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плану роботи

Головного управління ДФС у Харківській області

на перше півріччя 2019 року
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Зміст заходу
Відповідальні виконавці
Термін виконання
Відмітка про виконання 
Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету, а також єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до бюджетів та державних цільових фондів
1.1
Визначення очікуваних показників надходжень податків, зборів та інших платежів (далі - платежі) до державного і місцевого бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) у розрізі структурних підрозділів Головного управління ДФС у Харківській області (далі - ГУ ДФС) з урахуванням усіх наявних резервів. 
Розробка та доведення до структурних підрозділів ГУ ДФС та до управлінь, які утворені на правах відокремлених підрозділів ГУ ДФС (далі – управління (на правах відокремлених підрозділів))  
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем, структурні підрозділи, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
Розраховано очікувані показники надходження платежів, у тому числі єдиного внеску. До ДФС надано 75 контрольних завдань з питання прогнозування доходної частини бюджетів усіх рівнів.
Розроблено та доведено до структурних підрозділів  індикативні показники доходів до державного і місцевого бюджетів, єдиного внеску у розрізі структурних підрозділів ГУ ДФС з урахуванням усіх наявних резервів, згідно з якими розроблено та доведено до структурних підрозділів ГУ ДФС накази про відповідні індикативні показники (від 25.01.2019 № 537, від 17.04.2019 № 2962), а також накази про уточнення індикативних показників (від 16.01.2019 № 360, від 22.02.2019 № 1344, від 18.03.2019 № 1974, від 18.04.2019 № 2856, від 12.06.2019 № 4120)
1.2
Організація та координація роботи структурних підрозділів, управлінь (на правах відокремлених підрозділів) щодо виявлення резервів збільшення надходжень платежів до бюджетів, забезпечення виконання індикативних показників доходів, доведених відповідними наказами Державної фіскальної служби України (далі – ДФС). 

Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем, структурні підрозділи, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
Розроблено та доведно до структурних підрозділів ГУ ДФС індикативні показники щодо забезпечення збору платежів до загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів. Проведено щоденний  моніторинг прогнозу їх виконання, результати якого надано керівництву ГУ ДФС для оперативного реагування. Складено 45 доповідних  записок з питання відпрацювання наявних резервів надходжень податків до бюджетів усіх рівнів, 11 особистих вимог керівника ГУ ДФС, 8 доповідних записок з питань відпрацювання ймовірно «ризикових» СГ за різними напрямками. Проведено 10 засідань робочої групи щодо комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ
1.3
Вжиття заходів щодо збільшення надходжень платежів до бюджетів за рахунок унеможливлення використання підприємствами реального сектору економіки інструментів мінімізації сплати податків та зборів
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем, структурні підрозділи, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя
Підвищено податкове навантаження та виведено з переліку «мінімізаторів» до 1% по ПДВ: у лютому п.р., порівняно з січнем, - 330 СГ, бюджет додатково отримав 17,2 млн.грн; у березні (до лютого) - 381, додатково надійшло 20,1 млн.грн; у квітні - 332, збільшено надходження на 27 млн.грн; у трівні – 347 на додаткову суму 37,7 млн. гривень 
1.4
Забезпечення контролю за веденням оперативного обліку податків і зборів (обов’язкових платежів), контроль за справлянням (стягненням) яких закріплено за ДФС
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
Здійснено щоденний моніторинг та контроль за надходженнями податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів. 
Виконання індикативних показників зведеного бюджету за перше півріччя 2019 року складає до зведеного бюджету – 93,7 відс. (22 805,3 млн.грн), у т.ч.: до державного бюджету - 87,9 відс. (14 685,6 млн.грн), до місцевого бюджету – 106,5 відс. (8 119,6 млн.грн), додатково надійшло 492,1 млн.гривень. По основних бюджетоформуючих податках мобілізовано: 
до державного бюджету: по податок на прибуток – 1 348,4 млн.грн (темп росту до відповідного періоду 2018 року – 175 відс.); податок на додану вартість  - 2 846 млн.грн (темр росту – 122,1 відс.); податок на доходи фізичних осіб – 1 629,8 млн.грн (темп росту – 118,9 відс.); військовий збір – 538,6 млн.грн (темп росту – 123,1 відсотка).
домісцевого бюджету: податок на доходи фізичних осіб  - 4 786 млн.грн (темп росту – 119,2 відс.); плата за землю – 880,1 млн.грн (темп росту – 124,4 відс.); єдиний податк – 1 405,7 млн.грн (темп росту – 123,1 відс.) акцизний податк – 130 млн. гривень.  По єдиному внеску індикатив виконано на 104,2 відс., додатково надійшло 292,6 млн.гривень
1.5
Організація роботи щодо забезпечення повноти нарахування та своєчасності сплати платниками податку на прибуток
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
За січень-червень 2019 року  до державного бюджету надійшло 1 348,4 млн.грн, що на 578 млн.грн більше ніж за аналогічний період минулого року
1.6
Забезпечення контролю за скороченням надміру сплачених сум податку на прибуток та недопущення їх  зростання

Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
Станом на 01.07.2019 переплата до зведеного бюджету складає 155,5 млн.грн, що на 99,1 млн.грн менше, ніж станом на 01.01.2019 (254,6 млн.гривень) 
1.7
Моніторинг сплати відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
За січень - червень 2019 року  до державного бюджету надійшло 149,9 млн.грн, що на 15,8 млн.грн більше ніж за аналогічний період минулого року
1.8
Здійснення аналізу надання суб’єктами господарської діяльності уточнюючих розрахунків з податку на прибуток підприємства (виправлення помилок)
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя
У щоденному режимі відстежуються показники уточнюючих декларацій та їх вплив на сплату податку на прибуток. За результатом проведеної роботи, протягом      січня – червня 2019 року СГ надано уточнюючі декларації з показниками:
збільшено суму податкового зобов’язання (звітного) податкового періоду, що уточнюється (р.26) на  10,2 млн.грн по 206 підприємствах;
зменшено збитки у сумі 191,2 млн.грн.х по 116 підприємствах
1.9
Здійснення аналізу причин декларування суб’єктами господарської діяльності збитків від господарської діяльності. 
Забезпечення надання висновків до підрозділів контрольно - перевірочної роботи з метою проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя 

За підсумками декларування І  кварталу п.р. задекларовані збитки в сумі 14 525,2 млн.грн 543 підприємствами, з яких 98,2 відс. або 14 240 млн.грн за рахунок збитків минулих років (326 підприємств, сума збитків минулих періодів 15 484,8 млн.грн), які утворилися в результаті відображення курсової різниці за довгостроковими контрактами і відсотками за кредитом, в т.ч. отриманих від нерезидентів, та формування резервів для виробництва продукції. 
    За результатами  відпрацювання:
вийшли з переліку збиткових підприємств 19 СГ (сума збитків за попередній звітний період  складала 56,8 млн.грн);
зменшили збитки 114 СГ на суму 422,4 млн.гривень.
Вперше задекларували збитки 236 підприємств на суму 273,3 млн.грн, основна причина збитковості - за рахунок списання дебіторської заборгованості, а також, з причин: сезонний характер робіт/надання послуг, триває виконання замовлення (державного), скорочення ринку збуту/зменшення обсягів реалізації, відсутність діяльності, за рахунок низької рентабельності виробництва, яка не перекриває адміністративні витрати. 
Збільшили збитки 179 підприємств на суму 788,8 млн.грн (18 підприємств на суму 83,8 млн.грн, з яких  складає сума по комунальних підприємствах за рахунок недоотримання компенсації за перевезення пільгового контингенту, невідповідності тарифів фактичній вартості наданих послуг за тепло, водопостачанню та водовідведенню фактичним витратам. 
З керівниками підприємств проведені співбесіди з даного питання, направлені листи для надання інформації причин збитковості. За результатами декларування податку на прибуток за І квартал  надана інформація по 62 СГ до управління аудиту з метою розгляду питання щодо проведення документальних перевірок та оперативного управління для врахування в роботі
1.10
Забезпечення своєчасності сплати податку на додану вартість до бюджету  із застосуванням  рахунків у системі електронного адміністрування  податку на додану вартість (далі – ПДВ)
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя 

