикових суб'єктів господарювання та операцій,
управління організації роботи,
управління по роботі з персоналом,
відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
З метою інформування громадськості щодо завдань, напрямів і результатів діяльності органів ДФС, ГУ ДФС,  соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків, зборів і інших платежів до засобів масової інформації направлено 45 повідомлень. На субсайті 
ГУ ДФС розміщено 241 повідомлення,  в т. ч  
9 оголошень про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад та 8 листів про результати проведеного конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби.
Кількість виходів матеріалів у ЗМІ щодо завдань, напрямів і результатів діяльності ДФС, ГУ ДФС, соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків, зборів та інших платежів: друковані ЗМІ – 13; радіо – 152; телебачення – 13; у мережі Інтернет – 261.
Надано 3 інформаційні довідки для розміщення на субсайті    ГУ ДФС в рамках проекту «Я маю право!».
Прийнято участь в записі 2 матеріалів для розміщення у засобах масової інформації, а саме на ютуб-каналі з тематики, щодо дії Постанови № 117
6
Розділ 6. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування. Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин

6.1
Взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування щодо:

обміну інформацією з метою забезпечення повноти нарахування платежів та єдиного внеску;

забезпечення виконання завдань із наповнення місцевого бюджету;

забезпечення повноти обліку об’єктів оподаткування та об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням;

передачі нерухомого майна до сфери/зі сфери управління ГУ ДФС
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем,
управління податків і зборів з юридичних осіб,
управління податків і зборів з фізичних осіб,
Департамент аудиту,
управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Для забезпечення виконання показників наповнення бюджету ГУ ДФС співпрацює з виконавчим органом Київської міської ради (КМДА) – Департаментом фінансів, Департаментом економіки та інвестицій, Департаментом соціальної політики, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва та Постійними Комісіями Київради.
Листами Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом другого півріччя 2018 року доводився помісячний уточнений розпис доходів загального фонду бюджету м. Києва на 2018 рік, річні планові суми на 2018 рік,  розподілені між ГУ ДФС та Офісом великих платників податків відповідно до рішення Київської міської ради від 18.10.2018 
№ 1935/5999 «Про внесення змін до рішення Київської  міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік» та від 20.11.2018 року №145/6196 «Про внесення змін до рішення Київської  міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік».
Відповідно до листа Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.11.2018 
№ 054-1-2-11/3673 ГУ ДФС надавало інформацію щодо фактичних надходжень до бюджету міста Києва у 
2018 році та  щодо прогнозу надходжень на 2019 рік.
З Департаментом комунальної власності м. Києва погоджено 8 актів приймання-передачі будівель ДПІ у районах ГУ ДФС у м. Києві за адресами: 
б-р Верховної Ради, 24-б  корпус I, ІІ (акт від 31.07.2018); пр. Г.Сталінграда 58, (акт від 31.07.2018); пров. Чугуївський, 15 а (акт від  31.07.2018); вул. Щербаківського, 48-а (акт від 31.07.2018); вул. Політехнічна, 5а  (акт від  28.08.2018); вул. Макіївська 
4-а (акт від 17.09.2018); вул. Багговутівська, 26 (будівля пральні) (17.10.2018); вул. Волоська 52-а, 54-а (акт від 18.10.2018); вул. Пожарського, 4-а (акт від  09.11.2018); вул. Народна,19/20 (акт від  14.11.2018).
Укладено з ПрАТ «Київський річковий порт» договір оренди щодо будівлі за адресою: вул. Турівська, 12. 
 Передано до комунальної власності територіальної громади м. Києва будівлі за адресами вул. Січових стрільців, 91 (акт від 05.11.2018) та Харківське шосе, 4-а (акт від 14.11.2018). 
З метою перереєстрації земельних ділянок державної власності за адресами: вул. Шолуденка, 31 та 
вул. Шолуденка, 33/19 до  ДФС підготовлено пакети необхідних документів та направлено до Департаменту  земельних ресурсів  м. Києва листами від 13.09.2018 
№  28310/9/26-15-03-03-22 та №  28311/9/26-15-03-03-22
6.2
Забезпечення участі представників ГУ ДФС у роботі міжвідомчих робочих груп та підготовка відповідних матеріалів до їх засідань
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Керівництву ГУ ДФС до участі у розширених нарадах КМДА з питань щодо внесення змін до рішень Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» та щодо очікуваних надходжень на 2018 рік та 2019 рік, надавались відповідні інформаційно-аналітичні матеріали
6.3
Забезпечення взаємодії із суб'єктами інформаційних відносин щодо інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані 
з оподаткуванням
Управління обслуговування платників
Протягом півріччя
Протягом другого півріччя 2018 року надано відповідь на 2894 запити органів державної влади, силових органів,  адвокатів, фізичних осіб зокрема:
1930 – запитів силових органів (правоохоронні органи, органи судової влади, виконавча служба, тощо.);
355 – запитів адвокатів, арбітражних керуючих, розпорядників, ліквідаторів, громадян, приватних виконавців; 
313 – запитів державних установ та юридичних осіб; 
181 – листів/заяв фізичних осіб;
43 – доручень Державної фіскальної служби України;
72 – запитів органів ГУ ДФС інших регіонів.
Виконано 30 ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів
7
Розділ 7. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів

