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ЗВІТ
про виконання Плану роботи 
Головного  управління ДФС у Харківській області на 2018 рік

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

Відповідно до вимог наказу Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) від 27.04.2017 № 305  «Про організацію діяльності ДФС із визначення індикативних показників та забезпечення надходжень платежів» (із змінами, внесеними наказами ДФС від 27.03.18 №160 та від 06.06.18 №366), визначались очікувані показники надходжень до бюджетів усіх рівнів у розрізі податків, зборів, у тому числі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), які у визначені терміни надавались до ДФС. 
У 2018 році постійно здійснювався моніторинг прогнозних надходжень, проводився аналіз бази оподаткування та очікуваного виконання індикативних показників на звітний період та наростаючим підсумком, який надався керівництву Головного управління ДФС у Харківській області (далі – ГУ ДФС) для оперативного реагування. До структурних підрозділів ГУ ДФС, а саме, до управлінь податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб, контролю за обсягом та оподаткуванням підакцизних товарів доводились наявні резерви збільшення надходжень з податку на додану вартість (далі –ПДВ), податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, акцизному податку, єдиного внеску для виконання завдань. 
Постійно проводився аналіз переліків підприємств, відібраних на рівні ДФС та результатів відпрацювання підприємств групи «ризику», самостійно відібраних на рівні ГУ ДФС, який надавався керівництву ГУ ДФС для оперативного реагування. Крім того, відповідна інформація готувалась на селекторні, апаратні та оперативні наради, надсилалась до ДФС щомісячно (інформація щодо результатів відпрацювання підприємств «ризикових» категорій).
Крім того, за результатами проведеного аналізу, на регіональному рівні щоденно проводився аналіз реєстрації податкових накладних у єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), з метою визначення «ризикових» операцій та здійснювався самостійний відбір «ризикових» платників. Так, у 2018 році на рівні ГУ ДФС за результатами декларування відібрано 226 «ризикових» суб‘єктів господарювання (далі – СГ), які направлені до структурних підрозділів ГУ ДФС для відпрацювання.
З метою ефективної організації своєчасного та якісного відпрацювання СГ, на регіональному рівні проведено 19 засідань робочої групи з організації та контролю роботи щодо відпрацювання «ризикових» СГ. 
Також, протягом року проведено 329 засідань комісії ГУ ДФС, на яких розглянуто документи та прийняті рішення щодо реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН або відмови у такій реєстрації. За результатами рішень комісії, з метою недопущення фактів здійснення ризикових операцій,  564 СГ включено до переліку ризикових платників податків відповідно до п.1.6 «Критеріїв ризиковості платника податку».

З метою виконання усіх поставлених завдань із забезпечення збору платежів до державного бюджету України та місцевих бюджетів, а також завдання за напрямками роботи ГУ ДФС  доводились до структурних підрозділів ГУ ДФС:
щоквартальні накази щодо індикативних показників доходів та сплати єдиного внеску (від 29.01.2018 № 622, від 17.04.2018 № 2708, від 19.07.2018 № 5166, від 12.10.2018 № 7716);
накази щодо уточнених індикативних показників доходів (видано 13 наказів).

Індикативні показники доходів зведеного бюджету, які доведено ДФС на січень-грудень 2018 року, виконано на 105,8 відс. (+2 134,5 млн. грн), з них: по платежах державного бюджету на 104,8 відс. (+ 1  27,5 млн. грн) (у т.ч. до загального фонду державного бюджету на 105,0 відс. ( +1 175 млн. грн)), за платежами місцевого бюджету - на 107,4 відс. (+ 1 007 млн. гривень). 


Доведені на 2018 рік завдання по наповненню бюджетів усіх рівнів, забезпечені у повному обсязі.
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Так, за 2018 рік до зведеного бюджету України по платежах, що контролюються органами ДФС, надійшло 39 021,1 млн. грн, що на 1 419,4 млн. грн (на 3,8 відс.) більш ніж у 2017 році, з них: до місцевих бюджетів – 14 570,3 млн. грн, що більше минулорічних надходжень на 2 958,9 млн. гривень. Темп зростання збору платежів склав відповідно 103,8 відс. та 125,5 відсотка.
Збір платежів до державного бюджету у 2018 році склав 24 450,8 млн. гривень. У порівнянні з 2017 роком (25 990,3 млн. грн) він зменшився на 1 539,5 млн. грн (на 5,9 відсотка).
До місцевих бюджетів за січень – грудень 2018 року надійшло 14 570,3 млн. грн, що на 2 958,9 млн. грн, або на 25,5 відс. більше ніж у 2017 році (11 611,4 млн. гривень). 
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Щомісячно здійснювався аналіз надходжень у розрізі платежів, видів економічної діяльності, платників податків та управлінь, які утворені на правах відокремлених підрозділів ГУ ДФС (далі – управління (на правах відокремлених підрозділів))  виявлялись резерви їх збільшення. Відповідні аналітичні матеріали надавались керівництву ГУ ДФС на апаратні і оперативні наради, засідання колегій, органам місцевої влади, управлінню взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю для оприлюднення.

Протягом 2018 року керівництво ГУ ДФС області щоденно забезпечувалось інформацією щодо надходжень податків та зборів (обов’язкових платежів) у розрізі бюджетів, податків, сплати єдиного внеску, управлінь (на правах відокремлених підрозділів) та довідками щодо рівня виконання доведених завдань по платежах, бюджетах, структурних підрозділах ГУ ДФС по напрямках роботи. Крім того, керівництву надавалась інформація щодо очікуваного збору платежів за звітний період, очікуваного рівня виконання доведених завдань та резервів збільшення  надходжень. 

Щомісячно здійснювався аналіз наявної бази оподаткування, показників, які на неї впливають (зокрема, обсягів нарахувань, надміру сплачених платежів, відшкодування податку на додану вартість (далі – ПДВ), упередження безпідставно заявленого до відшкодування ПДВ, втрат бюджету від діяльності підприємств - «мінімізаторів», обсягів податкового боргу тощо), наявних резервів, зокрема, по підприємствах «ризикових» категорій, у розрізі бюджетів, платежів та структурних підрозділів ГУ ДФС. За його результатами здійснювалось оперативне реагування керівництва ГУ ДФС на мобілізацію платежів до бюджету та було підготовлено накази про індикативні показники доходів до державного бюджету України та місцевих бюджетів на кожен звітний місяць.
Здійснювалось доведення переліків «ризикових» підприємств та подальша координація роботи структурних підрозділів ГУ ДФС щодо відпрацювання підприємств групи «ризику» або тих, що мають ознаки «ризиковості», які відібрано ДФС та самостійно відібраних на рівні ГУ ДФС. Проводився аналіз результатів відпрацювання «ризикових» підприємств  та надавались матеріали на щотижневі апаратні наради та робочі групи ГУ ДФС  для прийняття оперативних рішень щодо підвищення ефективності відпрацювання «ризикових» підприємств. 


Організація роботи щодо забезпечення повноти нарахування та своєчасності сплати платниками податку на прибуток

За 2018 рік мобілізовано до загального фонду державного бюджету 1331,3 млн. грн (індикативний показник 1167,0 млн. грн) податку на прибуток, індикативний показник виконаний на 114,1 відсотка. 
У порівнянні з 2017 роком надходження податку на прибуток збільшились на 315,4 млн.грн (факт 2017 року – 1 015,9 млн. гривень).
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Протягом 2018 року забезпечено організацію контролю за додержанням податкового законодавства, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів СГ податку на прибуток.
Станом на 01.01.2019 переплата з податку на прибуток до зведеного бюджету складає 254,6 млн. грн, що на 1,3 млн. грн більше, ніж станом на 01.01.2018 за рахунок декларування податку на прибуток за 2018 рік, яке буде завершено 01 березня 2019 року.

За січень - грудень 2018 року до державного бюджету надійшло 107,7 млн. грн частини чистого прибутку (доходу), сплаченого державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, (індикативний показник 266,2 млн. грн), індикативний показник виконано на 40,5 відсотка. 
Частина чистого прибутку (доходу) сплачується лише державними підприємствами на підставі показників фінансової звітності, яка, у свою чергу, погоджується та контролюється відповідними профільними міністерствами.
За результатом проведеної роботи, протягом січня – грудня 2018 року 282 СГ надало уточнюючі декларації до збільшення об’єкту оподаткування на 14,7 млн. гривень.
	
Забезпечення своєчасності сплати податку на додану вартість до бюджету  із застосуванням  рахунків у системі електронного адміністрування ПДВ

За результатами 2018 року простежується позитивна динаміка в частині збільшення рівня декларування та збору податку на додану вартість у порівнянні з 2017 роком.
Протягом січня - грудня 2018 року забезпечено збір ПДВ  у сумі у сумі 5219,7 млн. грн, що більше на 937,5 млн. грн або 21,9 відс. у порівнянні з 2017 роком.
Виконання індикативного показника на рівні 100,6 відс., до бюджету додатково надійшло 29,6 млн. гривень.
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Найбільш вагомі чинники:
позитивна динаміка економіки регіону (за результатами декларування у 2017 році спостерігається позитивна динаміка збільшення обсягів реалізації на 61,1 млрд грн у порівнянні з 2017 роком;
покращення адміністрування та заходи з детінізації економіки, зокрема, запровадження системи електронного адміністрування ПДВ, руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань, впровадження системи моніторингу оцінки критеріїв степенів «ризику» при реєстрації податкових накладних та інше;
відпрацювання підприємств групи «ризику».






За результатами декларування у січні - грудні 2018 року, всього задекларовано сум ПДВ до сплати 5143,7 млн.грн, що більше у порівнянні з минулим роком на 905,3 млн. грн , або 21,4 відс. (нарахування у 2017 року склали 4238,4 млн. гривень).
Середньомісячні нарахування за зазначений період склали 428,6 млн. грн (відповідно у 2017 році – 353,2 млн. гривень.).
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Здійснення аналізу щодо правомірності декларування платниками сум ПДВ до відшкодування з Державного бюджету України, які внесені до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування

Пріоритетом у роботі ГУ ДФС залишається врегулювання питань щодо відшкодування ПДВ.
Протягом 2018 року заявлено ПДВ до відшкодування з державного бюджету України - 2 005,5 млн. грн (313 СГ), що більше на 648,4 млн. грн у порівнянні з минулим роком (за 2017 рік  – 1 357,1 млн. гривень).
Середньомісячна заявка – 167,1 млн. гривень.
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Заявлено ПДВ в рахунок сплати податку на прибуток станом станом на 01.01.2019 – 18,7 млн. грн, що в порівнянні з минулим роком менше на 55,6 млн. грн (у 2017 році - 74,3 млн. гривень).
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Відшкодовано ПДВ з державного бюджету України за 2018 рік ––  1 762,3 млн. грн (298 СГ), що в порівнянні з минулим роком більше на 587,1 млн. грн (у 2017 році – 1 175,2 млн. гривень). 
Середньомісячне відшкодування – 146,8 млн. гривень.
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За результатами відпрацювання заявок на відшкодування ПДВ протягом 2018 року  зменшено суму заявок у розмірі – 147,6 млн. грн (7,3 відс. від загальної суми заявок), без урахування уточнюючих розрахунків – 65,8 млн.грн (4,0 відс. від суми заявки).
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Відшкодовані суми складають 33,7 відс. від надходжень податку в бюджет по області (на 01.01.19 факт збору ПДВ – 5 219,7 млн. грн; факт відшкодування ПДВ – 1762,3 млн. гривень).
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Станом на 01.01.2019 залишок невідшкодованого ПДВ складає 487,2 млн. грн (172 СГ), що більше в порівнянні з початком попереднього року на 216,1 млн.грн (01.01.18 –271,1 млн. гривень).
Структура загального залишку невідшкодованого ПДВ на рахунки платників:
по заявах поданих до 01.02.2016 – 22,1 млн. грн тимчасовий реєстр (32 СГ); 
по заявах поданих після 01.02.2016   – 465,1 млн. грн (157 СГ), в т.ч.:
115,0 млн. грн (1 СГ, 1 ФОП) – на судовому оскарженні; 
78,3 млн. грн (22 СГ) – в стадії документальних перевірок податкових декларацій за жовтень 2018;
55,5 млн. грн (12 СГ) – узгоджено за результатами документальних перевірок, станом на 01.01.2019  – на виконанні в Державному казначействі України;
 заявка по деклараціях за листопад 2018 – 216,3 млн. грн (139 СГ) – граничний термін узгодження – 20.01.2019.
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Забезпечення дієвого контролю за повнотою і своєчасністю сплати до бюджету акцизного податку до Державного та Місцевого бюджетів


За січень - грудень 2018 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 8,9 млн.грн акцизного податку. Індикативний показник з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів виконано на 177,8 відс., додатково зібрано до бюджету 3,9 млн. гривень.