Здійснено щоденний моніторинг надходження сум ПДВ до бюджету, проведено роботу з платниками податків, щодо своєчасної сплати сум ПДВ за результатами декларування, з метою упередження виникнення новоствореного податкового боргу з ПДВ. Всього протягом січня – червня 2019 року забезпечено надходження сум ПДВ до бюджету в розмірі 2846,0 млн.гривень
1.11
Здійснення аналізу податкової звітності з ПДВ з метою виявлення додаткових резервів. Підготовка відповідної аналітичної інформації

Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя 

Щомісячно, за результатами декларування ПДВ, здійснено аналіз поданої звітності з метою виявлення та ефективного відпрацювання додаткових резервів, забезпечення проактивного адміністрування  ПДВ, яке передбачає перш за все збільшення добровільної сплати  податку. Так, за рахунок відпрацювання показників податкової звітності з ПДВ шляхом надання уточнюючих розрахунків у січні-червні збільшено суму до сплати в бюджет на 32,9 млн.гривень
1.12
Здійснення перевірки відповідності сільськогосподарського товаровиробника критеріям, визначеним законодавством для включення/виключення до/з Реєстру отримувачів бюджетної дотації
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя 

Здійснено аналіз поданої звітності з метою визначення відповідності  критеріям, визначеним законодавством для  включення/виключення до/з Реєстру отримувачів бюджетної дотації сільськогосподарських товаровиробників. Протягом січня – червня 2019 року  виявлено 1 СГ, який не відповідає критеріям. За  рішенням ГУ ДФС  виключно с реєстру отримувачів бюджетної дотації сільськогосподарських товаровиробників 
1.13
Здійснення аналізу щодо правомірності декларування платниками сум податку на додану вартість до відшкодування з Державного бюджету України, які внесені до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування
Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів  з фізичних осіб
Протягом півріччя 

До Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування по Харківській області з урахуванням уточнюючих розрахунків внесено 820 Заяв на відшкодування суми ПДВ з державного бюджету україни на суму 1 007,4 млн.грн та у зменшення суми податкового боргу 7 Заяв на суму 32,3 млн.гривень
1.14
Здійснення аналізу суб’єктів господарювання щодо суми ПДВ до відшкодування з Державного бюджету України на наявність податкового боргу  
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя 

За результатами контрольно-перевірочних заходів у першому півріччі 2019 року  прийнято податкових повідомлень - рішень на зменшення суми бюджетного відшкодування на суму 7,2 млн.гривень
1.15
Моніторинг залишку невідшкодованих сум ПДВ у розрізі Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість та напрямку відшкодування (на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету), платників, податкових періодів, податкових декларацій, заборгованості з відшкодування ПДВ тощо) 
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя 

Станом на 01.07.2019 залишок невідшкодованого ПДВ складає 258,9 млн. грн, в т.ч. по заявах поданих до 01.02.2016 – 21,7 млн.грн (31 СГ), по заявах поданих після 01.02.2016  – 237,2 млн.грн (183 Заяви), 79,2 млн.грн (14 СГ) – в стадії документальних перевірок податкових декларацій за квітень 2019 року; 
5,8 млн.грн термн узгодження податкових повідомлень рішень не настав;
заявка по деклараціях за травень 2019 – 152,2 млн.грн (139 Заяв) – граничний термін узгодження – 20.07.2019
1.16
Забезпечення контролю за проведенням господарських операцій в межах трансфертного ціноутворення, які відносяться до контрольованих
Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління аудиту
Протягом півріччя 