7.1
Підготовка звіту про виконання Плану роботи Головного управління ДФС у м. Києві на перше півріччя 
2018 року, надання його до ДФС
Управління організації роботи,
структурні підрозділи
Липень
Звіт про виконання Плану роботи Головного управління ДФС у м. Києві на перше півріччя 2018 року сформовано на підставі звітної інформації структурних підрозділів ГУ ДФС щодо реалізації запланованих заходів та надіслано до ДФС листом від 26.07.2018 №  9679/8/26-15-01-02-10
7.2
Розробка та формування на підставі пропозицій структурних підрозділів 
ГУ ДФС Плану роботи Головного управління ДФС у м. Києві на 2019 рік та перше півріччя 2019 року, забезпечення його затвердження в установленому порядку та доведення до виконавців
Управління організації роботи,
структурні підрозділи
Листопад-грудень
Забезпечено опрацювання пропозицій структурних підрозділів ГУ ДФС до Планів роботи Головного управління ДФС у м. Києві на перше півріччя 2019 року та на 2019 рік. На їх підставі сформовано відповідні плани та листом від 30.11.2018  №  16650/8/26-15-01-37 надіслано до Департаменту організації роботи Служби ДФС для подання у встановленому порядку на затвердження керівнику ДФС відповідно до вимог наказу ДФС від 10.10.2014 № 180 «Про затвердження Порядку поточного планування діяльності ДФС та примірних порядків поточного планування діяльності територіальних органів ДФС» зі змінами (далі – Наказ № 180)
7.3
Підготовка та надання до ДФС організаційної структури та штатного розпису ГУ ДФС на 2019 рік для погодження і затвердження в установленому порядку
Управління організації роботи,
управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Грудень
Підготовлено та надано до ДФС на затвердження Організаційну структуру Головного управління ДФС у м. Києві на 2019 рік листом № 17328/26-15-01-37 від 12.12.2018. Організаційна структура Головного управління ДФС у м. Києві на 2019 рік затверджена 
в.о. Голови ДФС 26.12.2018.
Підготовлено та надано до ДФС Штатний розпис Головного управління ДФС у м. Києві на 2019 рік для погодження та затвердження в установленому порядку
7.4
Опрацювання пропозицій структурних підрозділів ГУ ДФС щодо удосконалення організаційних структур і штатної чисельності, погодження й надання начальнику ГУ ДФС обґрунтувань з метою доцільності внесення таких змін.
Підготовка обґрунтувань та переліків змін до організаційної структури і штатного розпису ГУ ДФС та надання їх до ДФС на погодження та затвердження в установленому порядку. Підготовка відповідних проектів наказів
Управління організації роботи,
управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду опрацьовано пропозиції структурних підрозділів ГУ ДФС та підготовлено:
лист з оновленою інформацією щодо перерозподілу чисельності структурних підрозділів ГУ ДФС 
(від 10.09.2018 № 11919/8/25-15-01-37);
 лист з клопотанням про погодження створення Департаменту оподаткування фізичних осіб ГУ ДФС (від 27.09.2018 № 12822/8/26-15-01-37);
 лист про надання Переліку змін № 4 
до Організаційної структури Головного управління ДФС у м. Києві (від 10.09.2018 № 11919/8/26-15-01-37).
лист про надання Переліку змін № 5 до Організаційної структури Головного управління ДФС у м. Києві 
(від 22.10.2018 № 14196/8/26-15-01-37);
лист про надання Переліку змін № 6 до Організаційної структури Головного управління ДФС у м. Києві 
(від 06.11.2018 № 15109/8/26-15-01-37).
Переліки змін до організаційної структури ГУ ДФС погоджені та затверджені керівництвом ДФС в установленому порядку, введені в дію відповідними наказами ГУ ДФС
7.5
Організаційне забезпечення проведення засідань колегії ГУ ДФС, апаратних нарад 
ГУ ДФС, нарад під головуванням керівництва ГУ ДФС тощо.
За результатами підготовка проектів відповідних розпорядчих документів, рішень, складання протоколів, доведення до виконавців прийнятих рішень та здійснення контролю за їх виконанням
Управління організації роботи,
управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечено організацію проведення засідань колегії ГУ ДФС, апаратних нарад, нарад (заслуховувань) тощо.
Відповідно до Плану роботи колегії Головного управління ДФС у м. Києві на друге півріччя 2018 року та Положення про колегію Головного управління ДФС у м. Києві, затвердженого наказом ГУ ДФС від 06.06.2016 № 3508 (зі змінами), забезпечено організацію проведення 2 засідань (16.08.2018, 25.10.2018) колегії Головного управління ДФС у м. Києві (далі – Колегія). 
З метою забезпечення належної організації проведення засідання Колегії: підготовлено 
2 розпорядження ГУ ДФС, Порядки денні та регламенти проведення засідання Колегії, сформовано інформаційні матеріали для членів Колегії та проекти рішень Колегії, надіслано запрошення членам Колегії про участь у Колегії та складено списки присутніх, а також забезпечено реєстрацію учасників Колегії і ведення протоколу. За результатами засідань Колегії оформлено:
2 протоколи (від 16.08.2018 № 3 та 25.10.2018 № 4), до яких включено відповідні рішення та доручення, надані на засіданні. Протоколи доведено керівництву та керівникам структурних підрозділів ГУ ДФС;
2 накази ГУ ДФС (від 27.08.2018 № 12873 та 07.11.2018 № 16498), доведено до виконавців в установленому порядку та здійснювався контроль за їх виконанням.
Відповідно до п. 3 Положення про Колегію ГУ ДФС, затвердженого наказом ГУ ДФС від 06.06.2016 
№ 3508, у зв’язку з кадровими змінами підготовлено проекти наказів ГУ ДФС від 18.07.2018 № 11372, від 14.08.2018 № 12406 щодо внесення змін до складу Колегії ГУ ДФС.
Підготовлено проект наказу про внесення змін до Положення про колегію Головного управління ДФС у 
м. Києві (наказ ГУ ДФС від 11.10.2018 № 15277 «Про внесення змін до Положення про колегію Головного управління ДФС у м. Києві»)
