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Звіт про виконання Плану роботи 
Головного управління ДФС у м. Києві
на 2018 рік

У 2018 році Головним управлінням ДФС у м. Києві (далі – ГУ ДФС) вжито комплекс організаційних та практичних заходів щодо реалізації завдань, визначених Положенням про Головне управління ДФС у м. Києві, Податковим кодексом України (далі – ПКУ), Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та розпорядчими документами Державної фіскальної служби України (далі – ДФС).
Діяльність ГУ ДФС спрямована на безумовне забезпечення виконання завдань із надходження платежів до бюджетів, виявлення та руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань, запобігання й виявлення кримінальних правопорушень у податковій, митній і бюджетній сферах, подальше впровадження електронних сервісів для платників тощо.

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

З метою забезпечення безумовного виконання показників надходжень до державного бюджету, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», щомісячно відповідними наказами ГУ ДФС до  структурних підрозділів ГУ ДФС доводились індикативні показники зі збору платежів до загального та спеціального фондів Державного бюджету України та індикативні показники з надходження платежів до місцевих бюджетів. При цьому, розрахунки очікуваних надходжень до бюджету проводяться відповідно до інформації  структурних підрозділів ГУ ДФС .
На основі інформації Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві (ГУ ДКСУ у м. Києві) здійснюється щоденний оперативний аналіз стану надходжень до Державного та місцевого бюджетів у розрізі податків. Інформація про стан виконання індикативних показників щоденно надавались керівництву ГУ ДФС для прийняття управлінських рішень. 
Протягом 2018 року ГУ ДФС забезпечено позитивні темпи приросту надходжень до бюджетів усіх рівнів порівняно з 2017 роком.
Так, за 2018 рік до зведеного бюджету України по податках та зборах, що контролюються органами ДФС, зібрано 85 645,6 млн. грн., що на 25,6 відс. або на 21 894,0  млн. грн. більше, ніж у 2017 році, з них: 
до державного бюджету України зібрано 60 996,7 млн. грн., що на 39 відс. або на 16 974,3 млн. грн. більше ніж у 2017 році;
до місцевого бюджету – 24 649,0 млн. грн., що більше минулорічних надходжень на 25 відс. або на 4 920,0 млн. гривень.
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Забезпечено щоденну підготовку керівництву ГУ ДФС інформації щодо надходження коштів до бюджетів у розрізі податків, платежів, зборів. Підготовлено відповідні аналітичні матеріали керівництву ГУ ДФС для участі у 4 засіданнях колегії ГУ ДФС, 21 апаратних нарадах ГУ ДФС.
З метою забезпечення виконання індикативних показників здійснювався щоденний моніторинг надходжень платежів до бюджетів, аналіз стану надходження коштів до бюджетів. Протягом 2018 року до бюджетів надійшло за рахунок сплати грошових зобов’язань, задекларованих платниками податків (самостійна сплата) – 55 505,1 млн. грн., з них:
самостійної сплати задекларованих сум юридичними особами – 48 782,1 млн. грн., фізичними особами – 7 050,6 млн. грн.;
за результатами контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб – 15,2 млн. грн.; податкового аудиту – 758,1 млн. грн.;
погашення заборгованостей – 887,6 млн. грн.;
оперативних та слідчих заходів – 11,5 млн. гривень.
Темп росту промислового виробництва міста Києва за січень-листопад 
2018 року склав 98,1 відс. до аналогічного періоду минулого року. Індекс роздрібного товарообороту у листопаді 2018 року до відповідного періоду 
2017 року склав 103,5 відсотків. Загальний фонд державного бюджету за 
2018 рік випереджає економічні показники. У 2018 році фактичні надходження (63 324,1 млн. грн.) збільшились в порівнянні із 2017 роком на 39 відс., або на 16 965,9 млн. гривень. 
Матеріали щодо прогнозних надходжень надсилались до ДФС України щотижня та 5 останніх днів місяця щодня.


Податок на прибуток

За результатами роботи у 2018 році до Зведеного бюджету надійшло податку на прибуток – 10 598,7 млн. грн., індикативний показник виконано на 102 відс. від доведеного індикативного показника – 10 381,8 млн. гривень.
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Питома вага надходжень податку на прибуток в Загальному фонді Державного бюджету України складає 15,5%.
З метою підвищення рівня адміністрування податку на прибуток встановлено контроль за повнотою сплати податку на прибуток, авансових внесків у разі виплати дивідендів, а також щомісячно здійснювався аналіз наявних сум переплат.
Поряд з цим, з метою ефективного відпрацювання поданої звітності з податку на прибуток проводиться 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; податкового навантаження з податку на прибуток, а також встановлення причин зменшення нарахувань та сплати податку на прибуток.
Крім того, щомісячно здійснюється аналіз очікуваних надходжень, аналіз фактичної сплати та причини зменшення в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Податок на додану вартість

З метою недопущення мінімізації податкових зобов’язань здійснювався аналіз поданої звітності щодо відповідності динаміки обсягів нарахованого до сплати ПДВ динаміці обсягів постачання. 
У 2018 році до Загального фонду Державного бюджету надійшло податку на додану вартість 28 423,8 млн. грн., що більше на 7 646,7 млн. грн. до попереднього року. Індикативний показник виконано на 92,5 відсотка.
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За результатами декларування з податку на додану вартість нарахування по декларації за 2018 рік збільшились в порівнянні з 2017 роком на 7 147,7  млн. грн., при збільшенні обсягів оподатковуваних операцій на 452 262,4 млн. гривень.
З метою вжиття ефективних заходів та покращення адміністрування податку на додану вартість встановлено постійний контроль щодо:
подання платниками уточнюючих розрахунків. В цілому по місту Києву подано 24 446 уточнюючих розрахунків з ПДВ;
контролю за формуванням, веденням та достовірністю даних Реєстру платників ПДВ, а також своєчасного та повного вилучення з Реєстру платників ПДВ тих суб’єктів господарювання, які підпадають під дію статті 184 ПКУ. За 2018 рік вилучено з Реєстру платників ПДВ 12 537 суб’єктів господарювання;
відпрацювання контрагентів суб’єктів господарювання, які умисно не сплачують податкові зобов’язання у повному обсязі, та стягнення до бюджету з платників податків – вигодонабувачів виявленої суми ПДВ, яка раніше не була включена до складу податкових зобов‘язань проводився постійний моніторинг відпрацювання сум розбіжностей.
Поряд з цим, встановлено постійний контроль щодо відповідності динаміки обсягів нарахованого до сплати ПДВ динаміці оподатковуваних обсягів постачання з метою виявлення суб‘єктів господарювання, які мінімізують податкові зобов‘язання.
Постійно проводився моніторинг заявлених до відшкодування сум ПДВ та проведено роботу щодо недопущення росту невідшкодованих сум ПДВ.
Протягом 2018 року юридичними особами заявлено до бюджетного відшкодування ПДВ –  14467,7 млн. грн., що на 7 540,7 млн. грн. більше ніж за 2017 рік.
Середньомісячна заявка становить – 1205,6 млн. грн.
Відшкодовано в цілому юридичним особам протягом 2018 р. – 
10815,4 млн. грн., що на 4694,9 млн. грн. більше ніж за 2017 рік.
Середньомісячне відшкодування становить – 901,2 млн. гривень. 
Залишок невідшкодованого ПДВ юридичним особам по місту Києву становив в цілому 3563,3 млн. грн., що на 2300,5 млн. грн. більше в порівняні з 01.01.2018 року.
Протягом 2018 року подано 1224 заяви про відшкодування сум ПДВ дипломатичним місіям, дипломатичному персоналу та членам їх сімей на суму 398,8 млн. гривень.
Фізичними особами-підприємцями було подано 77 заяв про бюджетне відшкодування ПДВ на загальну суму – 5890,0 тис. гривень. 
Здійснено камеральні перевірки 4970 декларацій на суму 13,5 млрд. грн., що на 1187 декларацій та 4,3 млрд. грн. більше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року (3792 декларацій на суму 6,4 млрд. грн.).
Підтверджено та відшкодовано за результатами камеральних перевірок юридичних осіб – по 3682 деклараціях (або 72,6 відс. від загальної кількості) 
3,9 млрд. грн., що на 1,3 млрд. грн. або 50 відс. більше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року (2,6 млрд. грн.), упереджено або відмовлено у відшкодуванні ПДВ на суму 160,4 млн. грн., що на 106,4 млн. грн. або 
197 відс. більше відповідного періоду 2017 року (54 млн. грн.).
До управління спеціального аудиту для проведення перевірок в частині заявлених до відшкодування сум ПДВ юридичним особам протягом 2018 року направлено 1 011 декларацій.
За результатами проведених планових та позапланових документальних перевірок підтверджено бюджетне відшкодування ПДВ на загальну суму 7 478 млн. грн., упереджено або відмовлено – 903,4 млн. гривень.
Протягом 2018 року перевірено 1224 заяв про відшкодування сум ПДВ дипломатичним місіям, дипломатичному персоналу та членам їх сімей на суму 398,8 млн. грн., підлягає відшкодуванню 224,7 млн. грн. (або 56,3 відс. від загальної суми Заявки), відшкодовано ПДВ на суму 206,2 млн. грн., не відшкодовано суму ПДВ у розмірі 174,1 млн. грн. (або 43,7 відс. від загальної суми Заявки). 
Податок на доходи фізичних осіб

За підсумками року до бюджету надійшло 32 млрд. 064,2 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 31,0 відс. (+ 7 млрд. 452,7 млн. грн.) більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.
За результатами ужитих організаційних заходів протягом 2018 року громадянами м. Києва подано 22335 декларацій про доходи, отримані у 
2017 році. Сума узгодженого податку на доходи фізичних осіб становить 
88,54 млн. гривень.