Здійснено порівняльний аналіз фінансової, податкової звітності платників податків та даних митних декларацій за 2018 рік, формується перелік СГ господарські операції яких ймовірно підпадають під критерії контрольованих операцій .
  За результатом річного доходу платників податків від будь-якої діяльності за 2018 рік сформовано попередній перелік 428 СГ (річний дохід платників податків від будь-якої діяльності,  що перевищує 150 млн. грн), з яких 115 СГ  ймовірно підпали під критерії контрольованих операцій, господарські операції яких одночасно виконують такі умови:
	річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
	обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
З метою упередження ризиків порушення пп.39.4.2. п.39.4 ст.39 Податкового кодексу України здійснюється порівняльний аналіз фінансової, податкової звітності платників податків та даних митних декларацій за 2018 рік та формується попередній перелік платників податків господарські операції яких ймовірно підпадають під критерії контрольованих операцій.
В ході первинного аналізу відпрацьовано 21683 ВМД по 115 СГ, з яких 85 СГ проаналізовано  та ймовірно підпадають під критерії контрольованих операцій 42 СГ
1.17
Забезпечення дієвого контролю за повнотою і своєчасністю сплати до бюджету акцизного податку до Державного та Місцевого бюджетів
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя 

За січень - червень 2019 року надійшло акцизного податку до державного бюджету 3,8 млн. грн, індикативний показник виконано на 194,4 відс, зібрано акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами до місцевого бюджету  – 130,9 млн. грн, індикативний показник  виконано на 115,7 відсотка
1.18
Здійснення контролю за: 
повнотою і своєчасністю сплати за ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;
обсягами виробництва, реалізації підакцизної продукції та нарахувань сум акцизного податку (у розрізі платників податку);
зобов’язаннями акцизного податку з експорту алкогольних напоїв та обсягів їх ввезення;
оборотами,  які не підлягають або звільняються від оподаткування акцизним податком та оподатковуються за нульовою ставкою

Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя 

Сплата за ліцензії на право роздрібної  та оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами склала 33546,0 тис. грн, з них по роздрібній торгівлі у сумі 23376,1 тис. грн, по оптовій торгівлі у сумі  10169,9 тис. гривень. 
Забезпечено виконання індикативного показника по платі за ліцензії за 6 місяців п.р. на 104,1 відс., при завданні 32,2 млн.грн, фактично до  місцевого бюджету надійшло 33,5 млн.грн, додатково зібрано 1,3 млн. гривень.
З метою упередження незаконного використання податкових пільг та забезпечення контролю за цільовим використанням підакцизних товарів (продукції), що не підлягають оподаткуванню акцизним податком, звільняються від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою щомісячно під час проведення камеральних перевірок податкової звітності здійснюється ретельний аналіз щодо правомірності використання суб'єктами господарювання пільг та повноти декларування акцизного податку.
Два підприємства отримали  пільги. Загальна сума пільг по акцизному податку склала 998,1 тис.грн, зазначені пільги відображено у податковій звітності
1.19
Вжиття результативних заходів із забезпечення повноти нарахування та сплати місцевих податків, екологічного податку, рентної плати, державного мита, податку на майно та інших платежів
Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів  з фізичних осіб
Протягом півріччя 

Надходження від екологічного податку та рентної плати до місцевого бюджету склали 1 777,4 млн. грн, виконання індикативних показників складає 110,9 відсотків.
    По ресурсних та рентних платежах надходження до загального фонду державного бюджету за перше півріччя п.р. склали 8 307,6 млн. грн, що на 3 255,0 млн. грн більше аналогічного періоду минулого року, виконання індикативних показників складає 85,6 відсотків.
     У січні - червніі 2019 року надійшло до місцевого бюджету 1 069,2 млн. грн єдиного податку з фізичних осіб, доведене завдання виконано на 108,8 відсотка
1.20
Здійснення моніторингу розмірів орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, що справляється з юридичних осіб по укладених договорах оренди землі, на їх відповідність чинному законодавству
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя 

    Постійно проводиться моніторинг розмірів орендної плати за землю,  зокрема з боку фахівців ГУ ДФС за наслідками вжитих заходів, по всіх діючих договорах оренди землі розмір орендної плати відповідає вимогам чинного законодавства
1.21
Організація та контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору
Управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя 