Протягом звітного періоду прийнято участь в організації проведення 12 апаратних нарад за участі керівництва ГУ ДФС і керівників структурних підрозділів ГУ ДФС.
За результатами проведення складено 12 протоколів, які доведено до виконання структурним підрозділам ГУ ДФС.
Прийнято участь в організації проведення наради з керівниками структурних підрозділів ГУ ДФС, за результатами проведення складено протокол від 18.07.2018 № 4-пк.
Організовано проведення 8 засідань Робочих груп з моніторингу виконання заходів, пов’язаних з реорганізацією ДПІ у районах ГУ ДФС за участі керівництва ГУ ДФС і керівників структурних підрозділів ГУ ДФС.
За результатами проведення складено 8 протоколів, які доведено до виконання структурним підрозділам ГУ ДФС
7.6
Участь в організації та координації роботи з підготовки заходів щодо здійснення інституційних змін діяльності ДФС, проектів реалізації визначених напрямів діяльності ДФС на рівні ГУ ДФС
Відділ впровадження 
відомчих реформ
Протягом півріччя
Прийнято участь в організації та координації роботи 
з підготовки 9 заходів щодо пілотного проекту «Аналіз окремих робочих процесів Державної фіскальної служби України на базі Головного управління ДФС у м. Києві 
в сфері ПДВ» за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) в ГУ ДФС.
Організовано наступні міжнародні відрядження: 
центр підвищення кваліфікації у сфері фінансів (CEF) на тему: «Тренування тренерів для податкових адміністрацій» з 25 по 27 вересня 2018 року, м. Любляна (Республіка Словенія);
центр підвищення кваліфікації у сфері фінансів (CEF) на тему: «Боротьба з податкових шахрайством та ухилення від сплати податків» з 16 по 18 жовтня 
2018 року, м. Любляна (Республіка Словенія);
семінар Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) на тему: «Податкові пільги: обіцянки та підводні камені» з 26 по 30 листопада 2018 року, 
м. Анкара (Турецька Республіка);
семінар (IOTA) на тему: «Використання методів та сучасних інструментів обробки великої кількості даних» з 10 по 13 грудня 2018 року, м. Берн (Швейцарія Конфедерація)
7.7
Надання методичної і практичної допомоги структурним підрозділам 
ГУ ДФС в підготовці положень про самостійні структурні підрозділи та підрозділи в їх складі, змін до них та посадових інструкцій працівників, а також з питань дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів
Управління організації роботи
Протягом півріччя
(у разі необхідності)
Надано методичну і практичну допомогу 36 самостійним структурним підрозділам ГУ ДФС при розробці проектів тимчасових положень про самостійний структурний підрозділ,  положень про самостійний структурний підрозділ та при внесенні змін до положень про самостійний структурний підрозділ.
Крім того, надано практичну допомогу під час розроблення положень про несамостійні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників
7.8
Розгляд проектів розпорядчих документів та вихідної кореспонденції, що готуються структурними підрозділами ГУ ДФС, на відповідність вимогам Регламенту Головного управління ДФС у м. Києві, нормативно-правовим актам та іншим розпорядчим документам ДФС та 
ГУ ДФС
Управління організації роботи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду розглянуто 8700  проектів розпорядчих документі про проведення контрольно-перевірочних заходів на відповідність їх вимогам Регламенту ГУ ДФС у м. Києві, нормативно-правовим актам та іншим розпорядчим документам ДФС та ГУ ДФС
7.9
Здійснення системного автоматизованого та дистанційного контролю за виконанням контрольних завдань, визначених дорученнями органів вищого рівня, завдань до іншої вхідної кореспонденції, звернень і запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, доручень керівництва ГУ ДФС до іншої вхідної кореспонденції та власних рішень
Управління організації роботи
Протягом півріччя
Здійснювався системний автоматизований контроль за виконанням 12102 завдань, визначених актами законодавства, указами Президента України, дорученнями Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за дорученням ДФС), керівництва ДФС та розпорядчих документів ДФС та ГУ ДФС
7.10
Здійснення системного автоматизованого контролю за розглядом звернень громадян, запитів на публічну інформацію, адвокатських запитів, звернень арбітражних керуючих
Управління організації роботи,
управління обслуговування платників,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Здійснювався системний автоматизований контроль за виконанням 93 завдань щодо розгляду звернень і запитів народних депутатів України, відповіді надані своєчасно
7.11
Здійснення оцінки рівня виконавської дисципліни в ГУ ДФС
Управління організації роботи
Протягом півріччя
Щомісяця здійснювався аналіз стану виконавської дисципліни у розрізі структурних підрозділів ГУ ДФС та підпорядкованих ДПІ, за результатами якого надано керівництву ГУ ДФС 12 доповідних записок
7.12
Здійснення в АІС «Управління документами» реєстрації, обліку, розсилки наказів і розпоряджень 
ГУ ДФС, доручень начальника ГУ ДФС та протоколів колегії ГУ ДФС, апаратних нарад ГУ ДФС, нарад під головуванням керівництва ГУ ДФС
Управління організації роботи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду в АІС «Управління документами» зареєстровано та здійснено розсилку:
8012 наказів ГУ ДФС;
129 розпоряджень ГУ ДФС;
16 доручень ГУ ДФС;
12 протоколів апаратної наради ГУ ДФС;
2 протоколи Колегії ГУ ДФС;
8 протоколів засідань робочої групи з моніторингу виконання заходів, пов’язаних з реорганізацією ДПІ у районах ГУ ДФС;
13 протоколів нарад управління організації роботи 
ГУ ДФС;
протокол візиту представників Німецького товариства (GIZ) від 26.07.2018 №5.
Також, засвідчено 6610 копій розпорядчих документів, підготовлених структурними підрозділами ГУ ДФС та зареєстрованих 
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Розділ 8. Організація правової роботи