Акцизний податок

З метою забезпечення виконання індикативних показників доходів щодня проводився моніторинг надходжень акцизного податку по платниках, аналіз стану виконання завдань з мобілізації надходжень.
Протягом 2018 року до бюджетів надійшло :
акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 
17,1 млн. грн., або 122 відс. від доведеного індикативного показника 
(індикатив – 14,01 млн. гривень);
акцизного податку з ввезених на територію України підакцизних товарів 65,96 млн. грн., або 142 відс від доведеного індикативного показника 
(індикатив – 46,61 млн. гривень);
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 555,62 млн. грн., або 105 відс. від доведеного індикативного показника (індикатив – 528,44 млн. гривень).
Проведено 602 фактичні перевірки суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на ринку підакцизних товарів, за результатами яких донараховано 22,0 млн. гривень. Сплачено штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму – 4,36 млн. грн.
За результатами проведених фактичних перевірок виявлено: 59 порушень роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами вище від встановлених максимальних цін виробником чи імпортером таких тютюнових виробів, донараховано близько 1,0 млн. грн., 99 порушень мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв, донараховано 1,7 млн. гривень.
Місцеві податки і збори

За підсумками року по місцевих податках і зборах надійшло – 
54,8 млн. грн. Індикативний показник виконано на 126 відсотків. 
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За результатами проведеної роботи у 2018 році до місцевого бюджету 
м. Києва надійшло:
по платі за землю 3 845,2 млн. грн., індикатив виконано на 104 відс;
по місцевих  податках і зборах 54,8 млн.грн., індикатив виконано на 
126 відс;
по нерухомому майну відмінне від земельної ділянки 544,1 млн.грн., індикатив виконано на 111 відс;
по транспортному податку 26 745,3 млн.грн., індикатив виконано на 
122 відс.
по єдиному податку з юридичних осіб надійшло 1155,1 млн.грн., індикатив виконано на 111 відсотків.



Податкові пільги

Для здійснення аналізу застосування податкових пільг, визначення їх впливу на наповнення дохідної частини бюджету щоквартально формується зведений звіт «Про суми отриманих пільг по оподаткуванню по видах податків, зборів (обов’язкових платежів)», а також зведений звіт «Про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку».
Щоквартально протягом року проводився аналіз втрат бюджетів по наданих платникам пільгах в оподаткуванні. 
За 9 місяців 2017 року структура втрат Зведеного бюджету внаслідок використання податкових пільг наступна:
ПДВ – 6 011 млн. грн. (84,8 відс.);
податок на майно – 1 040 млн. грн. (14,7 відс.);
податок на прибуток – 22 млн. грн. (0,3 відс.);
акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв 
(продукцiї) – 17,0 млн. грн. (0,2 відс.);
акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї) – 0,9 млн. грн. (0,01 відс.).
 За 9 місяців 2018 року скористалися пільгами з податку на додану вартість 100 фізичних осіб – підприємців. З них перевірено та виявлено порушення у 8 фізичних осіб – підприємців, донараховано податку до бюджету у сумі 2,7 млн. гривень.
Податковий борг

Станом на 01.01.2019 податковий борг до Зведеного бюджету становить 19 815,9 млн. грн. Порівняно з 01.01.2018 без врахування новоствореного податкового боргу, сума якого становить 6 165,7 млн. грн., за 2018 рік досягнуто зменшення боргу  на 2 575,5 млн. грн. або на 15,9 відсотків. 
Загальна сума надходжень в рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету в цілому за 2018 рік становить 939,5 млн. гривень. 
За напрямками роботи надходження забезпечені:
сплачено після надсилання податкових вимог – 691,9 млн. грн. (направлено 38 724 податкових вимог, що на 14 799 вимог  або на 61,9 відс. більше ніж станом на 01.01.2018). 
 надходження від підприємств, які перебувають у процедурах банкрутства –  97,6 млн. грн., що на 31,1 млн. грн. або на 46,8 відс. більше ніж у 2017 році;
надходження після проведеної роботи з органами управління державних та комунальних підприємств – 78,2 млн. грн., що на 62,2 млн. грн. або майже у 5 разів більше ніж за 2017 рік;
стягнення з банківських рахунків –  46,1 млн. грн. – це на 28,3 млн. грн. або на 159,9 відс. більше ніж станом на 01.01.2018;
надходження від розстрочених сум – 14,1 млн. грн., що на 6,2 млн. грн. або на 78,1 відс. більше ніж у 2017 році;
надійшло коштів від реалізації заставного майна – 7,5 млн. грн. (у 2017 році надходження становили лише 0,1 млн. гривень);
вилучення готівкових коштів – 2,7 млн. грн., що на 2,1 млн. грн. або у 4 рази більше ніж у 2017 році;
стягнуто за виконавчими документами – 1,4 млн. грн. (по фізичних особах-боржниках на 0,7 млн. грн. або на 99,9 відс. більше ніж у 2017 році). 
Впродовж 2018 року в рахунок погашення податкового боргу до державного бюджету в цілому по місту Києву надійшло 654,6 млн. грн., що становить 106,0 відс. індикативного показника, доведеного наказами ДФС (індикатив – 617,4 млн. гривень). 
Індикативний показник з передачі на реалізацію майна боржників, яке перебуває у податковій заставі, за 2018 рік виконано на 40 відс. (індикатив – 18,7 млн. грн., факт – 7,5 млн. грн.).
Кількість боржників-юридичних осіб, які мали борг до 1020 гривень станом на 01.01.2018, зменшилась на 7345 суб’єктів господарювання або на 43,9 відсотків. 
У відповідності до ст. 101 ПКУ cписано безнадійного податкового боргу на загальну суму 422,2 млн. грн., у т.ч. боржників, які визнані банкрутами, на суму 409,8 млн. гривень.
За 2018 рік у відповідності до вимог ст. 100 ПКУ прийнято 9 рішень про розстрочення  грошових зобов’язань (боргу) на загальну суму 7,0 млн. гривень. В результаті сплати розстрочених (відстрочених) сум грошових зобов’язань (податкового боргу)  до бюджету надійшло коштів на загальну суму 14,1 млн. гривень.
Надходження в рахунок сплати боргу по ЄСВ за становлять 510,2 млн. гривень. Протягом 2018 року направлено платникам податків 54 489 вимог щодо сплати ЄСВ на загальну суму 2510,6 млн. гривень. До органів державної виконавчої служби направлено 8164 вимог на загальну суму 382,5 млн. гривень. 
За результатами вжитих заходів в частині роботи з безхазяйним майном за 2018 рік до державного бюджету від реалізації безхазяйного майна надійшло грошових коштів у сумі 4,5 млн. грн., що становить 172,2 відс. доведених показників (індикатив – 2,6 млн. гривень). До місцевого бюджету за 2018 рік надійшли грошові кошти від реалізації безхазяйного та іншого належного державі майна у сумі 1,5 млн. грн., що становить 314,1 відс. від доведених індикативних показників в цілому на рік (індикатив –  0,5 млн. гривень).  