Основною галуззю, що забезпечує 81,0 відс. надходжень акцизного податку з вітчизняних товарів до загального фонду державного бюджету, є пивна  галузь.

З метою збільшення надходжень акцизного податку до бюджету на протязі 2018 року здійснено наступне:
організовано роботу щодо здійснення детального аналізу планових показників            фінансово –  господарської діяльності  платників акцизного податку;
забезпечено проведення прогнозно – аналітичної роботи у частині надходжень акцизного податку;
вжито комплекс заходів, спрямованих на збільшення рівня сплати акцизного податку, зокрема, шляхом організації роботи із взаємодії з бюджетоформуючими платниками акцизного податку області.

Забезпечено дієвий контроль за декларуванням та сплатою до місцевого бюджету акцизного податку з реалiзацiї СГ  роздрібної торгiвлi підакцизних товарів.
Так, за січень - грудень 2018 року  до  місцевого бюджету надійшло акцизного податку з  реалізації СГ в роздрібній торгівлі підакцизних товарів в сумі 280,6 млн. грн, індикативний показник виконано на 112,7 відсотка.

З метою недопущення ухилення від оподаткування акцизним податком до місцевого бюджету на протязі 2018 року вжиті наступні заходи:
здійснено відпрацювання платників, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами та декларують «незначні» суми податку; 
посилено контроль за бюджетоформуючими платниками, які зменшували нарахування зазначеного податку. 

За січень – грудень 2018 року  до бюджету надійшло по сплаті за ліцензії на право роздрібної  та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у сумі 63 996,3 тис. грн з них по роздрібній торгівлі у сумі 47159,7 тис. грн, по оптовій торгівлі у сумі  16836,6 тис. гривень.

Проведено ряд послідовних заходів щодо усунення схем мінімізації сплати акцизного податку, зокрема, забезпечено контроль за проведенням експортних операцій підприємствами виробниками алкогольних напоїв. Необхідна інформація надавалась до оперативного управління, а також управління аудиту у частині проведення позапланових або планових документальних перевірок.

З метою упередження незаконного використання податкових пільг щомісячно під час проведення камеральних перевірок податкової звітності здійснюється ретельний аналіз за додержанням вимог податкового законодавства при декларуванні платниками оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткування акцизним податком та оподатковуються за нульовою ставкою.
На протязі 2018 року 2 підприємства отримали 2 пільги по акцизному податку на загальну суму 0,8 млн. гривень.








Вжиття результативних заходів із забезпечення повноти нарахування та сплати місцевих податків, екологічного податку, рентної плати, державного мита, податку на майно та інших платежів 

Динаміка надходжень до загального фонду Державного бюджету рентної плати за користування надрами
для видобування нафти, газу, конденсату
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Протягом січня - грудня 2018 року до державного бюджету надійшло рентної плати за користування надрами для видобування нафти, газу, конденсату 13 692,3 млн. гривень.
Розрахункова база щодо виконання індикативу по забезпеченню надходжень рентної плати за користування надрами для видобування нафти, газу, конденсату виконана на 89,8 відсотка.


Місцеві податкові платежі - сприяють зміцненню економічної бази територіальних громад, підвищенню їх ресурсного потенціалу. У сучасних умовах власні податкові джерела стають все більш вагомим інструментом досягнення фінансової автономії муніципальних об’єднань, формування дохідної частини їхніх бюджетів.
Аналіз надходжень до місцевих бюджетів свідчить про виконання ГУ ДФС завдань щодо наповнення бюджетів та про стабільний приріст надходжень.
Надходження по земельному податку та орендній платі за землю (юридичні особи) за січень - грудень 2018 року склали 1 268,6 млн. грн, розрахункова база виконана на 103,8 відсотка.

Кількість платників єдиного податку станом на 01.01.2019 склала 11 124, сума надходжень від яких зафіксовані на рівні 395,0 млн. грн, що на 74,8 млн. грн більше ніж, у аналогічному періоді минулого року. Розрахункова база виконана на 110,9 відсотка.
	Позитивна динаміка надходжень по єдиному податку з юридичних осіб обумовлена насамперед змінами порядку застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, змінами видів діяльності, які надають право застосовувати спрощену систему оподаткування та збільшенням обсягу оподатковуваного доходу.






Підрозділами податків і зборів з фізичних осіб за 2018 рік забезпечено надходжень податків до зведеного бюджету України у сумі 14,9 млрд грн, що на 22,2 відс. або на 2,7 млрд. грн більше, ніж за відповідний період минулого року (12,2 млрд. гривень).

Найбільша частка доходів місцевих бюджетів, забезпечених службою, належить податку на доходи фізичних осіб. За 2018 рік вона склала 59,5 відс. (8,7 млрд грн). Надходження єдиного податку – 1,7 млрд. грн, або 12,0 відс. загальної суми надходжень.
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За 2018 рік податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету надійшло 11 627,9 млн. грн, що на 2 092,5 млн. грн (21,9 відс.) більше надходжень минулого року. 
Виконання доведеного зведеного індикативного показника по надходженню податку на доходи фізичних осіб забезпечено на 103,2 відс. (+ 365,3 млн. гривень).
Єдиного соціального внеску надійшло 12 507,2 млн. грн, що на 2 108,2 млн. грн або на 20,3 відс. більше минулорічного показника.
За 2018 рік до бюджету надійшло 196,0 млн. грн ПДВ з фізичних осіб – підприємців, індикативний показник ДФС виконано на 119,1 відс., додатково до бюджету надійшло 31,4 млн. гривень.
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У 2018 році подали декларації 33 896 громадян. Загальна сума задекларованих громадянами доходів становить 4 021,9 млн. гривень.
Податкові зобов’язання по податку на доходи фізичних осіб склали 106,5 млн. грн, військового збору – 15,2 млн. гривень.
357 громадян (в 2017 році – 329) задекларували доходи понад 1,0 млн. грн у сумі 1 936,0 млн. грн, податок на доходи фізичних осіб в сумі 43,7 млн. грн, військовий збір у сумі 5,3 млн. гривень.

Фізичними особами – СГ за 2018 рік до бюджетів усіх рівнів сплачено 4 083,0 млн. грн податків, з них 1 747,5 млн. грн. - єдиного податку, 196,0 млн. грн - податку на додану вартість, 1 028,7 млн. грн - єдиного внеску та 1 110,8 млн. грн - інших податків і зборів.

На податковому обліку по Харківській області обліковується 149,1 тисяча фізичних осіб – підприємців, з них 49,3 тисяч підприємців здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування або 33,1 відс. та 99,8 тисяч підприємців – платників єдиного податку.

Організація роботи щодо:
забезпечення надходження платежів за рахунок вжитих заходів з погашення податкового боргу

Індикативний показник із забезпечення надходжень в рахунок погашення податкового боргу до державного бюджету за 2018 рік виконано на 160,3 відсотка. При завданні 130,7 млн. грн до бюджету фактично надійшло 209,6 млн. грн, у т.ч.:
реалізовано  заставного майна – 16352,5 тис. грн;
стягнуто з розрахункових рахунків – 4718,6 тис. грн;
стягнуто готівкових коштів – 265,4 тис. грн;
стягнуто за виконавчими документами  – 3312,9 тис. гривень.

Доведене завдання із забезпечення доходів до державного бюджету від реалізації безхазяйного та іншого належного державі майна за січень - грудень 2018 року виконано на 132,5 відс. (при встановленому завданні 232,8 тис. грн, надходження склали  316,5 тис. гривень). 

Доведене завдання по забезпеченню доходів до місцевого бюджету від реалізації безхазяйного та іншого належного державі майна за січень - грудень 2018 року виконано на 153,9 відс. (при встановленому завданні 247,7 тис. грн надходження склали 381,3 тис. гривень).

Надходження від боржників, які перебувають у процедурі банкрутства за 2018 рік склали 127 827,8 тис. гривень. Постійно знаходяться на контролі заяви на приєднання кредиторських вимог.

Станом на 01.01.2019 податковий борг до зведеного бюджету з врахуванням боржників, які перебувають у процедурах банкрутства, становить 5598,6 млн. гривень. За 2018 рік відбулось зростання на 740,2 млн. грн (15,2 відс.) (станом на 01.01.2018  - 4858,5 млн. гривень).  До державного бюджету зростання податкового боргу  за  січень - грудень 2018 року становить – 491,4 млн. грн (11,5 відс.) (з 4259,6 млн. грн до 4750,9 млн. гривень).
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Протягом 2018 року згідно зі ст.100 Податкового кодексу України  (далі – ПКУ) ГУ ДФС прийнято 2 рішення про розстрочення.

Індикативний показник надходження коштів від реалізації заставного майна у січні – грудні 2018 року виконаний на 110,0 відсотків. При доведеному завданні 14,7 млн. грн, фактично надійшло в рахунок погашення боргу від реалізації заставного майна  16,3 млн. гривень.

Розділ 2. Організація проведення контрольно - перевірочної роботи

За 2018 рік за рахунок організації контрольно – перевірочної роботи підрозділів аудиту ГУ ДФС до державного бюджету надійшло 130,9 млн. гривень.  

Відбір СГ до плану - графіка 2018 року здійснено за критеріями ризиків згідно з вимогами наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524 «Про затвердження Порядку формування плану - графіка проведення документальних планових перевірок платників податків», зі змінами.
По всіх відібраних СГ на підставі доперевірочного аналізу встановлено ймовірність отримання податкової вигоди та складено інформаційно - аналітичні довідки щодо діяльності підприємства.
План – графік на 2018 рік проведення документальних планових перевірок СГ направлено та затверджено ДФС.
Пропозиції з коригування плану - графіка проведення документальних планових перевірок СГ надіслано до ДФС (11 листів).

Пріоритетом ризикоорієнтованої системи при організації контрольно – перевірочної роботи на сьогодні, є виявлення не посередників, а конкретних замовників послуг схем мінімізації, тобто представників реального сектора економіки. 

Робота підрозділів аудиту направлена на підвищення якості перевірок.
За січень – грудень  2018 року підрозділами аудиту: проведено  2 066 документальних  перевірок,  з яких узгоджено 1 850 ( 524 планових та 1 326 позапланових). 