8.1
Організація та ведення позовної роботи, спрямованої на забезпечення надходження платежів до бюджетів та державних цільових фондів
Юридичне управління
Протягом півріччя
На розгляді у судах перебувало 17 784 справи на суму 41 705,3  млн. гривень. Розглянуто 2 686 справ на суму 8 719,92 млн. грн., з них: на користь органів ДФС  вирішені 1355 справ на суму 4 797,2  млн. гривень. 
 За результатами судових рішень до бюджету надійшло 108,7 млн. гривень
8.2
Забезпечення погодження проектів податкових повідомлень-рішень.
Підготовка інформації щодо проблемних питань та надання пропозицій щодо їх вирішення керівництву ГУ ДФС
Юридичне управління,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Погоджено понад 80696 проектів податкових повідомлень – рішень та протоколів про адміністративні правопорушення, що приймаються та складаються контролюючим органом в ході реалізації матеріалів контрольно – перевірочної роботи платників податків
8.3
Забезпечення представництва інтересів ГУ ДФС у судах, інших органах державної влади, в установах, організаціях і на підприємствах усіх форм власності під час вирішення спорів та розгляду питань правового характеру
Юридичне управління,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
У судах різних інстанцій протягом звітного періоду  прийнято участь у 6144 судових засіданнях, з них 1005 – за дорученням ДФС