Розділ 2. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи

Забезпечено організацію, координацію та супроводження роботи з питань проведення перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого законом покладено на ДФС.
За 2018 рік в порівнянні із відповідним періодом минулого року збільшено загальну кількість контрольних заходів на 977 (з 5 629 до 6 606), зокрема кількість позапланових перевірок – на 44,3 відс. (з 2741 до 3 957), планових зменшено на 1,2 відс. (з 1 117 до 1 104). 
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В тому числі перевірено 68 філій та 278 суб’єктів господарювання, що декларують від’ємне значення за результатами господарської діяльності (збитки). Водночас проведено 1 545 фактичних перевірок.
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Протягом 2018 року донараховано податкових зобов’язань 4 789,4 
млн. грн. (по планових перевірках – 2 708,9 млн. грн., по позапланових – 
2 020,2 млн. грн., фактичні – 60,3 млн.грн.), що на 717,8 млн. грн. більше минулого року, з яких узгоджено – 2806,7 млн. грн. (по планових перевірках – 
1 038,2 млн. грн., по позапланових – 1 751,8 млн. грн., фактичні – 
16,6 млн.грн.), що на 547,1млн.грн. більше показника аналогічного періоду минулого року. При цьому, рівень узгодження становить 58,6 відсотків (по Україні – 38,8 відс.), збільшення на 3,1 пункт в порівнянні з минулим роком. Результатом перевірки збиткових підприємств є не підтвердження суми збитків у розмірі 3754,8млн.грн. Питома вага донарахованих та узгоджених сум по місту Києву становить 21,0 відс. (2806,7 млн. грн.) від узгоджених донарахувань по Україні (13371,6 млн. грн.).
За січень-грудень 2018 року забезпечено надходжень до бюджету по узгоджених сумах по яких настав строк сплати – 657,7 млн. грн. (23,4 відс. від узгоджених), з них за плановими перевірками – 339,9 млн. грн. (32,7 відс.), позаплановими – 307,2 млн. грн. (17,5 відс.), фактичні – 10,6 млн. грн.
(63,9 відс.). 
Проведено 6 908 документальних перевірок фізичних осіб щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого законом покладено на ДФС, в результаті чого донараховано 654,2 млн. гривень.
Організовано проведення 3 179 позапланових документальних перевірок суб’єктів господарювання – фізичних осіб згідно заяв на припинення підприємницької діяльності, за результатами яких донараховано до бюджету податків у розмірі 7,0 млн. гривень.
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 160 перевірок, з яких у 70 суб’єктів господарювання встановлено порушення чинного законодавства, у загальній сумі додатково нараховано 29,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, 3,3 млн. грн. військового збору та 7,6 млн. грн. єдиного соціального внеску. 
Протягом звітного періоду за результатами контрольно-перевірочної роботи виявлено 565 найманих осіб, не оформлених належним чином працедавцями, виплачена сума доходу таким найманим працівникам становить 1,7 млн. гривень.
Управлінням податків і зборів з юридичних осіб протягом 2018 року проведено 945281 камеральних перевірок податкової звітності. 
За результатами  проведених камеральних перевірок податкової звітності протягом 2018 року по 4583 суб’єктам господарювання  донараховано  – 1 046,8 млн.гривень.
Крім того за порушення строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунку донараховано 580,7 млн. грн. по 47192 суб’єктам господарювання.
Протягом 2018 року підрозділами податків і зборів з юридичних осіб застосовано штрафних санкцій за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов’язань та неподання/несвоєчасне подання податкової звітності – 280,2 млн. грн. в т.ч.:
за порушеня правил сплати (перерахування) податків по 18199 суб’єктах господарювання  на суму 249,3 млн.гривень.; 
за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності по 44575 суб’єктах господарювання на суму 30,9 млн.гривень.
Протягом звітного періоду було проведено перевірку 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), щодо 135 осіб було: направлено та складено 347 запитів про проведення перевірки; 136 довідок про результати перевірки було залучено до особових справ.
Надійшло 5269 запитів про проведення перевірки  передбачених  Законом України «Про очищення влади». За результатами проведених перевірок достовірності відомостей передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» складено 5007 висновків.

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

Протягом 2018 року узагальнено дані щодо потреби виробників та імпортерів алкогольних напоїв та тютюнових виробів у марках акцизного податку та направлено до ДФС 24 відповідних листа.
Узагальнено дані щодо фактичного використання підприємствами виробниками та імпортерами алкогольних напоїв та тютюнових виробів марок акцизного податку та направлено до ДФС 12 відповідних звітів.
Крім того, направлено до ДФС 12 звітів щодо обсягів замовлення та реалізації марок акцизного податку та 12 звітів щодо руху та залишків марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, 12 листів щодо сум відрахувань від коштів витрачених на рекламу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Протягом 2018 року отримано від ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 603,3 млн.шт. марок акцизного податку на суму 67,3 млн.грн.:
на алкогольні напої вітчизняного виробництва – 64,2 млн.шт.;
на алкогольні напої імпортного виробництва –  57,6  млн.шт.;
на тютюнові вироби вітчизняного виробництва – 404,6 млн.шт.;
на тютюнові вироби  імпортного виробництва – 76,9 млн.шт.  
Реалізовано виробникам та імпортерам алкогольних напоїв і тютюнових виробів 573,5 млн.шт. марок акцизного податку на суму 64,6 млн.грн. для маркування:
алкогольних напоїв вітчизняного виробництва – 64,3 млн.шт.,
алкогольних напоїв імпортного виробництва – 57,8 млн.шт.,
тютюнових виробів вітчизняного виробництва – 383,3 млн.шт.,
тютюнових виробів імпортного виробництва – 68,1 млн.шт.
У зв’язку зі зміною ставки акцизного податку знищено 3,3 млн. штук марок акцизного податку, про що складено акт від 16.02.2018 №1/26-15-40-05-15. 
По платі за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами протягом 2018 року надійшло 68 544 тис. гривень.
За звітний період оформлено 11 801 ліцензій, в тому числі на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 5 948, тютюновими виробами – 
5 099, пивом – 751, сидром та перрі - 3.
На обліку знаходиться 3 567 суб’єктів господарювання, які мають 11 357 діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. 
Щоденно здійснювався контроль за повнотою та своєчасністю внесення ліцензіатами чергових (квартальних) сплат. Призупинено дію 1 720 ліцензій за не сплату чергового платежу. Анульовано 2 855 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
 На виконання вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02 березня 2015 № 222-VIII (із змінами та доповненнями) та постанови Кабінету Міністрів України від 08.листопада 
2000 року № 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.
За звітній період до Єдиного державного реєстру внесено 11 місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
З метою запобігання незаконному обігу підакцизних товарів, забезпечення належного аналізу причин та оцінки фактів порушень законодавства у сфері обігу підакцизних товарів, збільшення надходжень акцизного податку до бюджету, у звітному періоді здійснено 602 фактичні перевірки, за результатами яких орієнтована сума донарахованих штрафних санкцій складає – 22,0 млн. гривень.
Також, протягом 2018 року проведено 11 позапланових документальних перевірок суб’єктів господарювання, які реалізують пальне без реєстрації платником акцизного податку та застосовано фінансових санкцій на суму 
98,7 млн. гривень.
Прийнято участь у проведенні 7 планових документальних перевірок суб’єктів господарювання за результатами яких застосовано фінансових санкцій на суму 42,7 тис. гривень.
Постійно проводився контроль на податкових постах підприємств виробників лікарських засобів та акцизних складах підприємств виробників лікеро-горілчаних виробів, перевіряються 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. Так, на протязі 2018 року погоджено 67 зазначених довідок.


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

Викриття кримінальних правопорушень 
у сфері оподаткування
За вказаний період до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі –ЄРДР) внесено інформацію по 495 кримінальних правопорушеннях у сфері оподаткування, що на 58 правопорушень менше, ніж за попередній рік (за 
2017 рік – 553 кримінальних правопорушення).
При цьому, значну увагу приділено викриттю тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Станом на 31.12.2018 до ЄРДР внесено 341 такий матеріал, що складає 68,8 відс. від загальної кількості облікованих правопорушень (за 2017 обліковано 304 таких правопорушення, або 54,9 відс).
Особливу увагу приділено викриттю кримінальних фактів ухилення від сплати податків, насамперед у особливо великих розмірах (ч.3 ст. 212 та ст. 2121 Кримінального кодексу України (далі –  КК України)).
Так, викрито 312 кримінальних фактів ухилення від сплати податків, з яких 223 (або 71,4 відс.) – у особливо великих розмірах (за ч.3 ст.ст. 212, 2121 КК України), тоді як за 2017 рік викрито 271 кримінальне правопорушення за ст.ст. 212, 2121 КК України, із них 177 – за ч.3 (або 65,3 відс.). 
До ЄРДР внесено інформацію по 4 кримінальних правопорушеннях за ст.204, 10 – за ст.209, 103 – за ст.191, 33 – за ст.205, та 33 – за іншими статтями КК України.
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Разом з тим, кількість викритих резонансних кримінальних правопорушень за 2018 рік складає 138 резонансних кримінальних проваджень, тоді як за 2017 рік кількість резонансів дорівнює 141 провадженню. 

Закінчення розслідування кримінальних проваджень

За результатами року до суду направлено 180 проваджень (за 2017 рік – 231 провадження). За фактами ухилення від сплати податків до суду направлено 82 кримінальних  провадження,  які внесені до ЄРДР за  матеріалами оперативних працівників, із них для  звільнення  від  кримінальної  відповідальності за ч.4 ст.212, 2121 КК України – 53 кримінальних провадження.
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Відшкодування завданих державі збитків

Основним критерієм оцінки роботи оперативних підрозділів визначено економічну складову, в тому числі ефективність відшкодування завданих державі збитків по викритих кримінальних правопорушеннях.
По закінчених протягом року кримінальних провадженнях відшкодовано завданих державі збитків на загальну суму 213,2 млн. гривень (за 2017 рік – 185,2 млн. грн.), що більше на 28 млн. гривень, ніж за 2017 рік. Навантаження в середньому складає 1 184,6 тис. грн. на одне провадження. 
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Боротьба з незаконним відшкодуванням ПДВ
та відпрацювання підприємств «ризикових» категорій