Крім того, проведено 1 514 фактичних перевірок СГ, що здійснюють розрахунки у готівковій формі, узгоджено 1 497 перевірок.
Донараховано податкових зобов’язань в сумі 618,3 млн. грн, узгоджено 329,5 млн.грн,  у тому числі:
 за плановими перевірками – 151,1 млн. грн;
за позаплановими перевірками – 171,0 млн. грн;
 за фактичними перевірками – 7,4 млн. гривень.






Із донарахованих узгоджених сум сплачено до бюджету 164,1 млн. грн, що на 29,8 млн. грн  більше, ніж у січні – грудні  2017 року (134,3 млн. гривень). 

Рівень стягнення донарахованих сум склав 49,8 відс. проти 30,3 відс у 2017 році.

Зменшено: від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 658,3 млн. грн, залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду декларації з ПДВ, на 20,2 млн. гривень.
Постійно здійснювався контроль за своєчасним направленням електронного депозитарію матеріалів перевірок. До електронного депозитарію актів перевірок ДФС направлено 2315 матеріалів перевірок, в тому числі 611 планових та 1704 позапланових.

В рамках виконання звіту «Аудит-1» здійснено моніторинг скасованих податкових повідомлень - рішень в адміністративному та судовому порядку, який надавався до ДФС у встановлені терміни. При цьому, проаналізовано кількість та причини скасування оскаржених у адміністративному порядку податкових повідомлень - рішень, прийнятих за результатами документальних планових та позапланових перевірок СГ. 
У ході процедури апеляційного узгодження в адміністративному та судовому порядку в січні – грудні 2018 року скасовано 205 податкових повідомлення – рішення по 142 актах  планових та позапланових  перевірок на загальну суму  122 895,1 тис. гривень.
У ході процедури адміністративного оскарження скасовано на рівні  ДФС  45 410,1 тис. гривень.
У ході процедури судового оскарження скасовано 77 485,0 тис. грн, що становить 63,1 відс. від загальної суми скасувань.  

Відпрацювання «ризикових» СГ відбувалось на підставі вимог наказу ДФС від 28.07.2015 № 543 «Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ», але перевага надана відпрацюванню в першу чергу «ризиковим» СГ, які задіяні у міжрегіональних схемах ухилення від сплати податків.
У межах відпрацювання вигодонабувачів, залучених до схем ухилення від оподаткування, що перебувають на контролі ДФС за звітні періоди декларування ПДВ січень – жовтень 2018 року (з урахуванням переведення ризикових СГ на 2-й рівень контролю – на рівні ГУ ДФС в областях), доведено 17 схем, в яких прийняли участь 24 СГ (28 пар), якими сформовано схемний податковий кредит в сумі 95,1 млн. гривень.

Відпрацьовано 5,6 млн. грн (або 5,9 відсотка): встановлена нереальність господарських операцій – на суму 5,6 млн. гривень.

Залишається на відпрацюванні 89,5 млн. грн (або 94,1 відс.), а саме:
документи вилучено правоохоронними органами або втрачено - на суму  55,6 млн. грн (або 62,0 відс.);
підприємства, якими сформовано схемний податковий кредит включені до плану -графіку перевірок – на суму 25,1 млн. грн (або 28 відс.);
згідно з базами даних ДФС недостатньо доказової бази для здійснення документальної перевірки, триває збір доказової бази (направлено запити по ланцюгу постачання, оперативного підрозділу та інше) – на суму 7,6 млн. грн (або 8,6 відс.);
неможливість проведення перевірок у зв’язку з недопуском посадовими особами до перевірки або у зв’язку з відсутністю підприємств за податковою адресою - на суму 1,0 млн. грн (або 1,2 відс.);
планується вихід на позапланові виїзні перевірки у січні 2019 року на суму  0,2 млн. грн (або 0,2 відсотка).

Складено 1014 податкових інформацій, яку з метою упередження розповсюдження схемного кредиту направлено до податкових органів України для подальшого вжиття заходів.
 Організовано та здійснено проведення перевірок 328 «ризикових» СГ. За результатами перевірок донараховано 200,1 млн. грн, зменшено від’ємне значення у сумі 25,0 млн.грн, встановлена нереальність здійснених операцій на суму 46,8 млн. гривень.
Крім того, за результатами проведеної роз’яснювальної роботи 5 СГ самостійно відмовились від схемного кредиту на суму 1,6 млн. гривень.

Протягом 2018 року в рамках виконання вимог наказу від 02.10.2014 № 158 «Про запровадження операції «Легальний товар» проведені контрольно - перевірочні заходи по 68 СГ за результатами яких: донараховано податків та штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 313,4 млн. грн; зменшено від'ємне значення податку на додану вартість на суму 8,4 млн. грн,  встановлена нереальність здійснених операцій на суму 43,7 млн. гривень.

Відповідно до плану – графіка документальних перевірок на 2018 рік заплановано 633 СГ. 
За 2018 рік закінчено планові документальні перевірки (з урахуванням  планових перевірок, розпочатих в 2017 році та закінчених у звітному році)  по 570 підприємствах, узгоджено результати перевірок по 524 підприємствах.
Всього донараховано плановими перевірками  узгоджених та неузгоджених грошових зобов'язань в сумі 295 277,0 тис. грн, узгоджено 151 116,0 тис. грн, зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток в сумі 263 332,0 тис. грн, зменшено ряд.24 по ПДВ у сумі 9 152,0 тис. гривень. До бюджету сплачено узгоджених сум у розмірі 122 289,0 тис. гривень.
За 2018 рік нерозпочаті, у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням, 4 планові документальні перевірки по підприємствах, включених до плану – графіку іншими областями, які перейшли на облік до ГУ ДФС. 

Також, має місце призупинення документальних планових перевірок. Так за січень - грудень 2018 року було призупинено 40 перевірок підприємств, включених до плану – графіку документальних перевірок, з наступних причин встановлено: пошкодження або втрату первинних бухгалтерських документів по 11 підприємствах, вилучення документів правоохоронними органами по 15 підприємствах, відсутність за місцезнаходженням по 9 підприємствах, не допуск до проведення перевірки по 5 підприємствах. 

Протягом 2018 року надійшла інформація щодо 1269 СГ, по яких прийнято рішення про припинення.

Станом на 01.01.2019 проведені перевірки 629 підприємств. Прийнято рішення про недоцільність проведення перевірок по 459 СГ. По 174 платниках податків перевірки розпочаті та тривають. Після прийняття рішення про припинення діяльності 7 СГ продовжують здійснювати фінансово - господарську діяльність. 
За результатами проведених перевірок донараховано 35 678 тис. грн обов’язкових платежів та фінансових санкцій. 
по 34 СГ перевірки не розпочаті з причини: 31 - відсутність платника податків за податковою адресою та не встановлення його оперативними підрозділами; 3 - несвоєчасне надання або надання не у повному обсязі документів та (або) відомостей для проведення перевірки.

Протягом 2018 року отримано 24 ухвали судових органів для проведення позапланових перевірок, проведено 5 позапланових документальних перевірок, за результатами донараховано грошових зобов’язань (узгоджених та неузгоджених) у сумі – 23 718,2 тис. гривень. Знаходиться на адміністративному та судовому оскарженні – 6 100 тис. грн, податковий борг складає 17 618,2 тис. гривень. Рівень узгодженості 74,3 відсотка. Складено акти неможливості проведення перевірок по 12 ухвалах.  Повернуто ініціатору (помилково направлено) 7 ухвал.  Всього відпрацьовано 24 ухвали або 100 відс. від загальної кількості отриманих ухвал за рік.

За 2018 рік через систему ІТС «Податковий блок» (запити на проведення зустрічних звірок) надійшло 1 966 запитів, з яких підлягають відпрацюванню управлінням аудиту 1 029 запитів на проведення зустрічних звірок та запитів щодо обміну податковою інформацією, в тому числі в розрізі типів звірок (запитів):


408 запитів по напрямку планові та позапланові перевірки, з яких надано відповіді на 398 запитів, що складає 97,5 відс.;
621 запит по напрямку перевірки сумнівного кредиту, з яких надано відповіді на  608 запитів, що складає 97,9 відсотка.
За результатами вжитих заходів щодо відпрацювання запитів щодо проведення зустрічних звірок по : 
305 - складено довідки про результати зустрічних звірок;
	105 - складено акти про неможливість проведення зустрічних звірок у зв’язку з неможливістю вручення запиту «Про надання інформації та її документального підтвердження для проведення зустрічної звірки» та не встановленням платників податків (посадових осіб) за місцезнаходженням (згідно наданих відповідей підрозділів оперативного управління); 
	234 - складено інформаційні листи, з урахуванням наданих  підприємствами документів;
	20 - складено узагальнюючі податкові інформації;
45 - організовано документальні перевірки на підставі п.п. 78.1.19 п.78.1 ст. 78 ПКУ;
297 - надано відповіді органам ДФС - ініціаторам запитів щодо відсутності законодавчих підстав для здійснення зустрічних звірок. 
Триває відпрацювання 23 запитів, які надійшли наприкінці 2018 року та термін відповіді на які не настав.
Протягом 2018 року отримано інформацію та матеріали по 1776 СГ, з яких декларують діяльність 221 СГ.
Загальна сума сформованого схемного податкового кредиту для подальшої ланки по 2778 парах СГ з ознаками фіктивності та СГ Харківської області становить 166,569 млн. гривень.

Встановлено 103 СГ - підприємства Харківського регіону, з яких декларують діяльність 40 СГ та які відпрацьовані в повному обсязі шляхом складання по них податкової інформації та встановлення нереальності господарської діяльності на суму 98,369 млн. гривень.
Також, здійснено 497 перевірок суб`єктів ЗЕД, по яких отримано повідомлення уповноважених банків щодо порушення вимог валютного законодавства, за результатами яких донараховано 28,4 млн. грн, сплачено 14,3 млн. гривень.	
	Протягом січня – грудня 2018 року проведено 5 перевірок небанківських фінансових установ з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, з них  5 планових.  За  результатами перевірок  донараховано 27,7 млн. грн, узгоджено 0,5 млн. грн, сплачено 0,5 млн. гривень.
У 2018 році за результатами перевірок з питання контролю за готівковими операціями проведено 1514 - фактичних перевірок.

За виявлені порушення до СГ застосовано штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 16,7 млн. гривень. Узгоджено штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 5,6 млн. грн, або 34,0 відс. від застосованих сум.
До бюджету сплачено 6,3 млн. грн застосованих штрафних (фінансових) санкцій. 
Відділом проведення митного аудиту проведені перевірки 65 підприємств, донараховано – 22 111,3 тис. грн, зокрема: основного платежу 14 328,44 тис. грн  (ПДВ 6 393,35 тис. грн, мито 4 252,55 тис. грн, додатковий імпортний збір 10.40 тис. грн, компенсаційне мито 2 499,27 тис. грн), штрафних санкцій – 5 2275,73 тис. грн, пені – 2 507,13 тис. гривень.
До бюджету надійшло 1 480,40 тис. гривень.

За результатами відпрацювання ризиків неподання (несвоєчасного подання) звітів про контрольовані операції (далі - КО) та/або неповного декларування обсягів КО за 2015 – 2016 роки:  застосовано штрафні санкції на загальну суму 1,5 млн. грн по 9 СГ, сплачено 380,2 тис. грн по 7 СГ (в т.ч. після судового оскарження – 1 СГ – 316,2 тис. гривень). 