8.4
Узагальнення судової практики щодо застосування законодавства під час розгляду спорів та надання структурним підрозділам ГУ ДФС відповідної інформації
Юридичне управління
Протягом півріччя
Направлено 2 листи на структурні підрозділи ГУ ДФС  щодо огляду судової практики від 17.07.2018 
№ 34637/7/26-15-10-04-32, від 18.07.2018 
№ 34752/7/26-15-10-04-32
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Розділ 9. Здійснення внутрішнього аудиту

9.1
Проведення (за погодженням з Департаментом внутрішнього аудиту ДФС), за необхідності із залученням працівників структурних підрозділів 
ГУ ДФС, тематичних перевірок (участь 
у тематичних перевірках), інших заходів контролю щодо стану організації роботи структурних підрозділів ГУ ДФС тощо
Управління внутрішнього контролю
Протягом півріччя
(згідно з затвердженимпланом діяльності з внутрішнього аудиту)
Протягом другого півріччя 2018 року проведено (взято участь) 14 тематичних перевірок
9.2
Розгляд та участь у розгляді звернень, скарг громадян, суб’єктів господарювання, органів державної влади та народних депутатів України з питань правомірності дій посадових осіб ГУ ДФС
Управління внутрішнього контролю
Липень
Розглянуто 4 скарги платників податків на дії посадових осіб
9.3
Підготовка висновків та пропозицій керівництву щодо вжиття заходів реагування для усунення встановлених недоліків та порушень за матеріалами перевірок, службових розслідувань, розгляду звернень, скарг, аналізу 
та опрацювання іншої інформації про негативні прояви у діяльності, а також забезпечення контролю за усуненням недоліків та порушень, виявлених перевірками
Управління внутрішнього контролю,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
За результатами проведених перевірок підготовлено та надіслано до відповідних структурних підрозділів доповідні записки управління внутрішнього контролю, погоджені начальником ГУ ДФС Демченко Л.Д. для вжиття відповідних заходів.
Протягом звітного періоду працівниками управління також здійснено моніторинг виконання структурними підрозділами ГУ ДФС, заходів по усуненню недоліків 
та порушень за результатами перевірок визначених у доповідних від 19.01.2018 №19/26-15-06-02-07 та від 23.08.2018 № 350/26-15-06-01-07
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Розділ 10. Організація роботи з персоналом. Запобігання і боротьба з корупцією

10.1
Організація роботи конкурсної комісії і проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців, вивчення та аналіз документів кандидатів на вакантні посади. Здійснення відповідно до Закону України від 10 грудня 
2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (зі змінами) укомплектування ГУ ДФС керівними працівниками та спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації.
Підготовка проектів наказів про призначення, переміщення та звільнення працівників ГУ ДФС
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Організовано роботу 8 конкурсних комісій. Проведено 8 конкурсних відбори для заміщення вакантних посад державних службовців, вивчено та проведено аналіз документів 825 кандидатів на вакантні посади. 
Відповідно до Закону України від 10 грудня 
2015 року № 889-VIII «Про державну службу» 
(зі змінами) укомплектування ГУ ДФС керівними працівниками та спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації у кількості 931 особи.
В ГУ ДФС видано наказів про: призначення - 541, переведення - 381 та звільнення - 140
10.2
Організація роботи і здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації посадових осіб ГУ ДФС шляхом проведення навчання за професійними програмами, за програмами тематичних, постійно діючих та короткострокових семінарів
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя
Працівники ГУ ДФС підвищили кваліфікацію шляхом навчання за професійними програмами, за програмами тематичних, постійно діючих та короткострокових семінарів:
у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування – 76 осіб; 
у Департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС – 53 особи;
у Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії при Президентові України – 
4 особи
10.3
Організація контролю та здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників ГУ ДФС (без відриву від роботи)
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя
З метою підвищення професійного рівня працівників ГУ ДФС (без відриву від роботи) проведено 4062 заходи
10.4
Забезпечення комплексу запобіжних заходів, проведення навчальної та роз’яснювальної роботи серед працівників ГУ ДФС, спрямованих на протидію корупційним проявам та службовим правопорушенням, контроль за їх реалізацією
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції,
управління по роботі з персоналом,
структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечено комплекс запобіжних заходів, спрямованих на протидію корупційним проявам та службовим правопорушенням. Здійснено контроль за їх реалізацією.
З працівниками ГУ ДФС проведено 470 навчальних та роз’яснювальних робіт, спрямованих на протидію корупційним проявам та службовим правопорушенням
10.5
Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції відповідно до вимог антикорупційного законодавства
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Здійснено контроль за реалізацією заходів щодо запобігання корупції відповідно до вимог антикорупційного законодавства
10.6
Участь у розробці антикорупційних програм ДФС та процедур щодо моніторингу їх виконання, проведення роботи із виявлення корупційних ризиків в діяльності посадових і службових осіб ГУ ДФС, проведення оцінки ризиків та заходів щодо їх усунення
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Проведено профілактичні, роз’яснювальні та інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним діянням та унеможливленням їх проявів, неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства та вивчення працівниками нормативно-правових актів із протидії корупційним проявам, зокрема:
Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VI «Про запобігання корупції» (зі змінами) ;
наказу ДФС від 02.10.2015 № 747 «Про організацію роботи, спрямованої на запобігання корупції та забезпечення безпеки в органах ДФС» (зі змінами);
Правил етичної поведінки та запобігання корупції 
в органах ДФС, затверджених наказом ДФС від 01.12.2016 № 979 (зі змінами);
наказу ДФС від 13.02.2017 № 80 «Про персональну відповідальність за скоєння корупційних правопорушень»
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Розділ 11. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток

11.1
Затвердження змін до кошторисів та планів асигнувань за бюджетними програмами, закріпленими за ГУ ДФС, згідно з визначеними обсягами на 
2018 рік
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Зміни до кошторисів та планів асигнувань 
за бюджетними програмами, закріпленими за ГУ ДФС, згідно з обсягами, визначеними в розписі Державного бюджету України на 2018 рік затверджено в установленому порядку
11.2
Складання консолідованої фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем або співвиконавцем яких визначено ГУ ДФС, та подання її до ДФС
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя
Забезпечено щомісячне формування та подання до ДФС консолідованої фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем або співвиконавцем яких визначено 
ГУ ДФС
11.3
Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази ГУ ДФС
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
   Здійснено заходи щодо розвитку матеріально-технічної бази ГУ ДФС: підтримка інженерних комунікацій в належному санітарно-технічному стані, відповідні умови праці для працівників. Укладено договори щодо:
закупівлі штампів та печаток від 24.07.2018 
№ 2307 та від 21.09.2018 №2327;
надання послуг з охорони майна від 26.07.2018 
№ 2310;
передрейсового медичного огляду водіїв від 18.09.2018 № 2326;
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 30.10.2018 № 2334;
визначення норми витрат палива від 30.10.2018 
№ 1/28478/8/В; 
термопаперу для функціонування системи «Електронна черга» від 19.11.2018 № 2339; 
протипожежного та рятувального обладнання від 06.12.2018  № 2347;
закупівлі бланків від 10.12.2018 № 2350, паперу формату А4 від 10.12.2018 № 2349, конвертів від 21.12.2018   № 2392; 
канцелярських товарів від 10.12.2018 № 2352 та від 20.12.2018 № 2384; 
паперових реєстраційних журналів від 17.12.2018 
№ 2367; 
офісного устаткування від 17.12.2018 № 2359 та від 20.12.2018 № 2385;
устаткування для автотранспорту від 13.12.2018 
№ 2356, від 27.12.2018 № 2399/1;  
електричне обладнання від 20.12.2018 № 2374,  
№ 2375, № 2389, № 2377; 
оформлення інформаційних стендів від 21.12.2018 
№ 2393;
технічного обслуговування ліфтів від 26.12.2018 
№ 2396
11.4
Здійснення заходів щодо проведення процедур закупівель відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Проведено 15 тендерних процедур на  загальну суму 31,9 млн. грн.: 
поштові послуги – 9,7 млн. грн.;
марки – 0,9 млн. грн.;
бланки – 0,1 млн. грн.;
послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів (проведення заходу «Київський податковий форум – 2018») – 0,9 млн. грн.;
офісне устаткування та приладдя різне (Папір формату А4) – 1,7 млн. грн.; 
офісні меблі (архівні стелажі) –  0,5 млн. грн.;
електрична енергія – 15,8 млн. грн.;
розподіл електричної енергії – 1,3 млн. грн.;
природний газ – 1,0 млн. гривень
11.5
Забезпечення підготовки об’єктів інфраструктури ГУ ДФС до експлуатації в осінньо-зимовий період та контроль за станом їх готовності

Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури


Протягом півріччя
Підготовлено наказ ГУ ДФС від 24.09.2018 
№ 14358 «Про підготовку об’єктів інфраструктури               ГУ ДФС у м. Києві до роботи в осінньо-зимовий період 2018 -  2019 рр.». Забезпечено та затверджено 25.09.2018 План заходів щодо підготовки об’єктів інфраструктури  ГУ ДФС до експлуатації в осінньо-зимовий період 
2018 – 2019 роки
11.6
Ведення повного та якісного обліку призовників та військовозобов’язаних  відповідно до вимог Закону України від 
25 березня 1992 року № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу» (зі змінами).
Подання відповідних звітів до військових комісаріатів та ДФС
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Проведена звірка 153 особових карток військовозобов’язаних працівників ГУ ДФС з райвійськкоматами міста Києва та України.
Сформовано 149 особових справ  новопризначених військовозобов’язаних працівників  ГУ ДФС у м. Києві. 
Проведена робота по виклику та врученню розпоряджень, повісток військовозобов’язаним 
33 працівникам ГУ ДФС, надісланих з райвійськкоматів міста Києва та України
11.7
Здійснення заходів із забезпечення пожежної безпеки в адміністративних 
будинках ГУ ДФС відповідно до вимог Правил пожежної безпеки України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 (зі змінами)
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя
Проведено (перезарядку)  технічне обслуговування вогнегасників в кількості 236 шт.;
в адміністративних будинках, що розташовані по вул. Леванєвського, 2 та вул. Пушкінська, 24-А проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;
проведено технічне обслуговування систем пожежної автоматичної сигналізації 
в адміністративних будинках по вул. Шолуденка, 33/19 та вул. Леванєвського, 2;
виконано технічне обслуговування системи автоматичного газового пожежогасіння, що змонтована в адміністративній будівлі по вул. Шолуденка, 33/19;
для забезпечення службових автомобілів первинними засобами пожежогасіння придбано 22 порошкових вогнегасника;
придбано пожежний стенд (щит) для встановлення на виїзді із паркінгу адміністративної будівлі по 
вул. Шолуденка, 33/19;
для забезпечення приміщень архіву по 
вул. Закревського, 31, придбано 66 вуглекислотних вогнегасників ВВК-1,4 (ОУ-2)
11.8
Здійснення заходів щодо формування, зберігання та використання фонду архівних документів