Станом на 31.12.2018 залишок невідшкодованого ПДВ по місту Києву становить 3,6 млрд. гривень.
Структура залишку на поточний рахунок платника:
1,2 млрд. грн. – по платниках, які здійснюють експортні операції;
1 млрд. грн. – по платниках, які здійснюють імпортні операції;
1,4 млрд. грн. – по платниках, які здійснюють операції на внутрішньому ринку.
Заявлено до відшкодування на поточний рахунок платника – 14,5 млрд. гривень. 
Всього у 2018 році відшкодовано податку на додану вартість у сумі 
10,8 млрд. гривень.
Одним з основних показників лінії боротьби з незаконним відшкодуванням ПДВ є відпрацювання підприємств та осіб, які намагаються вимити з держбюджету незаконно сформовані суми ПДВ, або скористатися таким від'ємним значенням, не сплачуючи зобов'язання майбутніх періодів.
Так, за аналогічний період 2017 року 46 кримінальними провадженнями було охоплено 1 741 млн. гривень неправомірно заявлених до бюджетного відшкодування сум ПДВ, тоді як у 2018 році внесено до ЄРДР 60 кримінальних проваджень на суму 857 млн. гривень, що на 15 кримінальних проваджень більше ніж за аналогічний період 2017 року. 
За результатами заходів із протидії злочинам при проведенні експорту товарів, нехарактерних основному виду діяльності, встановлено, що у місті Києві перебуває на обліку 14 588 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, з них – 2 802 активних підприємства-експортера. Проведеним аналізом діяльності суб’єкти господарської діяльності, які декларують експортні операції з товаром, невластивим їх основному виду діяльності, встановлено, що на податковому обліку у місті Києві знаходиться 51 підприємство, якими задекларовано (згідно фактурної вартості) реалізацію товару на експорт, сума мінімізації податкових платежів із ПДВ по яких складає 248 млн. гривень.
За 2018 рік до ЄРДР внесено 5 кримінальних проваджень (ст.212 КК України) за вказаним напрямком, сума згортання ПДВ по яких складає 42 млн. гривень.
У рамках відпрацювання наказу ДФС від 28.07.2015 №543 «Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ» зі змінами, отримано на відпрацювання 580 суб’єктів господарювання, на загальну суму схемного податкового кредиту з ПДВ 1,6 млн. грн.., по яких направлено запити на встановлення місцезнаходження за формою 1 (загальна сума ПК із ПДВ становить 4,8 млрд гривень).
Проведено обстеження податкових адрес підприємств, зазначених у запитах на встановлення місцезнаходження, за результатами проведених заходів встановлено:
знаходяться за податковою адресою – 43 суб’єкта господарювання, в тому числі по 1 суб’єкт господарювання податкова адреса використовується як поштова (загальна сума схемного ПДВ 425 млн. гривень);
не встановлено за податковою адресою – 525 суб’єкта господарювання (загальна сума схемного ПДВ 4,2 млрд. гривень).
По 12 суб’єктах господарювання, у зв’язку зі зміною територіально-адміністративної одиниці, направлено відповідні запити до оперативних управлінь у регіонах з метою обстеження податкових адрес платників.
У зв’язку з відсутністю підприємств за податковою адресою, до відповідних Акредитованих центрів сертифікації ключів направлено запити по 525 суб’єктах господарювання для подальшого прийняття рішення у межах компетенції та чинного законодавства.
За результатами проведення опитування посадових осіб доведених підприємств, встановлено наступне:
по 112 суб’єктах господарювання посадові особи повідомили про причетність до фінансово-господарської діяльності підприємств (сума схемного ПДВ 1,5 млрд. гривень);
по 58 суб’єктах господарювання посадові особи зареєстровані на території міста Києва, проте проведеними заходами встановити таких осіб та/або їх контактні дані не виявилося за можливе. 
По 389 суб’єктах господарювання, у зв’язку із реєстрацією посадових осіб у інших регіонах, направлено відповідні запити щодо встановлення та опитування останніх на предмет причетності до реєстрації та фінансово-господарської діяльності товариств. 
По 21 суб’єкту господарювання посадові особи повідомили про не причетність до реєстрації та діяльності підприємств (у тому числі за результатами отриманих відповідей із регіонів), у зв’язку з чим до бази АІС «СФП» внесено відповідні записи (на загальну суму ПДВ 599 млн. гривень).
До бази АІС«СФП» внесено відповідні записи по 45 суб’єктах господарювання (в тому числі іншими регіонами) на загальну суму ПДВ 835 млн. гривень.
По 3 суб’єктах господарювання наявні відомості щодо кримінальних проваджень, внесених до ЄДРД за ст. 205 КК України.
Всі наявні матеріали відпрацювання направлено до управління відпрацювання ризикових суб’єктів  господарювання та операцій у законодавчо встановлені терміни для подальшого реагування та врахування в роботі.
 
Відпрацювання ризикових зовнішньоекономічних операцій 
та протидія кримінальним правопорушенням у митній сфері
За 2018 рік у рамках операції «Рубіж-2018» реалізовано 37 резонансних матеріалів у митній сфері, вилучено ТМЦ та грошових коштів на суму 561
млн. грн, накладено арешт на ТМЦ, грошові кошти та ліміт з ПДВ на суму 
508 млн. гривень.
До ЄРДР внесено 92 кримінальних провадження.
Вручено 29 повідомлень про підозру, у тому числі в рамках операції «Рубіж-2018» – 21.
Ліквідовано 9 центрів мінімізації митних платежів, організатори та учасники яких надавали послуги по ввезенню товарів по заниженій вартості. По 3 ЦММП вже оголошено підозри та спрямовано матеріали до суду з погашенням завданих збитків у сумі 3,5 млн. гривень.
Економічний ефект від діяльності оперативних підрозділів ГУ ДФС по напрямку викриття кримінальних правопорушень у митній сфері становить 
373 млн. грн. у тому числі за рахунок:
відшкодування збитків по кримінальних провадженнях у митній сфері – 165,7 млн. грн;
вилучення предметів правопорушень по протоколах про порушення митних правил на підставі інформації оперативних підрозділів – 165,6 млн. грн;
надходження додаткових митних платежів за рахунок підняття митної вартості на підставі інформації оперативних підрозділів на суму – 31,4 млн. грн;
надходження коштів, донарахованих підрозділами митного аудиту – 
11,0 млн. гривень.

 Боротьба з «конвертаційними центрами»
У ході реалізації наявних оперативних матеріалів, ліквідовано 20 «конвертаційних центрів», загальний обсяг конвертації через які склав 
4 063 млн. грн. , ймовірні втрати бюджету – 679,5 млн. грн. Під час реалізації оперативних матеріалів вилучено 20,2 млн. грн.. готівкових грошових коштів (у еквіваленті), накладено арешт на грошові кошти, які знаходились на розрахункових рахунках транзитно-конвертаційних підприємств, що входили до складу ліквідованих «конвертаційних центрів», у розмірі 33,7 млн. гривень.
Організаторам та учасникам «конвертаційних центрів», виявлених протягом 2018 року та у минулих періодах, оголошено 6 повідомлень про підозру. Також оголошено 1 підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.28 КК України – вчинення злочину групою осіб.
Ініційовано проведення 98 перевірок вигодонабувачів «конвертаційних центрів», ліквідованих у поточному році, з яких станом на 31.12.2018 проведено 43, сума донарахувань склала 36,3 млн. гривень, відшкодовано 
12,1 млн. гривень. Залишок вигодонабувачів по ліквідованих «конвертаційних центрах» минулих років, по яких призначені перевірки, становить 246 суб’єкта господарювання. Із 60 ініційованих перевірок проведено по 30 суб’єктах господарювання, за результатами перевірок донараховано 124,1 млн. гривень, стягнуто до бюджету 297,4 млн. гривень .
Економічний ефект по стягненню коштів із вигодонабувачів «конвертаційних центрів» за результатами податкових перевірок, проведених протягом 2018 року, складає 333,2 млн. гривень. 
До складу ліквідованих протягом 2018 року «конвертаційних центрів» входило 168 транзитно-конвертаційних підприємств. Станом на 31.12.2018 доказова база щодо фіктивності зібрана по 60 із них.

 Боротьба з розкраданням державних коштів 
у сфері державних закупівель та легалізацією 
доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом 2018 року за напрямком оперативно-службової діяльності – «контроль витрат державного бюджету», до ЄРДР внесено інформацію по 82 кримінальних правопорушеннях (із них за ст.212 – 35 (ч.3 - 25), 40 за ст.191, ст.209 – 10, інші – 3 кримінальні справи) відносно службових осіб підприємств-учасників державних закупівель.
Розпочато 10 кримінальних проваджень за ст.209 КК України, по яких сума виявлених легалізованих доходів становить 116,4 млн. гривень. З метою повернення незаконного легалізованих коштів у рамках кримінальних проваджень накладено арешт на майно на суму 14,3 млн. гривень.
Також слід зауважити що за 2018 рік за результатами перевірок підприємств, що здійснюють  закупівлі за  державні кошти забезпечено надходження до бюджету 247,8 млн. грн.(2017 рік – 235,5 млн. грн.), що на 12,3 млн. грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.

Відпрацювання підприємств, що здійснюють
 свою діяльність у сфері будівництва
Протягом 2018 року одним з пріоритетних напрямків роботи було відпрацювання будівельних підприємств та організацій у рамках операції «Будівельник», яку було розпочато у листопаді 2017 року.
З початку 2018 року виявлено 45 кримінальних правопорушень у сфері будівництва (32 кримінальних правопорушення за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України).
За результатами роботи накладено арешт на суму 40,7 млн. гривень.
У цілому за 2018 рік встановлено збитків по кримінальних провадженнях на суму 283 млн. грн. , із них відшкодовано 47,5 млн. гривень.
Станом на 31.12.2018 до суду направлено 5 кримінальних проваджень.

Відпрацювання підприємств, що здійснюють 
свою діяльність у фармацевтичній галузі 
Протягом 2018 року до ЄРДР було внесено 20 кримінальних проваджень (8 – ст.212 КК України, з них 5 – ч.3 ст.212 КК України).
Сума збитків по кримінальних провадженнях складає 28,1 млн. грн. , відшкодовано 5,1 млн. гривень. 
До суду направлено 2 кримінальні провадження.