До державного бюджету надійшло 1 629,8 млн. грн податку на доходи фізичних особ. Виконання завдання січня - червня 2019 року склало 103,3 відс., до місцевого бюджету – 4 786,0 млн. грн. або 103,3 відсотка.
До державного бюджету надійшло 538,6 млн. грн військового збору. Виконання завдання січня-червня 2019 року склало 108,0 відсотків
1.22
Здійснення контролю за повнотою сплати юридичними та фізичними особами транспортного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю

Управління податків і зборів з фізичних осіб, управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя 

До місцевого бюджету надійшло транспортного податку з фізичних осіб 7,5 млн. грн, виконання завдання січня-червня 2019 року склало 102,1 відсотка.
До місцевого бюджету надійшло 29,1 млн. грн податку на нерухоме майно з фізичних осіб. Завдання виконано на 154,4 відсотка.
Надійшло до місцевого бюджету 100,8 млн. грн плати за землю з фізичних осіб, доведене завдання виконано на 116,7 відсотка
1.23
Контроль за своєчасністю та повнотою сплати єдиного внеску

Управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя 

Протягом першого півріччя 2019 року проводилася робота щодо забезпечення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати єдиного внеску. Забезпечено надходження єдиного внеску від юридичних та фізичних осіб на рівні 7,3 млрд грн, задання виконане на 104,2 відсотка
1.24
Організація роботи щодо:
забезпечення надходження платежів за рахунок вжитих заходів з погашення податкового боргу;
забезпечення надходжень до бюджету від реалізації безхазяйного та іншого належного державі майна;
розгляду пропозицій підприємств і організацій, щодо розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) та підготовка відповідних рішень згідно з вимогами діючого законодавства. Контроль за виконанням умов договорів розстрочення;
виявлення та реалізації безхазяйного та іншого належного державі майна відповідно до діючого законодавства
Управління погашення боргу
Протягом півріччя 

     В рахунок погашення податкового боргу, після вжиття заходів погашення податкового боргу, до зведеного бюджету надійшло 77 469,0 тис.грн (у тому числі стягнуто коштів з 7,1,6 млн.грн стягнуто за рахунок вилучення готівки - 0,2 млн.грн; надходження від реалізації заставленого майна  - 0,4 млн.гривень).   
      Від реалізації безхазяйного та іншого належного державі майна за січень – червень 2019 року до державного бюджету надійшло 226,5  тис.грн, до місцевого - 144,92 тис.гривень.   
 Згідно зі ст.100 ПКУ ГУ ДФС у Харківській області рішення про розстрочення не приймалися. Постійно здійснювався контроль за виконанням підпорядкованими підрозділами управління погашення боргу умов договорів про розстрочення. Протягом першого півріччя 2019 року рішення про скасування розстрочених сум не приймались
1.25
Проведення роботи щодо реалізації майна боржників, яке перебуває у податковій заставі, та підготовки матеріалів для направлення позовів до суду щодо отримання дозволів на реалізацію майна боржників, яке перебуває у податковій заставі, передача майна на реалізацію
Управління погашення боргу
Протягом півріччя 

Подано 6 позовів до суду щодо отримання дозволів на реалізайю майна на суму 23,2 млн.гривень

Розділ 2. Організація проведення контрольно - перевірочної роботи

2.1
Підготовка та направлення до ДФС на затвердження проектів коригування плану - графіка проведення документальних планових перевірок платників податків

Управління аудиту,
управління  податків і зборів з фізичних осіб 
Протягом півріччя 

Відбір СГ до плану-графіка 2019 року здійснено за критеріями ризиків згідно вимог 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 2019 рік затверджений 20.12.2018 (лист ДФС від 22.12.2018 №39980/7/99-99-14-03-04-17).                          Пропозиції по коригуванню плану-графіка проведення документальних планових перевірок СГ  у першому півріччі 2019 року надіслані до ДФС листами від 01.02.2019 №934/8/20-40-14-13-12 на лютий,  від 04.03.2019 №1867/8/20-40-14-13-12 на березень, від 02.04.2019 №2857/8/20-40-14-13-12 на квітень, від 02.05.2019 №3753/8/20-40-14-13-12 на травень, від 03.06.2019 №4775/8/20-40-14-13-12 на червень
2.2
Проведення виїзних (невиїзних) документальних перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС

Управління  податків і зборів з фізичних осіб, управління аудиту
Протягом півріччя 

За перше півріччя 2019 року підрозділами аудиту   проведено  858 документальних  перевірок,  з яких узгоджено 714, з них 218 планових, 496 позапланових.  
Проведено 874 фактичних перевірок СГ, що здійснюють розрахунки у готівковій формі, узгоджено 873 перевірок.
    Донараховано податкових зобов’язань в сумі 536,3 млн.грн, узгоджено 188,3 млн.гривень.
    Із донарахованих узгоджених сум сплачено до бюджету 311,2 млн.гривень.
    Зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 163,3  млн.гривень.
    Зменшено залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду декларації з ПДВ, на 12,0 млн.гривень
2.3
Здійснення контролю з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) тощо
Управління  податків і зборів з фізичних осіб, управління аудиту
Протягом півріччя 

       Проведено 874 фактичні перевірки щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами). За результатами зазначених перевірок застосовано штрафних (фінансових) санкцій у сумі 38,3 млн.грн, сплачено до бюджету штрафних санкцій у сумі 3,0 тис.гривень
2.4
Здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства, регулюючого обіг спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів шляхом проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя 

     Протягом січня - червня 2019 року проведено 297 фактичних перевірок суб'єктів роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами та пальним
2.5
Організація проведення камеральних перевірок податкової звітності згідно з вимогами чинного законодавства 
Управління  податків і зборів з юридичних осіб, управління  податків і зборів з фізичних осіб,
управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя 

      Протягом січня – червня 2019 року здійснювався контроль за проведенням камеральних перевірок податкової звітності юридичних осіб. За результатами камеральних перевірок донараховано грошових зобов’язань в сумі 96,4 млн.грн, в тому числі основного платежу 25,2 млн.грн, штрафних фінансових санкцій 71,2 млн.грн, зменшено від’ємне значення за результатами контрольно - перевірочної роботи з ПДВ 3,8 млн.грн, зменшено від’ємне значення з податку на прибуток 61,05 млн.гривень. Узгоджено з донарахованих сум 24,24 млн.грн надійшло до бюджету 16,14 млн.грн або 16,7 відс. від донарахованої суми.
Крім того, донараховано 0,43 млн.грн штрафних санкцій за несвоєчасне подання (не подання) звітів про суми податкових пільг у 848 випадках, сплачено 0,12 млн.грн, або 28 відс. від донарахованих сум.
Встановлено, що за 2015 – 2016 роки несвоєчасно зареєстровано 27 480 податкових накладних та розрахунків коригування на суму ПДВ 
134 732,1 тис.грн, з розрахунковою сумою штрафних санкцій 23 430,0 тис. грн по 2968 СГ.
Згідно вжитих заходів: застосовано штрафні санкції на суму 21 693,9 тис. гривень.
         За результатами камеральних перевірок управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів донараховано грошових зобов’язань в сумі 1,2 млн. грн, з них узгоджено  0,9 млн. гривень.
        За результатами проведених камеральних перевірок управлінням податків і зборів з фізичних осіб до бюджету донараховано 1,3 млн. гривень
2.6
Організація та проведення камеральних, документальних позапланових перевірок, зустрічних звірок суб’єктів господарювання з питання достовірності визначення сум податку на додану вартість до відшкодування з Державного бюджету України
Управління  податків і зборів з юридичних осіб, управління  податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя 

     Протягом першого півріччя 2019 року управлінням  податків і зборів з фізичних осіб проведено 40 камеральних та 33 зустрічні звірок СГ з питання достовірності визначення сум ПДВ до відшкодування з Державного бюджету України
     З питань достовірності визначення сум ПДВ до відшкодування з Державного бюджету України проведено 699 камеральних перевірок, 71 документальну позапланову виїзну перевірку, відпрацьовано 189 запитів на проведення зустрічних звірок
2.7
Вжиття заходів з відпрацювання суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які виплачують заробітну плату з порушенням вимог діючого законодавства