За результатами відпрацювання платників податків з питання відповідності проведених КО принципу «витягнутої руки» за 2018 рік - 6 СГ надали додаток ТЦ до податкової декларації з податку на прибуток за 2017 рік з самостійним коригуванням ціни контрольованих операцій на 6,3 млн. грн, чим збільшено суми податкових зобов’язань на 1,1 млн. грн (сплачено до бюджету в повному обсязі).
Тривають перевірки 2 платників податків з питання відповідності проведених КО принципу «витягнутої руки».
З метою отримання інформації та документального підтвердження фінансових показників підприємств - нерезидентів, до компетентних органів іноземних країн протягом 2018 року направлено 13 спеціальних запитів.

За 2018 рік проведено аналіз якості по 427 актах перевірок, з яких по 407 встановлено порушення вимог податкового законодавства при оформленні матеріалів перевірок, що становить 95,3 відс. від проаналізованих.

За результатами проведення контрольно – перевірочної роботи управлінням оподаткування фізичних осіб за 2018 рік до бюджету донараховано всього 278,8 млн. грн, з них узгоджено 116,7 млн. грн, у тому числі по перевірках СГ юридичних осіб – 69,3 млн. грн, самозайнятих осіб – 41,7 млн. грн, фізичних осіб – 5,8 млн. гривень. За результатами контрольно – перевірочної роботи до бюджету надійшло 30,9 млн. гривень.

Забезпечено постійний контроль за організацією роботи щодо відпрацювання переліків громадян, які отримували доходи у вигляді додаткового блага, спадщини від фізичних осіб, що не є членами сім’ї першого ступеня споріднення або являються нерезидентами, від операції з інвестиційними активами на суму понад 1 млн грн і більше. В першу чергу особлива увага приділялась відомостям про нараховані (виплачені) фінансовими установами доходи, з яких не утримувався та не сплачувався до бюджету податок на доходи фізичних осіб. За результатами проведеної роботи до бюджету додатково надійшло 314,6 тис. гривень.
З питань дотримання вимог діючого законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів громадянам проведені перевірки 1 512 підприємств, установ та організацій та фізичних осіб - підприємців, порушення встановлені у 731 випадку, донараховано 124,0 млн. грн податків, штрафних санкцій, пені.
У 2018 році легалізовано працю 3 363 найманих робітників, у тому числі за рахунок контрольно – перевірочних заходів – 2 818.

Встановлено постійний контроль за своєчасним та якісним проведенням камеральних перевірок. 
За результатами камеральних перевірок управління податків і зборів з юридичних осіб, проведених у січні – грудень  2018 року по 20 255 СГ, донараховано 148,6 млн. грн, в тому числі основного платежу 23,9 млн. грн, штрафних фінансових санкцій 124,2 млн. грн, зменшено від’ємне значення за результатами контрольно - перевірочної роботи управління з податку на додану вартість 18,66 млн. грн, з податку на прибуток  в сумі  60,1 млн. гривень.
Узгоджено з донарахованих сум 92,06 млн. грн, надійшло до бюджету 32,5 млн. грн, або 21,9  відс. від донарахованої суми.
Крім того, донараховано 0,83 млн. грн штрафних санкцій за несвоєчасне подання (не подання) звітів про суми податкових пільг у 1 425 випадках, сплачено 0,6 млн. грн, або 72,3 відс. від донарахованих сум.
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Під час проведення камеральних перевірок управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів постійно проводиться робота в частині застосування штрафних санкцій до СГ, які порушили податкове законодавство, а саме: неподання або несвоєчасне подання декларацій з акцизного податку; несвоєчасна сплата самостійно нарахованих зобов’язань з акцизного податку; порушення платниками порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в ЄРАН, реалізація  підакцизного пального без відповідної реєстрації платниками акцизного податку.
Всього за 2018 рік до СГ по вказаних порушеннях  було застосовано штрафних санкцій на загальну суму 7,4 млн. гривень.

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

За січень - грудень 2018 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 8,9 млн. грн акцизного податку. Індикативний показник з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів виконано на 177,8 відс., додатково зібрано до бюджету 3,9 млн. гривень.

Основною галуззю, яка забезпечує 81,0 відс. надходжень акцизного податку з вітчизняних товарів до загального фонду державного бюджету, є пивна  галузь.
З метою збільшення надходжень акцизного податку до бюджету на протязі 2018 року здійснено наступне:
забезпечено контроль  щодо надходжень акцизного податку у повному обсязі;
організовано роботу щодо здійснення детального аналізу показників фінансово – господарської діяльності  платників акцизного податку;
забезпечено проведення прогнозно – аналітичної роботи в частині надходжень акцизного податку;
вжито комплекс заходів, спрямованих на збільшення рівня сплати акцизного податку, зокрема шляхом організації роботи по взаємодії з бюджетоформуючими платниками акцизного податку області.
Забезпечено дієвий контроль за декларуванням та сплатою до місцевого бюджету акцизного податку з реалiзацiї СГ  роздрібної торгiвлi підакцизних товарів.
За січень - грудень 2018 року  до місцевого бюджету надійшло акцизного податку з  реалізації СГ в роздрібній торгівлі підакцизних товарів в сумі 280,6 млн. грн, індикативний показник виконано на 112,7 відсотка.
За 2018 рік  до бюджету надійшло по сплаті за ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у сумі 63 996,3 тис. грн, з них по роздрібній торгівлі у сумі 47159,7 тис. грн, по оптовій торгівлі у сумі 16836,6 тис. гривень.
З метою упередження незаконного використання податкових пільг щомісячно під час проведення камеральних перевірок податкової звітності здійснюється ретельний аналіз за додержанням вимог податкового законодавства при декларуванні платниками оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткування акцизним податком та оподатковуються за нульовою ставкою.
Протягом 2018 року 2 підприємства отримали  пільги по акцизному податку на загальну суму 0,8 млн. гривень.
Протягом 2018 року з питання дотриманням СГ вимог Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»  проведено 9 перевірок СГ виробників, де виробляється алкогольній напої та продукція з використанням спирту етилового, який отримуються за нульовою ставкою акцизного податку.
Проведено 621 перевірку СГ роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Протягом  2018 року підприємствами - виробниками та імпортерами замовлено 777,9 млн. марок акцизного податку, отримано ГУ ДФС у 746,6 млн. марок акцизного податку та забезпечено їх належне зберігання, обіг та контроль за використанням згідно з чинним законодавством. Реалізовано підприємствам - виробникам та імпортерам – 809,9 млн. марок акцизного податку, сплачено до бюджету 10958,2 млн. гривень. Використано підприємствами-виробниками та імпортерами 821,3 млн. марок акцизного податку.

На обліку в Харківській області станом на 01.01.2019 перебувають 3188 СГ, які мають 10121 діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в т.ч.:
5698 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;
4423 ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.
У 2018 році анульовано 1365 ліцензій, що на 7,0 відс. більше, ніж у минулому році (за 2017 рік анульовано 1267 ліцензій) у тому числі анульовано за 2018 рік за порушення вимог ст.15-3 Закону України від 19.12.1995 року №481/95-ВР  в частині продажу алкогольних напоїв особі, яка не досягла 18 років.
Протягом 2018 року видано 14 довідок про внесення роздрібних партій алкогольних напоїв і тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру у т.ч. 7 довідок на зберігання алкогольних напоїв та 7 довідок на зберігання тютюнових виробів. 
З метою скорочення тіньового обороту підакцизних товарів протягом 2018 року проведено 621 перевірку суб'єктів роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
В ході зазначених перевірок встановлено:
75 випадків порушення максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби;
178 випадків недотримання мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої;
47 випадків без ліцензійної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
16 випадків реалізації або зберігання алкогольних напоїв без наявності марок акцизного податку;
40 випадків зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру;
6 випадків торгівлі алкогольними напоями через РРО, не зазначений у ліцензії;
269 випадків порушення вимог ст. 15-3 Закону України № 481/95-ВР;
1 випадок зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв;
6 випадків подання звітів про обсяги реалізації алкогольних напоїв (форма 1-ОА) з недостовірними даними;
75 випадків відсутності прибуткових документів на підакцизні товари та невидача касових чеків.
За результатами розгляду матеріалів зазначених перевірок до СГ застосовані фінансові санкції на загальну суму 25419,5 тис. грн, надходження до бюджету склали 5750,1 тис. гривень.
На виконання завдань, доведених ДФС, протягом 2018 року було проведено 5 перевірок підприємств на відповідність технологічних умов виробництва алкогольних напоїв та спирту етилового діючим вимогам законодавства, нормативної та технологічної документації. Матеріали перевірок направлені до ДФС.
Протягом 2018 року здійснено 230 перевірок діяльності уповноважених представників контролюючих органів на акцизних складах (120), податкових постах (110) та проведені навчання з відповідальними представниками.

Розділ 4. Організація роботи щодо боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування, митній і бюджетній сферах, а також правопорушеннями, пов’язаними з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
За матеріалами оперативного управління в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі - ЄРДР) зареєстровано 66 кримінальних правопорушень, в тому числі 27 – за тяжкими статтями Кримінального кодексу України.
Сума відшкодованих збитків за направленими до суду кримінальними провадженнями 13,7 млн. гривень.



Всього відшкодовано збитків на суму 20,7 млн. гривень.
До суду направлено 16 кримінальних проваджень, у тому числі 3 – за ст.28  КК України (організоване злочинне угрупування).
Виявлено 1 «конвертаційний» центр. За результатами відпрацювання СГ «вигодонабувачів» «конвертаційних» центрів та СГ стягнуто 21,9 млн. гривень. Виявлено 183 «фіктивних» СГ.
За напрямком викриття кримінальних правопорушень у митній сфері до ЄРДР внесено 13 кримінальних проваджень, в рамках яких відшкодовано збитків у сумі 4,8 млн. грн та накладено арешт на товарно - матеріальні цінності, майно та кошти, на суму 1,3 млн. гривень.
Виявлено 2 центри мінімізації митних платежів. Обсяги експортно - імпортних операцій за вартісними показниками СГ, що входили до складу ЦММП становлять близько 200 млн. гривень.
З незаконного обігу вилучено товарно - матеріальних цінностей підакцизної групи на загальну суму  71,1 млн. грн, з яких:
алкогольних напоїв на суму 6,2 млн. грн,
спирту на суму 9,3 млн. грн,
тютюнових виробів на суму 36,2 млн. грн,
паливно - мастильних матеріалів на суму 12,7 млн. грн,
транспортних засобів на суму 7 млн. грн,
Виявлено 5 підпільних виробництв (4 виготовлення фальсифікованих лікеро - горілчаних виробів та 1 з виготовлення паливно - мастильних матеріалів).
Розпочато 6 досудових розслідувань за виявленими фактами незаконних заявок на відшкодування ПДВ, зменшена до відшкодування сума податку, яка є предметом досудових розслідувань, становить 4 млн. гривень. Розпочато 11 досудових розслідувань за виявленими фактами ухилення від сплати ПДВ, сума відшкодованих збитків становить 5,6 млн. гривень.
В сфері державних. закупівель до ЄРДР внесено 12 кримінальних проваджень, відшкодовано збитків на суму 6,4 млн. гривень. Зареєстровано 1 кримінальне провадження за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, сума виявлених легалізованих доходів складає 69,2 млн. гривень.