Заходи по легалізації трудових відносин
За результатами проведеної роботи протягом 2018 року проведено 12 документальних перевірок За результатами перевірок донараховано 30,2 млн. грн. , стягнуто до бюджету за результатами перевірок 8,1 млн. грн. , (за 2017 рік донараховано 23,2 млн. грн. , стягнуто 2,4 млн. гривень).
Протягом 2018 року за фактами порушень законодавства у сфері трудових відносин порушено 20 кримінальних проваджень, із них за ст.212 КК України – 6, за ст.2121 КК України – 12 та за ст.172 КК України – 2 кримінальних провадження.
Збитки по кримінальних провадженнях склали 49,9 млн. гривень, відшкодовано – 62,7 млн. грн. (за 2017 рік збитки по кримінальним справам склали 66,4 млн. грн. , із них відшкодовано 53,8 млн. гривень).

Організація боротьби з незаконним
обігом підакцизних товарів 
Протягом 2018 року під час проведення оперативно-розшукових, профілактичних та інших заходів у рамках проведення операції «Акциз-2018»  із незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 179,8 млн. грн., у тому числі: 162,5 тис літрів (16252 дал) лікеро-горілчаних виробів на суму 13,4 млн. грн. (за 2017 рік – 8224 дал на суму 
18,3 млн. грн.), 645 895 пачок цигарок на суму 22,8 млн. грн. (за 2017 рік – 
87 502 пачок цигарок на суму 2,5 млн. гривень), 145,4 тис. літрів (14548 дал) спирту на суму 37,3 млн. грн., 3978 тонн паливно-мастильних матеріалів на суму 103,6 млн. грн. , а також обладнання для виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів та спирту на суму 0,7 млн. гривень.
Також, виявлено 13 підпільних виробництв, а саме:
12 – лікеро-горілчаних виробів;
1 – тютюнових виробів;
До ЄРДР внесено інформацію 5 кримінальних правопорушеннях за ст.204 КК України.
В провадженні слідчих підрозділів протягом 2018 року перебувало 1726 кримінальних проваджень. Закінчено досудове розслідування у 714 кримінальних провадженнях, з яких: направлено до суду з обвинувальним актом 218 кримінальних провадження, з клопотанням про звільнення 128  кримінальних проваджень, закрито 368 кримінальних проваджень. Забезпечено вжиття всіх можливих заходів для максимального відшкодування завданої по кримінальним провадженням шкоди, у результаті чого відшкодовано 118,1 
млн. грн., що становить 72 відсотки від загальної суми завданих збитків. 
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. Крім того, виявлено  факт пов’язаний із заволодінням  коштами комунального підприємства в сумі 2,2 млн. грн., за даним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення  за ст. 191 КК України.
За результатами аналітичної роботи, отриманої оперативної інформації, а також організації відповідних заходів складено та передано до правоохоронних органів матеріали по 114 суб’єкта господарської діяльності із встановленою загальною сумою ухилення від сплати податків 897,7 млн. грн. та операцій, які  мають ознаки легалізації доходів у сумі 2 458,1 млн. грн. КК України.
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 194,2 млн. грн.
За матеріалами аналітичних досліджень та документальних планових  перевірок  до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення по 18 матеріалах (в тому числі за матеріалами планових перевірок) на суму 370,7 млн. грн. 

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

Протягом 2018 року підтримувались в актуальному стані версії спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» та програмного забезпечення «Системи формування та подання до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді».
За звітний період забезпечено належну організацію роботи ДПІ у районах ГУ ДФС у м. Києві (далі – ДПІ) щодо надання адміністративних послуг. На виконання наказу ДФС від 10.12.2014 року № 360 щомісячно надавалась до ДФС зведена інформація про результати роботи ГУ ДФС стосовно наданих адміністративних послуг. За 2018 рік підготовлено та надіслано до ДФС 12 звітів. 
У 2018 році кількість звернень до столичних центрів обслуговування платників щодо отримання адміністративних послуг становить 540408 
(діаграма 1), в тому числі: кількість наданих адміністративних послуг в розрізі районів становить 525227, що включає в себе видачу довідок, свідоцтв, ліцензій та інше (діаграма 2); кількість відмов у наданні адміністративних послуг становить 15181.
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За звітний період:
видано 105002 карток платника податків та внесено до паспортів громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
33669 громадян отримали відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;
отримано платниками податків, як юридичними так і фізичними особами, 64125 ключів для забезпечення можливості використання електронного цифрового підпису;
зареєстровано 12063 реєстраторів розрахункових операцій та зареєстровано 54892 книг обліку розрахункових операцій;
надано 112488 довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету;
61928 громадян здійснили реєстрацію платника єдиного податку та 53348 платників отримали витяг з реєстру платників єдиного податку;
31085 платників отримали або подовжила терміни дії ліцензій  на роздрібну торгівлю тютюновими або алкогольними виробами.
Протягом 2018 року здійснено контроль щодо опрацювання 2749482 відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або більше 1000 відомостей щодня.
В ГУ ДФС станом на 31.12.2018 перебуває на обліку 597359 суб’єктів господарювання, з яких 366594 – юридичних осіб та 230765 самозайнятих осіб, що складає майже 17 % від кількості платників всього по Україні. 
За даними зведеного звіту про стан обліку платників станом на 31.12.2018 перебуває на обліку 538075 платників, які здійснюють діяльність, що складає 
90 % від загальної кількості платників, що перебувають на обліку в ГУ ДФС. Припинено, але не забезпечено остаточні розрахунки з податків, ЄСВ від провадження підприємницької діяльності по 102862 фізичним особам.
В Реєстрі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування перебуває 665980 платників, з яких 344777 юридичних осіб та 321203 фізичних осіб.
Протягом 2018 року зареєстровано 11286 реєстраторів розрахункових операцій, 57967 книг обліку розрахункових операцій, 7250 розрахункових книжок.
Взято на облік 16078 об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням.
Протягом 2018 року від платників надійшло 29529 повідомлень за 
ф.№ 20-ОПП про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, з них: 23602 повідомлень подані юридичними особами, 5927 – фізичними особами-підприємцями. 
В електронному вигляді надійшло – 24137 повідомлень, 5392 – у паперовому вигляді. 
За звітний період до ДПІ надіслано 7 листів про надання копій наказів ДФС та листів ДФС та направлено 17 листів/службових записок для здійснення відповідних заходів.
Прийнято 432 рішення про примусове скасування реєстрації реєстраторів розрахункових операцій, з них: 
57 – у зв’язку з наявністю вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб i пiдприємцiв щодо державної реєстрацiї припинення суб'єкта господарювання (причина скасування № 10);
374 – у зв’язку з закiнченням визначених законодавством строків експлуатацiї РРО (причина скасування № 3);
1 – у зв'язку з виявленням невiдповiднiсті модифiкацiї, конструкцiї та/або версiї внутрiшнього програмного забезпечення РРО, включених до Державного реєстру РРО.
В ГУ ДФС станом на 31.12.2018 перебуває на обліку 90723 платників ПДВ (майже 35 % від зареєстрованих по Україні), з яких 88407 – юридичних осіб, 2316 – фізичних осіб – підприємців.
За 12 місяців 2018 року опрацьовано 42253 реєстраційних заяв на реєстрацію/перереєстрацію платника ПДВ за ф.№1-ПДВ та включено в Реєстр платників ПДВ 34146 суб’єктів господарювання. Проведено виключення з Реєстру платників ПДВ 13633 суб’єктів господарювання на підставі заяв платників та за рішенням контролюючого.
На підставі заяв платників податків та за рішенням контролюючого органу в період з 20.07.2018 по 31.12.2018 було проведено виключення з Реєстру платників ПДВ по 6559 суб’єктам господарювання, з них 6295 – юридичних осіб та 254 – фізичних осіб-підприємців. 
За рішенням суду відновлено реєстрацію платникам ПДВ по 9 суб’єктам господарювання.
Щоденно здійснювались заходи щодо формування, ведення, оновлення та актуалізації даних Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. 
У звітному періоді:
прийнято 8937 заяв ф. 1ДР (первинна реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків);
прийнято 2708 – повідомлень ф. 5ДР (проведення змін у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків);
видано 11276 карток  платника податків та  352 довідки про джерела/суми доходів фізичним особам. 
За звітний період ГУ ДФС та підпорядкованими ДПІ було зареєстровано в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків 41846 фізичних осіб, з них – 9685 іноземних громадян, та надіслано до Інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДФС 66145 повідомлень про зміну реєстраційних даних фізичних осіб.
Постійно здійснювався контроль за веденням та достовірністю даних Реєстру постійних представництв – нерезидентів, Реєстру договорів про спільну діяльність, Реєстру волонтерів антитерористичних операцій, Реєстру страхувальників, Реєстру отримувачів бюджетної дотацій, Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального.
У звітному періоді взято на облік 91 постійних представництв – нерезидентів, 17 договорів про спільну діяльність.
В Реєстр страхувальників включено 37031 юридичних осіб та 37338 самозяйнятих осіб.
В Реєстр волонтерів антитерористичних операцій протягом звітного періоду не включались волонтери.
1 суб’єкта господарювання виключено з Реєстру отримувачів бюджетної дотації; 2 суб’єкта господарювання виключено з Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального.
Робота зі зверненнями громадян у ГУ ДФС здійснювалась відповідно до вимог статті 40 Конституції України, Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96 «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». 
За 2018 рік відповідно до Закону України від 02 жовтня 1996 року 
№ 393/96 «Про звернення громадян» до ГУ ДФС надійшло 1038 письмових звернень громадян (в т.ч. 13 надійшли засобами електронного зв’язку), з яких:1027 – заяв, 11– скарг. 
Встановлено контроль за своєчасністю та якістю виконання зазначених звернень, за результатами якого на всі звернення надано відповіді згідно з чинним законодавством України та у встановлені терміни.
Запис на особистий прийом громадян здійснювався відповідно до затвердженого графіку, який оприлюднено на суб-сайті ГУ ДФС та розміщено на інформаційних стендах в приміщеннях ЦОП  ГУ ДФС. 
За звітний період до приймальні громадян звернулось близько 1000 громадян з метою запису на особистий прийом до посадових осіб ГУ ДФС, із яких за результатами проведеної роз'яснювальної роботи, вжитих заходів щодо вирішення порушених питань, на особистий прийом виявили бажання записатись 131 громадянин, з них станом на 01.01.2019:
відмовились в зв’язку з успішним вирішенням питань за результатами їх опрацювання 44 громадянина;
організовано проведення 78 особистих прийомів громадян, на яких громадянам надано усне роз’яснення згідно з чинним законодавством у повному обсязі.
Із зазначених прийомів проведено начальником ГУ ДФС – 10 прийомів, першим заступником, заступниками начальника ГУ ДФС – 26 прийомів, іншими посадовими особами – 42 прийоми. Скарги, заявлені на особистих прийомах, відсутні.
Порядок розгляду звернень громадян на Урядову Гарячу лінію регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи «Урядовий контактний центр», зі змінами та наказом ДФС від 13.01.2015 № 4 «Про затвердження Порядку організації роботи з розгляду звернень, що надійшли до ДФС від державної установи «Урядовий контактний центр» до ГУ ДФС від державної установи «Урядовий контактний центр».
Протягом 2018 року до ГУ ДФС надійшло 355 звернень від державної установи «Урядовий контактний центр», за результатами розгляду яких надано відповіді у встановлені терміни.
Порядок опрацювання інформації, який надходить на сервіс «Пульс» регламентується наказом ДФС від 12.07.2017 № 475 «Про затвердження Порядку надання інформаційних послуг Контакт-центром ДФС», зі змінами.
За 2018 рік на антикорупційний сервіс «Пульс» надійшло 1332 звернень від фізичних та юридичних осіб, в яких порушено питання, що стосувались міста  Києва, з них  підлягали розгляду та наданню відповіді на рівні ГУ ДФС – 647 звернень, які розглянуто відповідальними виконавцями та забезпечено вирішення порушених питань у встановлені терміни.
До ГУ ДФС надійшов 821 лист 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 документів встановлено:
687 (або 84 відс. від загальної кількості документів) є запитами на отримання публічної інформації, за результатами розгляду яких надано відповіді відповідно до вимог Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»;
134 (або 16 відс. від загальної кількості документів) є документами, які за змістом є зверненням щодо надання консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства відповідно до ПКУ, або зверненням громадян відповідно до Закону України від 02 жовтня 1996 року 
№ 393/96 «Про звернення громадян», за результатами розгляду яких надано запитувачам проміжні відповіді інформаційного змісту щодо невідповідності вимогам до запиту на отримання публічної інформації та розгляду таких листів у порядку та строки, визначені чинним законодавством України. 
За категорією запитувачів надійшло запитів:
від юридичних осіб – 343 (або 50 відс. від загальної кількості запитів);
від фізичних осіб – 344 (або 50 відс. від загальної кількості запитів).
Платникам податків, в межах компетенції, надано понад 2 тис. письмових податкових консультацій з питань застосування норм ПКУ. Всі письмові податкові консультації надані своєчасно.
Крім того, надано 762 відповіді на звернення арбітражних керуючих, адвокатів, звернень, що надійшли від державної установи «Урядовий контактний центр». Загальна кількість податкової, фінансової та іншої звітності, що подана платниками до ДПІ за 2018 рік становить 4445938, з них за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку  3861923  (87 відс.); юридичними особами  3433485, з них засобами телекомунікаційного зв’язку  3192387 (93 відс.); фізичними особами  1012453, з них засобами телекомунікаційного зв’язку  669536 (66 відс.).
Кількість оброблених ДПІ заяв про приєднання до договорів про визнання електронних документів та повідомлень про надання інформації щодо електронного цифрового підпису  більше 185 тис. Щоденно проводився контроль за дотриманням ДПІ термінів обробки таких заяв.
За 2018 рік опрацьовано майже 100 звернень ДПІ щодо зняття актуальності звітів з ЄСВ в Реєстрі застрахованих осіб.
Щоденно проводився моніторинг своєчасності підписання заяв про приєднання до Договору його територіальними органами та виконуються вимоги Порядку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 «Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами» в частині дотримання термінів приєднання платників податків до системи електронного документообіг.
Наказом ГУ ДФС від 06.04.2018 №5823 затверджено Комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. 
Зазначеною Комісією за напрямом роботи щодо проведення моніторингу відповідності «Критеріям ризиковості платника податків» до «Журналу ризикових платників» АІС «Податковий блок» відповідно до п. 1.6 «Критеріїв ризиковості платника податків», затверджених ДФС від 21.03.2018 № 959/99-99-07-18, від 05.11.2018 за № 4065/99-99-07-05-04-18 протягом 2018 року внесено інформацію по 15 430 СГ, у т.ч. за результатами опрацювання службових записок від структурних підрозділів ГУ ДФС внесено інформацію по 2 571 суб’єкту господарювання . 
За звітний період розглянуто 1062 суб’єкти господарювання, які були включені до переліку ризикових платників податків, з яких:
 по 345 суб’єктах господарювання – прийнято рішення щодо виключення з переліку ризикових платників, як таких, що не відповідають критеріям ризиковості платника податків;
 по 717 суб’єкту господарювання – прийнято рішення щодо залишення в переліку ризикових платників податків.
Відбулось 9 засідань комісій Громадської ради при ГУ ДФС.
Проведено 5 засідань «круглого столу», з представниками бізнесу та інститутів громадянського суспільства, 150 зустрічей (зборів) з громадськістю та 22 заходи, проведених інститутами громадянського суспільства за участі представників органу ДФС.
Проведено 15 семінарів, в т.ч. 3 Інтернет-конференції щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС.
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 161 повідомлення. На субсайті ГУ ДФС розміщено 474 повідомлення. 
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 – 40; радіо – 424; телебачення – 20; у мережі Інтернет – 606.