Управління документального забезпечення
Протягом півріччя
У Зведеному архіві ГУ ДФС забезпечено укомплектування, зберігання, облік та використання архівних документів відповідно до вимог нормативних документів. Формування документів у справи ведеться відповідно до затвердженої номенклатури. Організовано в установленому порядку користування архівними документами. Видача архівних довідок та копій з архівних документів велась відповідно до заявок.
У зв’язку з реорганізацією ДПІ у районах ГУ ДФС відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 296 «Про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби» забезпечено приймання від ДПІ що ліквідуються документів на архівне зберігання.
Проведена утилізація документів, термін використання яких минув.
Розроблена та 26.12.2018 затверджена зведена номенклатура справ ГУ ДФС  на 2019 рік
12
Розділ 12. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності ГУ ДФС. Технічне супроводження електронних сервісів

12.1
Забезпечення виконання регламентних робіт щодо проведення оновлення інформації бази даних, що надаються ДФС засобами телекомунікаційного зв’язку, контроль та завантаження таких даних, створення і оновлення об’єктів баз даних.
Інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва ГУ ДФС, структурних підрозділів ГУ ДФС оперативною інформацією та аналітичними матеріалами з баз даних.
Проведення робіт щодо оперативного відпрацювання запитів структурних підрозділів ГУ ДФС
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Забезпечено щоденне оновлення бази даних ГУ ДФС, вивантаження, формування архівів та відправку до ДПІ у районах згідно регламентів експлуатації автоматизованої інформаційної системи (дані про експортно-імпортні операції – 1140 пакетів, дані щодо реєстру платників ПДВ – 1280 пакетів). Забезпечено супроводження еталонної схеми нормативно-довідкової інформації (дані довідників для схеми ETALON – завантажено до бази даних ГУ ДФС 716 пакетів, надано для ДПІ 1170 пакетів).
Опрацьовано 1673 службових запита на отримання інформації.
Розроблено та впроваджено нові режими для АІС «Податки» підсистеми «Аналітичний блок АРЕХ» (дослідна експлуатація): Телефонний довідник ГУ ДФС (ТЗ від 23.08.2018).
Довідка про відсутність заборгованості (тимчасовий доступ при неможливому використанні аналогічного режиму АІС «Податковий блок»).
Облік виходу працівників ЦОПП (ТЗ від 03.12.2018).
Статистика по адмінпослугам «Черга» (ТЗ від 03.12.2018); «Оподаткування фізичних осіб/Камеральні перевірки (1302)» (ТЗ від 29.11.2018 №20039/26-15-13-02-17).
«Акциз/Камеральні перевірки акцизного податку» 
(ТЗ від 03.12.2018 №2207/26-15-40-04-20); «Податкова звітність/ Камеральні перевірки (податок на прибуток)» (ТЗ від 26.11.2018 №11384/26-15-12-03-13).
Користувачами  отримано дані по 29891 платникам податків в необхідних для аналізу шаблонах. Забезпечено надання та адміністрування доступу до інформаційних систем обласного рівня 190 новим користувачам структурних підрозділів ГУ ДФС. Двічі, згідно до регламенту, здійснено заміну паролів користувачів до СКБД Oracle
12.2
Адміністрування підсистем 
ІС «Податковий блок» та 
АІС «Управління документами», надання прав доступу користувачам.
Проведення моніторингу призначених ролей користувачам структурних підрозділів ГУ ДФС, надання оновлених даних довідника «Перелік ролей»
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Протягом півріччя прийнято 228 службових записок про надання прав доступу до ІС «Податковий блок» та надано ролі 657 користувачам структурних підрозділів ГУ ДФС у м. Києві, опрацьовано 86 службових записок районних ДПІ та надано ролі 466 користувачам.
Протягом звітного періоду здійснювалось адміністрування користувачів АС «Управління документами»: проадміністровано 328 користувачів
12.3
Надання зауважень та пропозицій щодо усунення недоліків у підсистемах 
ІС «Податковий блок» та АІС «Управління документами» до ДФС.
Надання практичної допомоги структурним підрозділам ГУ ДФС
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду на рівень ДФС було направлено листи від 26.07.2018 № 9690/8/26-15-09-24, від 01.08.2018 №9993/8/26-15-09-24, від 29.10.2018 №14512/8/26-15-09-24 з пропозиціями щодо усунення недоліків роботи АІС «Податковий блок» та 
«ДПС ПРО»
12.4
Підтримка інтегрованих інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій взаємодії структурних підрозділів ГУ ДФС 
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Проведено реорганізацію домену у ДПІ у Святошинському  та ДПІ у Солом’янському районах 
ГУ ДФС. Забезпечено роботу підрозділів, розміщених на віддалених майданчиках за адресами:  пр-т. Героїв Сталінграда, 58 та  вул. Турівська, 12
12.5
Супроводження інформаційних систем ГУ ДФС, підтримка їх в актуальному стані, зокрема серверного обладнання, інформаційних систем, комп’ютерного обладнання та автоматизованих робочих місць
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Забезпечено обслуговування понад 2000 одиниць комп’ютерної техніки та понад 800 одиниць оргтехніки, яка підключена до корпоративної мережі на всіх 
18 майданчиках ГУ ДФС .
Отримано від ДФС, налаштовано та підключено користувачам для сканування та друку документів 
330 одиниць БФП Xerox WC 3345.
Забезпечено функціонування інформаційно - телекомунікаційної інфраструктури органів ГУ ДФС.
 Підтримується функціонування АС «HelpDesk».  Оброблено 4037 заявок на ремонт та обслуговування програмного забезпечення користувачів, комп’ютерної та оргтехніки, супроводження інформаційних систем. До системи підключено майданчики за адресами: 
пр-т. Героїв Сталінграда, 58, вул. Турівська, 12.
12.6
Виконання робіт з адміністрування і супроводження АІС з метою їх повноцінного функціонування
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду регулярно проводилась робота по супроводженню інформаційних систем з метою їх повноцінного функціонування.
Забезпечено виконання робіт з адміністрування та супроводження АІС ОР «Податки», 20.11.2018 проведено планову заміну паролів користувачів 
АІС ОР «Податки»
12.7
Супроводження програмного обладнання ДПС «Кошторис»
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
Протягом другого півріччя встановлено 12 оновлень ДПС «Кошторис»
12.8
Взаємодія з Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС та надання технічної і практичної допомоги користувачам ЕЦП при генерації ключів
Управління інформаційних технологій
Протягом півріччя
На виконання п.п. 3.4.2 п. 3 протоколу апаратної наради ГУ ДФС від 22.11.2018  №19-па було проведено роботу по  підготовці документів на генерацію ключів ЕЦП, регулярно надавалась методична і практична допомога користувачам ЕЦП при генерації ключів
12.9
Здійснення заходів із дотримання вимог політики безпеки інформації при функціонуванні АІС
Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Здійснювався комплекс заходів спрямованих на дотримання політики безпеки інформації при функціонуванні АІС на належному рівні
12.10
Організація збору, накопичування та ведення банку даних про сумнівні фінансові операції, пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
Складено та передано  107 повідомлення про сумнівні фінансові операції, пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
13
Розділ 13. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