В рамках проведення операції «Рубіж-2018», в результаті проведених моніторингу проведення імпортних операції до Харківської митниці ДФС надано 39 листів - орієнтувань щодо можливих порушень митного та податкового законодавства, за результатами розгляду яких складено 30 протоколів про порушення митних правил на суму 9,8 млн. грн, вилучено предметів правопорушень на суму 39 млн. грн, накладено штрафів на суму 7,4 млн. гривень.
Ініційовано 147 запитів щодо перевірки правильності визначення митної вартості (класифікації) товарів, сума додаткових митних платежів складає 33,9 млн. гривень. Також надано 135 листів до митниць ДФС про вчинення порушень митних правил, за результатами розгляду справ про порушення митних правил стягнуто митних платежів на суму 70,6 млн. гривень.
По операції «Будівельник» починаючи з 01.01.2018 підрозділами оперативного управління ГУ ДФС :зареєстровано кримінальних проваджень - 6, встановлена сума збитків – 21,7 млн. грн, відшкодовано збитків - 4,7 млн. грн, в розрізі кримінальних проваджень:1 КП – за ч.3 ст.209 КК України, сума легалізації 69 200 тис. грн, 4 КП – за ч.3 ст.212 КК України, 1 КП - за ч. 1 ст. 212 КК України.
При проведенні заходів щодо викриття та припинення протиправної діяльності організаторів та учасників схем розкрадання коштів державного бюджету, виділених на будівництво та ремонт автомобільних доріг: зареєстровано кримінальних проваджень – 2. У розрізі кримінальних проваджень:1 КП – за ч.2 ст.191 КК України, 1 КП – за ч.3 ст. 212 КК України, встановлена сума збитків 8 млн. гривень.
У період січня - грудня 2018 року в ході проведення заходів щодо протидії використання СГ тіньових схем по ухиленню від оподаткування, зокрема податку на доходи з фізичних осіб, ЄСВ та воєнного збору, за матеріалами оперативного підрозділу в ЄРДР зареєстровано 6 кримінальних проваджень, з яких за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 172 КК України – 2 та 4 за ознаками тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. 
В рамках даних кримінальних проваджень ініційовано та проведено 2 позапланових документальних перевірки СГ, за результатами чого стягнуто до бюджету 1,1 млн. грн податків.

Всього за січень - грудень 2018 року співробітниками відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 42 висновки аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.209 КК України та предикатних до неї, загальна сума ймовірно легалізованих доходів за якими становить понад 738,0 млн. грн та 5 довідок, як складові частини актів планових виїзних документальних перевірок, які направлено до управління аудиту. Висновки аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень направлені до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно діючого законодавства, а саме: слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС, оперативного управління  ГУ ДФС, органів прокуратури, Національної поліції України та СБУ.
За результатами розгляду матеріалів, переданих до правоохоронних органів, у 2018 році до ЄРДР внесено інформацію про 36 кримінальних правопорушень.
До Реєстру інформації про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом,фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та їх учасників внесено 68  повідомлень.


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

Організація та проведення публічного інформування платників податків через суб-сайт «Територіальні органи ДФС у Харківській області» та ЗМІ з питань застосування положень податкового,  митного законодавства та інших нормативно-правових актів, а також стосовно результатів діяльності органів ДФС, завдань та напрямів роботи, соціальної значимості  добровільної та своєчасної сплати податків, зборів та інших платежів
file_33.png


file_34.wmf



Завдяки суб - сайту офіційного веб - порталу органів ДФС «Територіальні органи ДФС у Харківській області» платники податків мають можливість оперативно отримувати необхідну інформацію з актуальних питань оподаткування та дізнаватися про роботу фіскальної служби. 
Протягом 2018 року на суб - сайті розміщено  2 320 матеріалів, в тому числі 1978 – інформаційного характеру та 342 – консультаційно – роз’яснювальних. 
Для зручності платників податків на офіційному суб-сайті ГУ ДФС створено банери, які постійно підтримуються в актуальному стані: «Відеогалерея», «Я маю право», «Центри обслуговування платників», «Митні пункти» тощо.









З метою привернення уваги громадян до важливої інформації на головній сторінці офіційного суб - сайту систематично транслюються тематичні «швидкоплинні рядки». 
file_35.png


file_36.wmf


















Крім того, у 2018 році на власній сторінці «ДФС у Харківській області» у соціальній мережі «Facebook» розміщувались матеріали: інформаційні повідомлення, репости з офіційної сторінки ДФС, відеоматеріали та інша актуальна інформація. 
Всього у січні - грудні 2018 року розміщено 1 224 матеріали.
З метою забезпечення висвітлення податкових та митних питань органами ГУ ДФС на партнерських засадах у 2018 році встановлено зв’язки близько із 100 засобами масової інформації. Серед них: друковані видання, теле- та радіоканали, інформагенції та інформвидання.
Протягом січня - грудня 2018 року органами ГУ ДФС підготовлено 2 297 інформаційних повідомлень та прес – релізів з питань діяльності територіальних органів ГУ ДФС, які  розповсюджено у засобах масової інформації. 
Крім того, протягом 2018 року підготовлено та розміщено у регіональних ЗМІ  2 313 матеріалів роз’яснювального характеру щодо податкового та митного законодавства, єдиного соціального внеску. Загальна кількість ретрансляцій  зазначених матеріалів у засобах масової інформації склала 21708  виходів, з них :
у друкованих ЗМІ –  590  виходів;
в радіомережі –  3 995  виходів;
на телебаченні – 984 виходи ;
в мережі Інтернет, та  на суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Харківській області» – 16139 виходів.
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Організація та проведення семінарів для платників податків, інтернет-конференцій, сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань застосування податкового законодавства

Для досягнення найбільш ефективних результатів при проведенні роз’яснювальної роботи з питань податкового та митного законодавства, ЄСВ у ГУ ДФС протягом січня – грудня 2018 року організовано та проведено 194 семінари (в тому числі у грудні 10 семінарів), серед яких: 30 загальних та кущових, 65 тематичних, 71 практикум та 28  Інтернет-семінарів. 
Так, зокрема, в червні 2018 року пройшла семінарська кампанія для сільгоспвиробників за ініціативою Науково - консультативної ради при ГУ ДФС. Протягом червня 2018 року податківці та науковці охопили семінарами практично усі райони області.
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У липні 2018 року відбулася інтернет- конференція по сплаті майнових податків на інтернет - майданчику – сайті Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва. 
У грудні 2018 року співробітники ГУ ДФС взяли участь у семінарі, організованого Харківською обласною профспілкою працівників та підприємців торгівлі, громадського харчування та об’єднання підприємців «Торгова єдність».
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Крім того, фахівцями відділу комунікацій із інститутами громадянського суспільства та бізнес - середовищем протягом січня - грудня 2018 року проводилися семінари - консультації у Консалтинговому центрі Харківського міського центру зайнятості, для фізичних осіб, які вирішили розпочати свою власну справу та зареєструватися приватними підприємцями. Всього відбулось 12 таких заходів. 
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                                                                           	У листопаді 2018 року відбулися спільні дебати щодо вдосконалення податкового законодавства за ініціативою ВГО «Спілка податкових консультантів» та за участю фахівців фіскальної служби області та науковців. 
У звітному році було організовано та проведено 135 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія».

Організація та проведення засідань Громадської ради при ГУ ДФС

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 966  при ГУ ДФС створена Громадська рада.
У червні 2018 року відбулись установчі збори та створено нову Громадську раду при ГУ ДФС (наказ від 14.06.2017 № 2478). Всього у 2018 році проведено 3 засідання Громадської ради при ГУ ДФС та 3 засідання Правління Громадської ради.
Так у листопаді 2018 року проведено чергове засідання Громадської ради при ГУ ДФС, під час якого були обговорені актуальні питання.
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Проведення за участю керівництва ГУ ДФС прес-конференцій, брифінгів, прямих телефонних «гарячих» ліній та інших заходів з актуальних питань основної діяльності; координація роботи підпорядкованих ОДПІ щодо проведення публічних заходів за участі громадських організацій, керівництва ГУ ДФС з актуальних питань оподаткування та діяльності
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Органами ГУ ДФС протягом січня-грудня 2018 року проведено:  
105 прес - конференцій та брифінгів, в т.ч. у грудні - 9; 
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145 інших публічних заходів за участі представників засобів масової інформації, в т.ч. у грудні - 17. 
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Зокрема, у березні 2018 року відбулася прес-конференція начальника відділу управління оподаткування податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС, яка розповіла про особливості проведення цьогорічної Кампанії декларування, про те, хто повинен задекларувати минулорічні доходи, а хто може це зробити за власним бажанням та скористатись правом на податкову знижку.
У травні 2018 року пройшла прес-конференція за участю представників ЗМІ, на якій фахівці ГУ ДФС розповіли про ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами і відповідальності, яка передбачена у разі порушення правил торгівлі такими товарами. 
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У липні 2018 року відбулась прес-конференція фахівців ГУ ДФС з актуальних питань адміністрування та сплати майнових податків, а також необхідності внесення змін до реєстраційних даних платника податків. 
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У грудні 2018 року. була проведена прес-конференція присвячена питанням своєчасної сплати ЄСВ та недопущення заборгованості.
Протягом січня - грудня 2018 року у Харківській області організовано і проведено 251 захід з інститутами громадянського суспільства та громадськістю: 115 засідань «круглого столу», 136 зустрічей та інших заходів з представниками інститутів громадянського суспільства.
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Так, перспективи і шляхи погашення податкового боргу комунальних підприємств області та питання сплати рентної плати за користування надрами стали головною темою спільного засідання ГУ ДФС, Харківською обласною державною Адміністрацією, обласної ради та Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області. Захід відбувся у приміщенні ГУ ДФС під головуванням начальника ГУ ДФС.
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У листопаді 2018 року начальник ГУ ДФС взяв участь у засіданні Регіональної ради підприємців Харківської області. Однією з тем, винесених на обговорення, стали питання наповнення  місцевих бюджетів та легалізації трудових відносин. 




Робота з формування податкової культури у майбутніх платників  податків;  координація роботи

Особлива увага фахівцями ГУ ДФС приділяється роботі із молоддю – майбутніми платниками податків. 
На податкову тематику у навчальних закладах проводяться лекції, ділові ігри, акції, конкурси, вікторини, Дні відкритих дверей тощо. Загалом у 2018 році з майбутніми платниками податків проведено 93 заходи.





Зокрема, фахівці ГУ ДФС у березні 2018 року спільно з Харківською обласною бібліотекою для дітей започаткували інноваційний проект «Податкова абетка».  
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У звітному році фахівці управління комунікацій ГУ ДФС читали лекції для студентів 
4 курсу спеціалізації «Фінанси та кредит» Харківського інституту фінансів та студентів Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу.  
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У грудні 2018 року начальник ГУ ДФС у форматі «День відкритих дверей» зустрівся з учнями КЗ «Харківська спеціалізована школа-інтернат «Ліцей «Правоохоронець».
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Розділ 6. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядуванню. Організація міжвідомчої взаємодії  із суб’єктами інформаційних відносин

Забезпечено підготовку інформаційно - аналітичних матеріалів для участі представників ГУ ДФС на засіданнях постійно діючих комісій, міжвідомчих робочих груп і робочих груп Харківської обласної державної адміністрації з питань забезпечення надходжень податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджету у повному обсязі, зменшення податкового боргу та інших питань відповідно до компетенції ГУ ДФС (відповідно до порядку денного). Підготовлені матеріали на пленарне засідання XVIII сесії Харківської обласної ради VII скликання, яке відбулося 06.12.2018.