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

Протягом 2018 року щомісячно Головному фінансовому управлінню та Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надавалась інформація щодо виконання доходної частини бюджетів, інформація щодо надходжень до бюджету міста Києва в розрізі основних податків та інформація щодо темпів зростання (зниження) податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників в розрізі районів міста Києва.
Щоквартально до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) надавалась інформація щодо податкових надходжень від промислових підприємств міста Києва. 
Також щоквартально до виконавчого органу Київської міської ради надалась інформації про виконання ряду Комплексних програм на відповідний період. 
Здійснювалась співпраця з органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, та приймають участь у засіданнях комісії з розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам та громадським організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування при КМДА.
За результатами проведеного аналізу окремих підприємств, організацій громадських організацій інвалідів на засідання комісії при КМДА готувались пропозиції в межах компетенції щодо доцільності або недоцільності надання дозволу на право користування пільгами.
За наслідками роботи тимчасових комісій, створених при районних державних адміністраціях міста Києва та Київської міської державної адміністрації, в складі яких працюють податківці, протягом 2018 року відбулось погашення поточної заборгованості по виплаті заробітної плати по 77 підприємствам на загальну суму 80,74 млн. грн., до бюджету надійшло 
2,63 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, 0,21 млн. грн. військового збору та 5,96 млн. грн. єдиного соціального внеску, всього протягом року додатково надійшло 8,8 млн. грн. 
Протягом 2018 року постійно проводилась робота по виявленню додаткових резервів надходжень шляхом проведення звірок з базами даних державних органів влади щодо виданих ліцензій, дозволів на певні види діяльності та лімітів по використанню природних ресурсів (Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, ПАТ «АК «Київводоканал», Державної служби геології та надр України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації).
Інформація щодо результатів звірок платників з даними органів державної влади  надавалась до ДФС (15 листів).
Розглянуто та надано відповіді на 3795 запитів органів державної влади, зовнішніх організацій, силових органів,  адвокатів, фізичних осіб зокрема:
2676 – запитів силових органів (правоохоронні органи, зокрема підрозділи НП України, СБ України, органи прокуратури різного рівня, органи судової влади, виконавча служба, тощо);
378 – запитів адвокатів, арбітражних керуючих, розпорядників, ліквідаторів, приватних виконавців; 
342 – запитів державних установ та юридичних осіб; 
234 – листів/заяв фізичних осіб;
74 – доручень ДФС;
91 – запитів органів ГУ ДФС інших регіонів.
Протягом 2018 року виконано 36 ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.