13.1
Забезпечення антивірусного захисту інформаційних ресурсів в автоматизованій системі ГУ ДФС
Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Адміністратором антивірусного захисту ГУ ДФС забезпечувалося проведення оновлення баз даних сигнатур вірусів антивірусного програмного забезпечення та сканування робочих місць, серверів на наявність вірусів та шкідливих програм.
З метою забезпечення авторизованого доступу до ресурсів веб-серверу Центру антивірусного захисту інформації Адміністрації Держвної служби спеціального зв’язку та захисту інформації направлено заявку для отримання логінів та паролів користувачів за формою «Реєстраційна інформація для доступу до ресурсів 
веб-серверу Центру антивірусного захисту інформації».
В зв’язку із зафіксованими неодноразово випадками здійснення спроб підбору паролів електронної пошти ДФС, здійснено заходи щодо попередження  працівників




структурних підрозділів ГУ ДФС стосовно правил використання поштових сервісів
13.2
Здійснення контролю за станом охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації в ГУ ДФС
Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
В ГУ ДФС здійснювався контроль за станом охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації. 
Так, проведено заходи щодо придбання захищених носіїв особистого ключа для використання посадовими особами. Актами внутрішнього переміщення захищені носії передано 22 структурним підрозділам ГУ ДФС.
З метою організації процесу керування доступом до інформації з обмеженим доступом, що циркулює в автоматизованих системах класу «1», здійснювався комплекс заходів спрямованих на дотримання політики безпеки інформації при функціонуванні автоматизованих систем  класу «1».
Проаналізовано інтернет-форуми та запити на наявність інтернет ресурсів (фейкових сайтів), які пропонують послуги щодо несанкціонованого отримання інформації з баз даних ДФС та направлено відповідну інформацію до відділу з питань запобігання та виявлення корупції.
Проведено розгортання налаштування та дослідну експлуатацію типового робочого місця стороннього користувача до АС «Державний земельний кадастр».
Завершено роботи  зі створення комплексної системи захисту інформації ІТС-РМ «Суб-порталу ГУ ДФС»
13.3
Надання роз’яснень структурним підрозділам ГУ ДФС та уповноваженим особам режимно-секретного органу з питань охорони державної таємниці
Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
На постійній основі надавались роз’яснення з питань організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях


Начальник Головного управління ДФС у м. Києві											         Л. ДЕМЧЕНКО