Також, інтенсивний інформаційний обмін ГУ ДФС  здійснювався з органами місцевого самоврядування (Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації та Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради щодо: розписів місцевих бюджетів області та заходів, які вживались фіскальною службою для наповнення місцевих бюджетів області та прогнозних показників надходжень податків на 2019-2021 роки; сум податкових надходжень платежів, які контролюються ГУ ДФС, до бюджету міста Харкова від малого підприємництва (юридичних осіб – малих підприємств та фізичних осіб – підприємців) та їх частки в податкових надходження платежів до бюджету міста Харкова. 
Головним управлінням Статистики у Харківській області до ГУ ДФС надавався статистичний збірник «Економічне і соціальне становище Харківської області» та комплексна доповідь «Про соціально - економічне становище Харківської області», показники яких використовувались для підготовки інформаційно - аналітичних матеріалів керівництву ГУ ДФС області.   
З Головного управління  Державної казначейської служби України в Харківській області  забезпечено щоденне отримання інформації про надходження платежів до державного та місцевого бюджетів. Крім того, в останній  день кожного місяця така інформація отримувалася в оперативному режимі протягом  робочого дня.
Налагоджено взаємодію з Харківським управлінням Офісу великих платників податків ДФС, отримано інформацію про фактичні надходження податків і зборів по підприємствах, які перейшли з 2018 року на обслуговування до ГУ ДФС ( 75 СГ) та інформацію про результати проведених документальних (планових або позапланових, виїзних або невиїзних) або фактичних перевірок, проведених підрозділом аудиту ГУ ДФС та отриманих від попереднього місця обліку платників. 

Постійно відбувається взаємодія з Національним банком України з питань декларування валютних цінностей, які знаходяться за межами України.
Забезпечено взаємодію з ДП «Харківстадартметрологія» (протягом 2016 року взято участь у 7 атестаціях виробництва алкогольних напоїв).

З метою забезпечення повноти обліку платників земельного податку та орендної плати за земельні ділянки та збільшення надходжень з плати за землю з боку ГУ ДФС налагоджено взаємодію з органами місцевого самоврядування та органами державного контролю по земельних відносинах.
Так, з 2009 року на підставі Угоди, укладеної між Харківською міською радою, ДПА у Харківській області та Управлінням Держкомзему у м. Харків щомісячно отримується інформація щодо укладених договорів оренди землі, додаткових угод до діючих договорів оренди та їх розірвання, а також відомості про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у розрізі власників землі та землекористувачів, а також, здійснюється зворотній зв’язок щодо  відпрацьованих податковими органами підприємств та подання ними уточнюючих розрахунків з орендної плати за землю.





З метою забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати, скоординовано роботу з місцевими та контролюючими органами влади. Підприємства, які мають заборгованість із виплати заробітної плати, заслуховуються на засіданнях постійно діючих комісій (робочих груп) у районних адміністраціях з питання погашення боргів по заробітній платі, сплати податку до бюджету в повному обсязі та, у подальшому, недопущення порушення вимог законодавства про оплату праці.
Протягом 2018 року з питання підвищення рівня оплати праці керівники 1 072 підприємств та 474 підприємці були заслухані на засіданнях комісій (робочих груп) у Районних державних адміністраціях. До бюджету додатково надійшло 6,1 млн. грн податку на доходи фізичних осіб та 7,3 млн. грн єдиного внеску.


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

Протягом 2018 року забезпечено поточне планування діяльності ГУ ДФС.
Направлено для затвердження керівництвом ДФС у відповідності 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 та доповненнями (далі - наказ ДФС № 180) плани роботи ГУ ДФС на друге півріччя 2018 року (лист від 04.06.2018 № 3813/20-40-01-01-35), перше півріччя 2019 року та 2019 рік (лист від 29.11.2017 № 8801/8/20-40-01-35).
Складено та направлено до ДФС звіти про виконання планів роботи на друге півріччя           2017 року, 2017 рік (лист від 26.01.2018 № 618/8/20-40-01-35) та перше півріччя 2018 року (лист від 23.07.2018 № 5073/8/20-40-01-35).
З метою оприлюднення вищезазначені плани роботи ГУ ДФС та звіти про їх виконання розміщено на суб - сайті територіальних органів ДФС. 
Згідно з наказом ДФС від 30.05.2018 № 332 «Про внесення змін до наказу ДФС від 10.10.2014 №180» втратило чинність поточне планування діяльності ДПІ.

Відповідно до вимог наказу ДФС від 11.01.2016 № 17 «Про введення в дію Структур територіальних органів ДФС та затвердження методичних рекомендацій щодо їх побудови» (лист від 19.12.2017 №7814/8/20-40-01-35) надано на затвердження організаційну структуру ГУ ДФС та затверджено організаційні структури підпорядкованих ОДПІ на 2018 рік від 29.12.2017 року. 
З метою утворення управлінь (на правах відокремлених підрозділів) та державних податкових інспекцій, до ДФС направлено пропозиції (лист ГУ ДФС від 23.06.2018 №4335/8/20-40-01-35), перелік управлінь затверджено наказом ДФС від 12.07.2018 №445 «Про затвердження переліків управлінь, які утворені на правах відокремлених підрозділів ГУ ДФС в областях, та державних податкових інспекцій».
Забезпечено постійний контроль за своєчасністю і повнотою виконання заходів, пов’язаних з оптимізацією штатної чисельності ГУ ДФС. 
На виконання вимог наказів ДФС від 11.01.2018 №10, 20.02.2018 №76, 21.02.2018 №81, 06.06.2018 №356, 22.06.2018 №390, 12.07.2018 №445, 14.09.2018 №591 затверджено переліки змін до організаційної структури ГУ ДФС від 31.01.2018 №1, 12.03.2018 №2, №3, від 30.07.2018 №4, від 22.10.2018 №5, від 12.11.2018 №6 (листи від 16.01.2018 №378/8/20-40-01-35, 26.02.2018 №1410/8/20-40-01-35, 18.07.2018 №4979/8/20-40-01-35, 01.10.2018 №6989/8/20-40-01-35, 07.11.2018 №8074/8/20-40-01-35).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №296 «Про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби» та наказу ДФС  від 10.05.2018 №297 «Про реорганізацію територіальних органів ДФС у Харківській області»  забезпечено контроль щодо вжиття заходів проведення процесу реорганізації ОДПІ м. Харкова та області.

Протягом 2018 року проведено всього 38 нарад ГУ ДФС (оперативних та апаратних) та 3 заслуховування підпорядкованих ОДПІ з питань виконання встановлених індикативних показників та доведених завдань за закріпленими напрямками роботи.

Для забезпечення проведення за участю керівництва ГУ ДФС нарад, заслуховувань тощо управлінням організації роботи (далі - управління) протягом 2018 року складено щоквартальні плани проведення нарад та забезпечено організацію підготовки керівниками структурних підрозділів ГУ ДФС інформаційно - аналітичних матеріалів щодо фактичного та очікуваного рівня виконання доведених індикативних показників та завдань, за закріпленими напрямками роботи, спрямованими на збільшення надходжень податків і зборів, обов’язкових  платежів до бюджетів усіх рівнів, у тому числі за рахунок відпрацювання «ризикових» підприємств.

Протягом 2018 року забезпечено реєстрацію розпорядчих документів ГУ ДФС: накази з основної діяльності – 9712, розпорядження з основної діяльності – 831, накази з адміністративно – господарських питань – 9, розпорядження з адміністратівно – господарських питань – 2.

Для організації діяльності ГУ ДФС  управлінням організації роботи ГУ ДФС  підготовлено накази, розпорядження, доручення, протоколи засідань керівництва (апаратних та оперативних).


2018 року
Підготовлено документів 
управлінням, всього:
120
з них:

накази
51
розпорядження
4
доручення 
24
протоколи нарад (оперативні, апаратні)
38
заслуховування
3
У системі автоматизованого дистанційного контролю (AIC «Управління документами») здійснювався контроль за виконанням структурними підрозділами ГУ ДФС доручень ДФС та ГУ ДФС (крім завдань, визначених зверненнями громадян, ФОП, адвокатів та арбітражних керуючих, запитів на публічну інформацію). На контроль були поставлені документи, що містять доручення щодо виконання контрольних завдань.


2018 рік
Підлягало виконанню
21532
з них:

виконано 
21505
залишається на контролі
27

Щотижнево до структурних підрозділів ГУ ДФС надавались нагадування щодо контрольних завдань, по яких минули або настають терміни виконання.
Запроваджено системну оцінку рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ ДФС , за кожний звітний місяць, про що складено доповідні записки керівництву ГУ ДФС. За результатами оцінки надано пропозиції щодо заходів впливу до керівників структурних підрозділів, якими допущено порушення термінів виконання контрольних завдань, які включено до відповідних наказів ГУ ДФС. 
Крім того, управлінням забезпечено контроль за виконанням структурними підрозділами контрольних завдань у системі (AIC «Управління документами») рівня ДФС України – по 544 контрольних картках.




Складено 54 доповідних записки з питань організації роботи та виконавської дисципліни структурних підрозділів (зокрема, з питання порушення термінів виконання контрольних завдань та своєчасного інформування про їх виконання, інших питань організації роботи). 

Управлінням організації роботи ГУ ДФС проведено 4 тематичні перевірки структурних підрозділів ГУ ДФС, а саме: відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, слідчого управління фінансових розслідувань, оперативного управління, управління обслуговування платнкиів, погашення боргу, управління податків і зборів з фізичних осіб, управління контролю за обігом підакцизних товарів з питань стану організації роботи. Про результати перевірок проінформовано керівництво.

Розділ 8. Організації правової роботи

Упродовж 2018 року фахівцями юридичного управління ГУ ДФС надавались роз’яснення, податкові консультації структурним підрозділам ГУ ДФС з правових питань.
Постійно надавалась правова оцінка проектам договорів (додаткових угод) та постійно здійснювалось їх візування юридичним управлінням ГУ ДФС відповідно до вимог Порядку організації та ведення договірної роботи в органах ДФС, затвердженого наказом ДФС від 27.10.2014 № 216  «Про затвердження порядку організації та ведення договірної роботи в органах ДФС».
У порядку запровадження концепції проектної організації роботи юридичним управлінням ГУ ДФС постійно надається правова оцінка обґрунтованості висновків проектів актів перевірок та здійснюється їх візування, з урахуванням вимог податкового законодавства та виключно в інтересах держави. 
Розроблено Примірний  порядок правового супроводження перевірок, що проводяться структурними підрозділами ГУ ДФС, затверджений наказом ГУ ДФС у Харківській області від 21.06.2017 № 2701 «Про затвердження Примірного порядку правового супроводження перевірок, що проводяться структурними підрозділами Головного управління ДФС у Харківській області», яким передбачено алгоритм  дій структурних підрозділів ГУ ДФС під час правового супроводження перевірок. 