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

Координація роботи структурних підрозділів ГУ ДФС здійснювалася шляхом складання річних і піврічних планів роботи, аналізу їх виконання та підготовки відповідних звітів (звітної інформації).
Для належної організації роботи щодо безумовного виконання завдань з надходження платежів до бюджетів усіх рівнів, скорочення  податкового боргу, проведення контрольно-перевірочних заходів, виявлення, розкриття та упередження порушень у сфері оподаткування, митній і бюджетній сферах, забезпечення ефективного контролю за наданням адміністративних послуг, організації роботи з платниками податків, громадськістю та ЗМІ, а також інших напрямів роботи підготовлено План роботи Головного управління ДФС 
у м. Києві на 2019 рік, плани роботи Головного управління ДФС у м. Києві на друге півріччя 2018 року і перше півріччя 2019 року, які надіслано на затвердження до ДФС в установленому порядку та після затвердження доведено до структурних підрозділів ГУ ДФС для організації виконання та контролю, з подальшим оприлюдненням звітів про їх виконання на субсайті 
ГУ ДФС офіційного веб–порталу ДФС.
З метою виконання вимог наказу від 10.10.2014 № 180 листом від 23.02.2018 № 10213/7/26-15-01-05-12 до підпорядкованих ДПІ направлено узагальнений аналіз звітів про виконання планів роботи підпорядкованих ДПІ на 2017 рік та на друге півріччя 2017 року, для подальшого виправлення зауважень.
У зв’язку з реорганізацією деяких територіальних органів ДФС відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 296 «Про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби» наказом ДФС від 30.05.2018 № 332 «Про внесення змін до наказу ДФС від 10.10.2014 №180» визнано таким, що втратив чинність Примірний порядок поточного планування діяльності ДПІ.
Вжито заходів щодо організації та координації роботи структурних підрозділів ГУ ДФС та підпорядкованих ДПІ щодо якісного, своєчасного і в повному обсязі досягнення цільових значень Ключових показників ефективності (КПЕ) ДФС.
Інформацію, надану структурними підрозділами ГУ ДФС, проаналізовано, узагальнено та надано начальнику ГУ ДФС доповідною запискою від 16.01.2018 № 30/26-15-01-02-08.
Ключові показники ефективності (КПЕ) ДФС протягом звітного періоду не доводились.
Упродовж звітного періоду підготовлено 6 переліків змін до організаційної структури ГУ ДФС, у т.ч. 1 перелік змін у зв’язку з реформуванням діяльності підпорядкованих ДПІ та включення їх до організаційної структури ГУ ДФС відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 296 «Про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби», наказів ДФС від 10.05.2018 № 286 «Про реорганізацію територіальних органів ДФС у м. Києві», 06.06.2018 № 356 «Про внесення змін до окремих наказів ДФС» та 14.06.2018 № 375 «Про затвердження Переліку державних податкових інспекцій Головного управління ДФС у м. Києві».
Переліки змін до організаційної структури ГУ ДФС погоджені та затверджені керівництвом ДФС в установленому порядку, введені в дію відповідними наказами ГУ ДФС.
Упродовж звітного періоду підготовлено та надіслано до ДФС 4 листи з пропозиціями щодо вдосконалення й оптимізації структури і штатної чисельності ГУ ДФС.
Сформовано і надано на затвердження до ДФС організаційну структуру Головного управління ДФС у м. Києві на 2019 рік (затверджено в.о. Голови ДФС 26.12.2018).
Протягом року проведено 4 засідання колегії ГУ ДФС, забезпечено організацію проведення 25 нарад ГУ ДФС.
В межах реалізації пілотного проекту «Проведення аналізу окремих робочих процесів Державної фіскальної служби України на базі Головного управління ДФС у м. Києві» за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у рамках проекту «Належне управління у сфері державних фінансів» організовано і проведено наради, робочі зустрічі з представниками ДФС, ГУ ДФС та експертами Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). За результатами роботи складено 4 протоколи візиту місії експерта Маркуса Дроста.
Організовано проведення 14 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 нарад прийнято відповідні рішення з окремих питань, підготовлено протоколи, видано розпорядчі документи, доведено виконавцям і забезпечено контроль за їх виконанням.


Розглянуто близько 21550 проектів розпорядчих документів про проведення контрольно-перевірочних заходів на відповідність їх вимогам Регламенту ГУ ДФС, нормативно-правовим актам та іншим розпорядчим документам ДФС та ГУ ДФС.
Протягом звітного періоду здійснювався системний автоматизований контроль за виконанням 21592 завдань, визначених дорученнями органів вищого рівня, завдань до іншої вхідної кореспонденції, звернень і запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, доручень керівництва ДФС до іншої вхідної кореспонденції та власних рішень ГУ ДФС. 
Здійснювався системний автоматизований контроль за виконанням 162 завдань щодо розгляду звернень і запитів народних депутатів України, відповіді надані своєчасно.
Щомісяця здійснювався аналіз стану виконавської дисципліни у розрізі структурних підрозділів ГУ ДФС та підпорядкованих ДПІ, за результатами якого надано керівництву ГУ ДФС 24 доповідних записок.
В АІС «Управління документами» зареєстровано та здійснено розсилку:
18580 наказів;
166 розпоряджень;
30 доручень;
61 протокол апаратних нарад, нарад, семінарів, колегій, заслуховувань, робочих груп.
Також, засвідчено 14065 копій розпорядчих документів.

Розділ 8. Організація правової роботи

На розгляді у судах перебувало 17 784 справ на суму 41 705,3 млн. грн. 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.
Протягом 2018 року підготовлено та передано на підпис 138 рішень про результати розгляду скарг (в т.ч. 27 скарг (19 відс.) залишено без змін, 
95 скарг (69 відс.) залишено без розгляду, 16 скарг (12відс.) задоволено.
У судах різних інстанцій протягом звітного періоду забезпечено участь у 10617 судових засіданнях, з них 1149 – за дорученням ДФС.
 Протягом року до ДПІ у районних ГУ ДФС направлено 3 листи щодо огляду судової практики від 07.02.2018 № 6737/7/26-15-10-04-32, від 13.02.2018 №7981/7/26-15-10-04-32, від 06.04.2018 № 18053/7/26-15-10-04-32.

Розділ 9. Здійснення внутрішнього аудиту

Управлінням внутрішнього аудиту проведено 12 тематичних перевірок, матеріали направлено до управління внутрішньої безпеки 
територіальних органів ДФС у м. Києві у терміни, визначені відповідними розпорядчими документами. За результатами перевірок встановлено втрати 
до бюджету на загальну суму 70 832,2 тис. грн., з яких до бюджету надійшло 
8 267,5 тис. гривень.
У зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання ДПІ у районах ГУ ДФС у м. Києві до ГУ ДФС, проведена перевірка наявності технічної документації.
Проведено перевірки діяльності десяти ЦОП підпорядкованих ДПІ відповідно до затвердженого графіка. За результатами перевірок складено 
10 актів та 10 доповідних записок із зазначенням недоліків та доручень керівництву ДПІ.
Управлінням внутрішнього контролю організовано та проведено тематичні перевірки з окремих питань, прийнята  участь у тематичних перевірках, інших заходах контролю щодо стану організації роботи у структурних підрозділах ГУ ДФС (крім перевірки питань щодо вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства).
Так, протягом червня – грудня  2018 року працівниками проведено, у тому числі взято участь у 14 тематичних перевірках.
За результатами перевірок підготовлено та надіслано до структурних підрозділів доповідні записки для вжиття відповідних заходів.
Протягом звітного періоду 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.
Розглянуто 8 скарг платників податків на дії посадових осіб.

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

Протягом 2018 року організовано роботу 14 конкурсних комісій. Проведено 12 конкурсних відбори для заміщення вакантних посад державних службовців, вивчено та проведено аналіз документів 1091 кандидата на вакантні посади. 
Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII 
«Про державну службу» (зі змінами) укомплектовано ГУ ДФС керівними працівниками та спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації у кількості 
1067 осіб.
У ГУ ДФС видано наказів про: призначення – 684, переведення – 487 та звільнення – 276.
Протягом 2018 року 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 – 240 осіб; 
у Департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС – 66;
у Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії при Президентові України – 11.
Також, працівники ГУ ДФС підвищили кваліфікацію в рамках позапланового навчання, а саме:
за програмою тематичного короткострокового семінару «Ділова українська мова в публічному управлінні» у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування – 78 осіб;
за навчальною програмою «Управління публічними фінансами» у Київській школі економіки – 8;
з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» у Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» – 1;
за професійною програмою та програмою тематичного короткострокового семінару з питань запобігання і виявлення корупції на базі Інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ – 44;
за тренінговими програмами з питань управління фінансами 
у Державній навчально–науковій установі «Академія фінансового 
управління» – 20.
З метою підвищення професійного рівня працівників ГУ ДФС 
(без відриву від роботи) проведено 6693 заходи.
Забезпечено комплекс запобіжних заходів, спрямованих на протидію корупційним проявам та службовим правопорушенням. Здійснено контроль за їх реалізацією.
З працівниками ГУ ДФС проведено 695 навчальних та роз’яснювальних робіт, спрямованих на протидію корупційним проявам та службовим правопорушенням.
На постійній основі проводились профілактичні, роз’яснювальні та інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним діянням та унеможливлення їх проявів, неухильне 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 та доповненнями;
Правил внутрішнього службового розпорядку державних службовців Головного управління ДФС у м. Києві, затверджених наказом ГУ ДФС від 08.06.2016 № 3590;
Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158;
Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС, затверджених наказом ДФС від 01.12.2016 № 979;
наказу ДФС від 13.02.2017 № 80 «Про персональну відповідальність за скоєння корупційних правопорушень».
Розділ 11. Організація фінансової діяльності. 
Матеріально-технічний розвиток