Протягом січня – грудня 2018 року судами розглянуті 2039 справ, де стороною виступають органи ГУ ДФС на загальну суму 14 млрд грн, з них: на користь органів ГУ ДФС розглянуті 1034 справи на суму 10,9 млрд грн, що складає 50,71 відс. від кількості та 78,23 відс. від суми розглянутих судами справ, на користь платників податків розглянуті 1005 справ на суму 3,1 млрд грн (або 49,29 відс. від кількості та 21,77 відс. від суми розглянутих справ).  
Із загальної кількості справ, які у 2018 році розглянуті судами, результативні рішення винесені по 448 справах, провадження по яких ініційовано органами ГУ ДФС на суму 359 млн. 633,1 тис. гривень.
З них:  на користь Держави вирішено 426 спорів на суму 357 млн. 127,6 тис. грн, що складає 95,08 відс. від кількості розглянутих. На користь платників – 22 на суму 2 млн. 505,5 тис. грн  (4,92 відс. від кількості).
Також, судами розглянута 1591 справа на суму 13 млрд 673 млн. 783,6 тис. грн за позовами платників податків до органів  ГУ ДФС. 
З них: на користь органів ГУ ДФС вирішені 608 справ на суму 10 млрд 621 млн. 432,4 тис. грн, що складає 38,21 відс. від кількості та 77,67 відс. від суми розглянутих судами справ за позовами платників податків, на користь платників – 983 справи (61,79 відс.) на суму 3 млрд 052 млн. 351,2 тис. грн (22,33 відсотка).

За результатами розгляду судових справ за участі органів ГУ ДФС на користь Держави  з початку 2018 року (станом на 01.01.2019) до бюджету надійшла сума в розмірі 71 млн. гривень.  У структурі надходжень: 28,7 млн. грн по справах про оскарження ППР;  21,1 млн. грн надходження по справах про стягнення боргу; 21,1 млн. грн по справах про банкрутство.

Юридичним управлінням ГУ ДФС до ДФС надсилається узагальнена практика з питань застосування податкового законодавства за результатами розгляду у судах справ щодо застосування ст.39 Податкового кодексу України (12 листів).

Протягом 2018 року перебувало на супроводженні 318 судових справ щодо примусового погашення податкового боргу на суму 235043,9 тис. грн, з яких 223 судові справи на суму 51939,4 тис. грн задоволено.
По судовим справам про банкрутство, протягом 2018 року затверджені ліквідаційні баланси по 21 підприємству на загальну суму 115531,74 тис. гривень.

	         Розгляд скарг платників податків 

У 2018 році відділом досудового врегулювання спорів юридичного управління ГУ ДФС проводиться аналіз результатів розгляду скарг платників податків, на рівні ДФС. За кожним фактом скасування ДФС податкових повідомлень - рішень (рішень, вимог) ГУ ДФС до структурних підрозділів ГУ ДФС надсилаються службові записки із зазначенням причини скасування (збільшення) та з пропозицією вжиття заходів щодо усунення недоліків, які призвели до скасування таких податкових повідомлень - рішень (рішень, вимог).
У 2018 році на рівні ДФС скасовано 350 податкових повідомлень - рішень (вимог) ГУ ДФС. Показник скасованих податкових повідомлень рішень по ГУ ДФС 15,9 відс. від загальної кількості оскаржених податкових повідомлень – рішень. Протягом 2018 року забезпечено надання висновків на рішення ДФС про продовження терміну розгляду скарг з питань оскарження платниками податків податкових повідомлень - рішень (рішень), вимог.
Здійснення аналізу причин скасування рішень ГУ за підсумками розгляду скарг платників податків та складання доповідної записки до структурних підрозділів ГУ ДФС «Щодо стану розгляду  скарг  платників податків  на  рівні ДФС ( від 05.07.2018 № 6211/20-40-10-04-02, від 13.08.2018 № 7699/20-40-10-01-01,від 12.09.2018 № 8805/20-40-10-01-03, від 12.10.2018 № 9882/20-40-10-01-02, від 11.01.2019 № 217/20-40-10-01-10).

Розділ 9. Здійснення внутрішнього аудиту 

У 2018 році здійснено 7 внутрішніх тематичних перевірок з проблемних та актуальних питань діяльності ГУ ДФС, за результатами яких:
виявлено резерви наповнення бюджету у сумі 241,1 млн. грн, надійшло до бюджету 192,0 млн. гривень;
встановлено невжиття заходів з відпрацювання «схемного» податкового кредиту на загальну суму 14,9 млн. грн;
застосовано захід впливу до 12 посадових осіб, які допустили порушення.
За наслідками проведених перевірок за кожним фактом виявлених порушень вимог законодавчих та інших нормативно - правових актів, розпорядчих документів, доручень керівництва ДФС та ГУ ДФС, надано доповідні записки начальнику ГУ ДФС з відповідними пропозиціями, зокрема вжиття заходів по усуненню виявлених порушень та недопущенню їх у подальшій службовій діяльності.
Проведено два аудити відповідності (далі – аудит) з оцінки діяльності щодо дотримання актів законодавства, нормативно – правових актів та розпорядчих документів:
під час розгляду звернень платників податків та громадян;
при виконанні функції «Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком, зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників територіального органу».
За результатами проведених аудитів відповідності аудиторськими групами складені аудиторські звіти, виявлено 44 нефінансових порушень (недотримання актів законодавства, планів, процедур, розпорядчих документів тощо).




Об’єктам аудиту надано 17 рекомендацій щодо удосконалення їх діяльності, усунення та/або упередження встановлених недоліків. 
Розглянуто 4 звернення громадян та посадових осіб СГ щодо незаконних дій посадових осіб ГУ ДФС.  Інформація, викладена у зверненнях заявників, знайшла своє повне або часткове підтвердження у 4 випадках. За фактами недотримання посадовими особами територіальних органів вимог законодавства та нормативних актів, начальнику ГУ ДФС надано доповідні записки з відповідними пропозиціями, вжито захід впливу до 5-ти посадових особи, з вини яких допущено порушення.
Працівники залучались до перевірок/внутрішніх аудитів територіальних органів ДФС інших регіонів у складі робочих груп ДФС згідно з наказами/розпорядженнями ДФС:
від 10.01.2018 № 7 - проведення аудиту відповідності діяльності ГУ ДФС у м. Києві;
від 28.02.2018 № 105 - проведення аудиту відповідності діяльності ГУ ДФС у Львівській області;
від 03.03.2018 № 117 – проведення тематичної перевірки територіальних органів ГУ ДФС у Чернігівській області;
від 02.04.2018 № 174 - проведення тематичної перевірки територіальних органів ГУ ДФС у Сумській області;
від 27.06.2018 № 69-р - проведення тематичної перевірки стану організації роботи Харківської митниці ДФС;
16.07.2018 № 481 - проведення аудиту відповідності діяльності ГУ ДФС у Одеській області.

У зв’язку із реорганізацією територіальних органів ГУ ДФС та змінами в організаційній структурі з 03.09.2018 створений відділ внутрішнього моніторингу управління організації роботи ГУ ДФС області (далі –відділ).

З метою організації роботи щодо забезпечення виконання доручення ДФС від 13.07.2018 № 6/99-99-01-09(06) «Про організацію роботи окремих структурних підрозділів територіальних органів ДФС» в частині усунення недоліків та порушень, виявлених за результатами перевірок управління внутрішнього аудиту ГУ ДФС та  впровадження аудиторських рекомендацій, начальником ГУ ДФС видано доручення від 20.09.2018 № 14/20-40-01-11 «Про організацію контролю» (далі – доручення №14).
За вересень - грудень 2018 року за результатами вжитих заходів щодо усунення порушень законодавства, нормативно - правових документів, нормативних актів (розпорядчих документів), встановлених тематичними перевірками, структурними підрозділами ГУ ДФС донараховано 23 296,8 тис. грн, відпрацьовано ризикового податкового кредиту на загальну суму 781,3 тис. гривень.
За результатами внутрішніх аудитів за вересень - грудень 2018 року усунуто 11 фінансових порушень на суму 20,8 тис. грн, 5 нефінансових порушень, впроваджено 5 рекомендацій.
Проведено 2 тематичні перевірки структурних підрозділів ГУ ДФС: 
управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС щодо своєчасності проведення камеральних перевірок податкових декларацій з акцизного податку та застосування штрафних санкцій за їх неподання, достовірності звітних показників станом на 01.09.2018 та достовірності інформування начальника ГУ ДФС щодо контрольно – перевірочних заходів; 
з питання організації роботи управління погашення боргу ГУ ДФС щодо повного та своєчасного вжиття заходів щодо списання податкового боргу та причин затягування ліквідаційної процедури за період з 01.01.2018 по 01.10.2018.
За наслідками проведених перевірок підготовлено доповідні записки з відповідними пропозиціями, які разом з дорученням начальника ГУ ДФС щодо покращення роботи за даними напрямками службової діяльності, направлено до виконання посадовим особам ГУ ДФС; до посадових осіб ГУ ДФС області вжито захід впливу у вигляді позбавлення/зменшення розміру 
премії; ініційовано проведення дисциплінарного провадження у відношенні    3-х посадових осіб, яким за результатами дисциплінарного провадження оголошено догану.
Відділом проведено дослідження інформації, наявної в ІТС «Податковий блок» та АІС«Промінь» щодо:
проведення камеральних перевірок поданої податкової звітності структурними підрозділами ГУ ДФС  за період з січня по серпень 2018 року;
рознесених показників податкової звітності за 2018 рік та відображення/рознесення їх в інтегрованій картці платника;
фізичних осіб підприємців, які здійснюють діяльність на торгових об’єктах у 2018 році та мають один і більше РРО, при цьому не мають найманих працівників або кількість найманих працівників менше ніж кількість зареєстрованих РРО.

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

Забезпечено комплекс заходів з призначення, переміщення і звільнення працівників                   ГУ ДФС у 2018 року прийнято 641 особа, звільнено 113.
У  2017 році конкурс проводився відповідно до наступних наказів ГУ ДФС: від 20.02.2018 № 134-о, від 26.02.2018 № 150-о, від 15.05.2018 № 366-о, від 14.09.2018 № 650-о, від 08.11.2018 № 881-о.
Постійно здійснюється комплекс заходів зі зміцнення трудової та службової дисципліни працівниками ГУ ДФС. У межах виконання зазначеного комплексу заходів періодично проводяться перевірки виконання працівниками розпорядку дня, своєчасного та якісного виконання ними поставлених завдань, використання службових посвідчень тощо.

Під час проведення навчання без відриву від роботи забезпечено вивчення правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правил щодо усунення наслідків корупційних правопорушень визначених Законом України «Про запобігання корупції»                         від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII.
Направлення на навчання працівників ГУ ДФС відбувалося відповідно до наказу ГУ ДФС від 08.02.2018 № 110-о «Про організацію підвищення рівня професійної компетентності працівників органів ДФС у 2018 році». Порушень у навчанні не було.

З метою максимального залучення цільової аудиторії для проведення семінарів, «круглих столів», тематичних зустрічей на підприємствах, в організаціях, установах та інших заходів щодо профілактики корупційних правопорушень проводиться постійний моніторинг заходів запланованих різноманітними громадськими та цільовими організаціями на території Харківської області. Прийнято участь в Public talk на тему  «Актуальні питання реалізації антикорупційної реформи в Україні : взаємодія держави та громадянського суспільства», який відбувся 4 липня 2018 року.
Проведено навчальні заходи (8 семінарів) за темами: «Етика державного службовця», «Додаткові заходи фінансового контролю» та «Конфлікт інтересів. Частина І. Алгоритм дій особи у зв'язку з виникненням у неї конфлікту інтересів», якими  охоплено особовий склад ГУ ДФС. Методичний матеріал направлено для додаткового самостійного вивчення фахівцям для закріплення знань отриманих на заняттях - семінарах. 
Надано сприяння в прийнятті  4 рішень щодо врегулювання конфлікту інтересів. Та надано понад 20 особистих роз'яснень щодо наявності конфлікту інтересів на особисті звернення. 
Впроваджено «гарячу лінію» для отримання співпрацівниками ГУ ДФС консультацій з питань антикорупційного законодавства, в т. ч. і в позаробочий час, та вже надано понад 200 консультацій, як за особистими зверненнями, так і з використанням мережевих засобів ГУ ДФС, телефонного зв'язку. Постійно доводиться інформація, яка Національним агентством з питань запобігання корупції публікується на офіціальному сайті.
Надана допомога в заповнення Повідомленні про суттєві зміни майнового стану (понад 15 осіб) та одного Повідомлення про відкриття рахунку близькою особою в банку – нерезиденті,  12 особам надана допомога в заповненні Декларації у зв'язку зі звільненням.



Направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції 1 повідомлення про неподання декларації.

Розділ 11. Організація фінансової діяльності. Матеріально - технічний розвиток

На виконання наказу ДФС від 14.03.2017 р. № 177 “Про ефективне використання бюджетних коштів” забезпечено ефективне і цільове використання бюджетних коштів.
Забезпечено удосконалення автоматизації ведення бухгалтерського обліку в програмному комплексі по плануванню, обліку та аналізу кошторису видатків ДПС-ПРО, процедури виконання кошторису видатків за даний період. 

Постійно здійснюється аналіз видатків та проводиться перерозподіл, у разі необхідності, кошторисних призначень.
Постійно забезпечується контроль за фінансово - господарською діяльністю, кошторисною дисципліною, збереженням і цільовим використанням коштів. 
Безперервно здійснювався моніторинг і суворий контроль за відповідністю бюджетних зобов’язань затвердженим кошторисним призначенням при укладанні угод з метою недопущення зростання дебіторської та кредиторської заборгованості.
Листами до ДФС надані пропозиції щодо збільшення кошторисних призначень, наближення кошторисних призначень, перерозподіл кошторисних призначень та про виділення коштів з метою забезпечення ефективного виконання завдань, покладених на ГУ ДФС (7 листів).
Протягом 2018 року здійснювалось фінансування територіальних органів ГУ ДФС відповідно до затверджених кошторисів видатків та планів асигнувань на 2018 рік. 
Листом від 26.04.2018  № 2964/8/20-40-05-03-04  ДФС надані на розгляд бюджетні пропозиції на 2019 рік за бюджетними програмами, закріпленими за ДФС.

Проведена робота з орендарями, що орендують приміщення, які тимчасово не використовуються органами ГУ ДФС. Загальна площа приміщень, які передавались в оренду у 2018 році складає 1350,79 кв. м. За 2018 ріку отримано від орендарів 26,3352 тис. гривень. 
З метою передачі в оренду вільних площ та в подальшому економії бюджетних коштів на комунальні витрати, розміщено на сайті Фонду державного майна України перелік об’єктів державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі ДФС, органів ГУ ДФС, які належать до сфери управління ДФС, що тимчасово не використовується за призначенням та може розглядатися як потенційний об'єкт оренди. Існуючі договори оренди підтримувались в актуальному стані.
Проводилась робота щодо переоформлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно, яке обліковується на балансі ДФС. Станом на 01.01.2019 переоформлено 90 об’єктів з 94.
Оприлюднення інформації про закупівлі здійснюється відповідно до ст. 4, 10 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VІІІ . 
З метою оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформації щодо закупівель укладені договори з  авторизованими електронними майданчиками.
Проведені переговорні процедури закупівлі та укладені договори на закупівлю послуг з постачання теплової енергії, постачання електричної енергії, закупівлю поштових марок, проведені процедури відкритих торгів на закупівлю паперу та фірмових бланків.
Здійснювався контроль за споживанням енергоносіїв та води, проводиться відповідний аналіз розрахунків з АК «Харківобленерго», КП «Харківводоканал», КП «Харківські теплові мережі».
Щоденно фіксувались показники приладів обліку теплової та електричної енергії та води.
Щомісячно зводилась та направлялась до ДФС інформація щодо споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та води в органах  ГУ ДФС.
Ліміти споживання енергоресурсів та води за 2018 році не перевищені.
Забезпечено безперебійну роботу службового автотранспорту ГУ ДФС. Проводилась робота з водіями щодо недопущення порушень вимог Правил дорожнього руху України. Постійно контролювалась своєчасність проходження водіями медичного огляду перед виїздом.
Проведено обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності службового автотранспорту. Отримано відповідні страхові поліси. 
Зводилась та направлялась до ДФС інформація про наявність, технічний стан і використання транспортних засобів.
Проведена робота по науково-технічному упорядкуванню документів Головного управління Міндоходів у Харківській області за 2014-2015 роки в результаті чого були складені та затверджені описи : справ постійного зберігання, справ з особового складу, з особового складу (звільнених) та акт «Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду».

Схоронність архівних документів та довідкового апарату (описи справ, передмови до описів справ, доповнення  до історичної  довідки ) забезпечено.


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

Забезпечено безперебійну роботу 14 серверів застосувань ITC та 937 клієнтських місць, які функціонують у режимі «клієнт-сервер».
Протягом 2018 року відповідно графікам проведення забезпечено технічне супроводження відеоконференц нарад з ДФС та структурними підрозділами ГУ ДФС. 

Забезпечено безперебійну роботу корпоративної мережі та IP-телефонії. Протягом 2018 року проведено роботу з організації каналів передачі даних з метою створення єдиної телекомунікаційної мережі з ДФС (підключена 21 точка). Проводились роботи з відновлення каналів передачі даних (єдиної телекомунікаційної мережі з ДФС) при виході їх з ладу.
За результатом розгляду проблемних питань щодо функціонування інформаційних систем забезпечено надання практичної допомоги та роз’яснень працівникам структурних підрозділів ГУ ДФС.
До ДФС направлено 6 листів з питань доопрацювання інформаційних систем.
З метою забезпечення виконання вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» у режимі селекторного зв’язку проведено навчання з працівниками підрозділів інформаційних технологій у складі управлінь, які утворені на правах відокремлених підрозділів, з питань використання можливостей АІС «Управління документами» в частині реєстрації вихідної на внутрішньої кореспонденції.
Проведено 7 навчань щодо дотримання політики безпеки при роботі з інформаційними системами.
В кожному ЦОП для платників податків створено робочі місця, на яких встановлено програмне забезпечення для формування та подання до органів ДФС податкової звітності і реєстрів податкових накладних в електронному вигляді. Організовано надання консультативної та практичної допомоги з питань функціонування програмного забезпечення.
Супроводження ПЗ АІС забезпечено в повному обсязі. Ролі в ІС Податковий блок»  призначаються з урахуванням вимог наказу  ДФС від 18.08.2015 №618 «Про затвердження призначення ролей в інформаційній системі «Податковий блок». Активовано 36134 ролей по 1121 користувачам ІС «Податковий блок».







Ролі в АІС «Управління документами»  призначаються з урахуванням вимог наказу  ГУ ДФС від 02.12.2015 №664 «Про затвердження Порядку доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Головного управління ДФС у Харківській області».  Активовано 12360 ролі по 1360 користувачах АІС «Управління документами». 
Забезпечено зміну пароля доступу 1711 користувачам у зв’язку з автоматичним блокуванням прав доступу до ІС або у зв’язку з активацією нового користувача.
Протягом року 89 користувачам надано доступ до АС «Аудит» Підсистема «Відпрацювання сумнівних операцій з ПДВ» (2.19).
Згідно з вимогами «Порядку застосування електронного цифрового підпису у Головному управлінні ДФС у Харківській області», затвердженому наказом від 29.05.2015 №144, до акредитованого центру сертифікації ключів надано звернення про скасування посилених сертифікатів відкритих ключів 283 підписувачам, отримано 649 посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів. Облік засобів ЕЦП та носіїв особистих ключів забезпечено відповідно до положень Порядку. Обов’язкове  ознайомлення з Порядком працівників структурних підрозділів проводиться при отриманні засобів електронного цифрового підпису, у т.ч. з обов’язками та відповідальністю щодо використання засобів електронного цифрового підпису та зберігання особистих ключів.

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

Виконано оновлення антивірусних баз ПК Eset Endpoint Securitytm. Та сканування мережевих накопичувачів ПЕОМ локальної обчислювальної мережі та ПЕОМ, які підключені до мережі Internet на предмет зараження комп’ютерними вірусами, лікування їх, налаштування програмного забезпечення з антивірусного захисту та розмежування доступу до мережевих ресурсів. 
Проведено моніторинг цін на антивірусне програмне забезпечення ESET Endpoint Security в м. Київі, м. Харкові та м. Львові, опрацьовано 3 отриманих комерційних пропозиції на продовження ліцензії з дозакупкою ESET Endpoint Security  на 1 рік, укладено договір з ТОВ «СД Дома» про надання послуг продовження ліцензії щодо права користування АВПЗ ESET Endpoint Security з дозакупкою для захисту 638 об’єктів на 1 рік. 
Протягом 2018 року надано та скасовано допусків до державної таємниці та доступів до роботи з секретними документами 95 співробітникам ГУ ДФС області.
За 2018 рік прийнято 80 заліків з питань знання законодавчих документів України щодо забезпечення охорони державної таємниці від них.
Проведено 109 інструктажів співробітників ГУ ДФС, які виїжджали за кордон та мають допуски до державної таємниці.
У зв’язку зі змінами у штатному розкладі оновлено номенклатуру посад працівників ГУ ДФС, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці та номенклатуру секретних справ, які погоджені відповідними органами згідно з Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2010 року № 939.
Виконано заходи по оновленню відомостей щодо відповідності користувачів локальної обчислювальної мережі ГУ ДФС та закріплених за ними ПЕОМ у структурних підрозділах ГУ ДФС оновлені відомості по 587 користувачах.
Проведено моніторинг відповідності користувачів комп’ютерної мережі ГУ ДФС та закріплених за ними ПЕОМ. Створено 196 нових користувачів на призначених співробітників ГУ ДФС.
Проведено заходи по:
завершенню проведення інструментального контролю комплексів технічного захисту інформації (далі – КТЗІ)  на об’єкті інформаційної діяльності, де озвучується інформація з обмеженим доступом, впровадженим у приміщенні ГУ ДФС;
завершенню проведення атестації КТЗІ на об’єктах інформаційної діяльності (далі – ОІД); 
завершенню створення КТЗІ, що оброблятиметься на багатофункціональному пристрої CANON I-SENSYS;
завершенню створення та введенню в експлуатацію комплексних систем захисту інформації (далі - КСЗІ) в двох інформаційних системах (ІС) 4 (четвертої) категорії («ІС_ДРФО ДФС Харків», КСЗІ «ІС_ДРФО ДФС Харків) для обробки персональних даних (конфіденційної інформації). 
Для забезпечення використання посадовими особами ГУ ДФС Державних реєстрів, баз та систем за допомогою захищених носіїв особистого ключа (далі - ЗНОК) відповідно до вимог положень Постанови КМУ від 28.10.2004 № 1452 «Про затвердження порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності» (зі змінами) виконано заходи по збору та узагальненню від самостійних структурних підрозділів ГУ ДФС інформації про назву Державних реєстрів, баз та систем з якими працюють посадові особи та кількість необхідних ЗНОК.
У жовтні 2018 року виконано заходи по укладенню відповідного договору купівлі - продажу з Приватним акціонерним товариством «Інститут інформаційних технологій» (далі – продавець) та отриманню від продавця 157 апаратних засобів криптографічного захисту інформації, а саме, електронних ключів «Алмаз – 1К».
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