Забезпечено щомісячне формування та подання до ДФС консолідованої фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем або співвиконавцем яких визначено ГУ ДФС.
Бюджетні пропозиції на 2019 рік за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є ГУ ДФС, підготовлені та надані до ДФС 
в установленому порядку.
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:
технічного обслуговування ліфтів від 20.02.2018 № 2284, від 26.12.2018 
№ 2396;
термопаперу для функціонування системи «Електронна черга» від 03.03.2018 № 2286, від 19.11.2018 № 2339; 
паперових реєстраційних журналів від 03.03.2018 № 2287, від 17.12.2018 
№ 2367; 
збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів від 05.03.2018 № 15143-Ш, 05.03.2018 № 15144-Сл, 05.03.2018 № 15145-Ш та 05.03.2018 № 15354-П;
передрейсового медичного огляду водіїв від 12.03.2018 № 2288, від 18.09.2018 № 2326;
надання послуг з охорони майна від 01.03.2018 № 2285, 19.03.2018 
№ 45/29/21/1/ОБ/ОС-2018, 19.03.2018 № 46/29/21/1/ОБ/ТС-2018 та 26.07.2018 № 2310;
реєстрації, перереєстрації автомобіля, автобуса іноземного виробництва з видачею свідоцтва про реєстрацію або дублікату без номерного знака та з номерним знаком від 20.03.2018 № 2289;
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 26.03.2018 № 514933, 27.04.2018 
№ А514967, 15.06.2018 № FO-00107135 та 30.10.2018 № 2334;
закупівлі бланків від 06.04.2018 № 2291, від 10.12.2018 № 2350, паперу для друку від 10.04.2018 № 2292, від 10.12.2018 № 2349, конвертів від 16.05.2018№ 2298, від 21.12.2018  № 2392; 
закупівлі штампів та печаток від 17.05.2018 № 2299, від 24.07.2018 № 2307 та від 21.09.2018 №2327;
закупівлі нафтопродуктів від 21.05.2018 № 2300
визначення норми витрат палива від 30.10.2018 № 1/28478/8/В; 
протипожежного та рятувального обладнання від 06.12.2018  № 2347;
канцелярських товарів від 10.12.2018 № 2352 та від 20.12.2018 № 2384; 
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.
Проведено 14 переговорних процедури на загальну суму 15,3 млн. грн.: закупівля природного газу на суму 0,5 млн. грн., пара та гаряча вода пов’язана продукція (теплова енергія) Лот № 1 (вул. Шолуденка, 33/19 та вул. Шолуденка, 31) на суму 1,7 млн. грн., пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія) Лот № 2 (вул. Лєскова, 2, вул. Пушкінська, 24 а) на суму 0,6 млн. грн.; електрична енергія на суму 4,9 млн. грн., поштові послуги на суму 2,8 млн. грн., послуги телефонного зв’язку та передачі даних на суму 0,4 млн. гривень.
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.
Протягом 2018 року здійснювався повний та якісний облік 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). Проведено звірки облікових даних 241 особових карток військовозобов’язаних працівників ГУ ДФС з райвійськкоматами міста Києва та України. Сформовано 149 особових справ новопризначених військовозобов’язаних працівників ГУ ДФС. Підготовлено та затверджено Річну програму мобілізаційної підготовки ГУ ДФС.
Забезпечено пожежну безпеку 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). Проведено перевірку журналів реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки та охорони праці на робочому місці. Проаналізовано робочий стан системи пожежогасіння та охоронної сигналізації. 
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).
У Зведеному архіві ГУ ДФС забезпечено укомплектування, зберігання, облік та використання архівних документів відповідно до вимог нормативних документів. Організовано в установленому порядку користування архівними документами. Видача архівних довідок та копій з архівних документів велась відповідно до заявок.

Розділ 12. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності ГУ ДФС 
та підпорядкованих ДПІ. Технічне супроводження електронних сервісів

Здійснювалися заходи спрямовані на дотримання вимог політики безпеки інформації при функціонуванні АІС на належному рівні. На виконання вимог Інструкції про порядок генерації, зберігання, використання та заміни паролів користувачів інформаційно-телекомунікаційної системи та інформаційних ресурсів ГУ ДФС та відповідно до Графіка заміни паролів в структурних підрозділах ГУ ДФС до локальної обчислювальної мережі на 2018 рік проведено роботи з планової заміни паролів доступу до локальної обчислювальної мережі користувачам в структурних підрозділах  ГУ ДФС, перевірки журналів обліку паролів користувачів локально-обчислювальної мережі структурних підрозділів ГУ ДФС.
Здійснено інформаційно-аналітичне забезпечення підрозділів ГУ ДФС, що включає: створення об'єктів баз даних та програмних алгоритмів для оперативного відбору та формування інформації з баз даних регіонального  рівня на виконання термінових завдань керівництва та службових запитів підрозділів ГУ ДФС (понад 2820 службових запитів). 
Здійснено адміністрування банку даних ГУ ДФС , що включає забезпечення функціонування бази даних ГУ ДФС, котрий містить інформацію, на підставі якої здійснюється оперативний вибір інформації за допомогою автоматизованої інформаційної системи «Податки» та виконуються запити за службовими листами структурних підрозділів. Протягом  року забезпечувалось щоденне оновлення бази даних ГУ ДФС , вивантаження, формування архівів та відправку до ДПІ відповідно до регламентів експлуатації автоматизованої інформаційної системи (дані про експортно-імпортні операції – 2340 пакетів, дані щодо реєстру платників ПДВ – 2605 пакетів). Забезпечено супроводження еталонної схеми нормативно-довідкової інформації (дані довідників для схеми ETALON – завантажено до бази даних ГУ ДФС 1461 пакетів, надано для ДПІ 2280 пакетів).
Розроблено та впроваджено нові режими для АІС «Податки» підсистеми «Аналітичний блок АРЕХ» (дослідна експлуатація): «Ліквідаційна процедура» (ТЗ  від 02.05.2018 №4720/26-15-14-03-02), «Акциз/Реалізація пального» (ТЗ від 20.04.2018 №708/26-15-40-01-15), «Статистика прийнятої звітності» (ТЗ від 29.05.2018), ТЗ для режиму «CALL-CENTER» (ТЗ від 30.03.2018), «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). Розроблено та внесено зміни до програмних додатків з формування інформації (службові від 18.04.2018 №498/26-15-41-02-11 та від 25.04.2018 №704/26-15-41-03-11).
Протягом року проводилась робота по супроводженню інформаційних систем з метою їх повноцінного функціонування. Встановлено 26 оновлень ДПС «Кошторис». Забезпечено виконання робіт з адміністрування та супроводження АІС ОР «Податки». Встановлено оновлення АІС ОР «Податки» відповідно до листа ДФС №14684/7/99-99-09-02-04-17 від 16.05.2018. Забезпечено надання та адміністрування доступу до інформаційних систем обласного рівня 235 новим користувачам структурних підрозділів ГУ ДФС. Здійснено чотири заміни паролів користувачів до СКБД Oracle та паролів користувачів АІС ОР «Податки». Забезпечено адміністрування доступу та надання прав користувачам: АІС «Податковий блок»  – 3621 користувачів, АІС «Управління документами» – 416 користувачів. Надіслано 4 листи до ДФС з зауваженнями та пропозиціями щодо покращення роботи систем АІС «Податковий блок» та «ДПС ПРО».
Систематично надавалась практична допомога працівникам ГУ ДФС та ДПІ в питаннях експлуатації автоматизованих систем, регулярно надавалась  методична і практична допомога користувачам ЕЦП при генерації ключів. До відома співробітників ГУ ДФС та ДПІ направлено 5 листів щодо роботи АС «Управління документами» та ІС «Податковий блок. 
Забезпечено функціонування інформаційно – комунікаційної інфраструктури органів ГУ ДФС. Проведено реорганізацію домену у ДПІ у Святошинському та ДПІ у Солом’янському районах ГУ ДФС. Забезпечено роботу підрозділів, розміщених на віддалених майданчиках за адресами: 
вул. Леваневського 2, вул. Лєскова 2 та 4, вул. Багговутівська 26, 
вул. Пушкінська 24а,  вул. Шолуденка 31, вул. Жилянська 23, пр-т. Героїв Сталінграда 58,  вул. Турівська 12. Розгорнуто додаткові мережеві та доменні сервіси ліги та антивірусного захисту в будівлі за адресою 
вул. Багговутівська 26.
Забезпечено обслуговування понад 2000 одиниць комп’ютерної техніки та понад 800 одиниць оргтехніки, яка підключена до корпоративної мережі на всіх 18 майданчиках ГУ ДФС. 330 одиниць БФП Xerox WC 3345 отримано від ДФС України, налаштовано та підключено користувачам для сканування та друку документів.
Підтримувалось  функціонування АС "HelpDesk". Оброблено 7097 заявок на ремонт та обслуговування програмного забезпечення користувачів, комп’ютерної та оргтехніки, супроводження інформаційних систем. 
Складено та передано 101 повідомлення щодо накопичення та ведення банку даних про сумнівні фінансові операції, пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
Розділ 13. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного 
та криптографічного захисту інформації

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, здіснено заходи щодо попередження структурних підрозділів ГУ ДФС стосовно правил використання поштових сервісів.
В ГУ ДФС здійснювався контроль за станом охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації. 
Забезпечено належне зберігання апаратно-програмного комплексу «Пелена», який планується використовувати для захисту каналу передачі даних між ДФС та ГУ ДФС.
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 у м. Києві».
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.
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