Управління  податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя 

     Проведено 708 перевірок СГ (юридичних та фізичних осіб), які виплачували заробітну плату з порушенням вимог діючого законодавства. За результатами перевірок донараховано 34,0 млн. грн податків, зборів та штрафних санкцій
2.8
Проведення фактичних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання норм законодавства з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) тощо
Управління  податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя 

     Проведено 289 фактичних перевірки з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами)
2.9
Організація проведення перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства при виплаті доходів нерезидентам з джерелом походження їх з України
Управління  податків і зборів з фізичних осіб, управління аудиту
Протягом півріччя 

      В ході проведення перевірок досліджувалось питання щодо дотримання СГ вимог чинного законодавства при виплаті доходів нерезидентам з джерелом походження їх з України. За результатами перевірок донараховано 2052,0 тис. гривень
2.10
Організація, супроводження та участь у проведенні документальних  перевірок за заявою платника про зняття з обліку, на підставі Ухвал судових органів.
Організація та контроль за відпрацюванням суб’єктів господарювання - учасників «конвертаційних» центрів
Управління  податків і зборів з фізичних осіб, управління аудиту
Протягом півріччя 

     За перше півріччя 2019 року до управління аудиту ГУ ДФС судових рішенннь  судових органів для проведення позапланових перевірок не надходило.
Протягом січня - червня 2019 року до управління аудиту ГУ ДФС надійшла інформація щодо 949 СГ, по яких прийнято рішення про припинення. Станом на 01.07.2019 проведені перевірки 260 підприємств. За результатами перевірок донараховано 6325,00 тис.грн обов’язкових платежів та фінансових санкцій, з яких сплачено 3113.00 тис.гривень. По 85 платниках перевірки розпочаті та тривають,  прийнято  рішення  про  проведення  недоцільності по 613 СГ
2.11
Здійснення контролю за застосуванням реєстраторів розрахункових операцій у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального
Управління аудиту
Протягом півріччя 

    Проведено 525   фактичних та документальних перевірок з питань контролю за застосуванням реєстраторів розрахункових операцій у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального. За результатами зазначених перевірок застосовано штрафних (фінансових) санкцій у сумі 2,1 млн. грн, сплачено до бюджету штрафних санкцій у сумі 1,2 млн. гривень
2.12
Здійснення відпрацювання «ризикових» підприємств при отриманні доказової бази від структурних підрозділів ГУ ДФС
Управління аудиту
Протягом півріччя 

Організовано та здійснено проведення перевірок 131 «ризикового» СГ. За результатами перевірок донараховано 61,3 млн.грн (разом із штрафними санкціями), зменшено від’ємне значення у сумі 10,4 млн.грн, встановлена нереальність здійснених операцій на суму 12,8 млн.гривень.
Складено 530 податкових інформацій, які з метою упередження розповсюдження схемного кредиту направлено до податкових органів України для подальшого вжиття заходів по контрагентах ризикових СГ.
В рамках виконання вимог наказу від 02.10.2014 №158 «Про запровадження операції «Легальний товар» проведені контрольно-перевірочні заходи по 85 СГ за результатами яких:
донараховано податків та штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 170,6 млн.грн;
зменшено від'ємне значення податку на додану вартість на суму 2,5 млн.грн;
зменшено збитків на загальну суму 300,0 тис.грн;
встановлена нереальність здійснених операцій на суму 253,9 млн.гривень
Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

3.1
Забезпечення надання заявок - розрахунків на виготовлення необхідної кількості марок акцизного податку до ДФС.
Продаж марок акцизного податку підприємствам - виробникам та імпортерам алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Здійснення заходів щодо прийняття, належного оформлення та знищення марок акцизного податку, пошкоджених підприємствами - виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробів під час їх виготовлення
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя 

    Усього замовлено СГ 327,119 млн. шт. марок акцизного податку, з них: для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва – 19,185 млн. марок акцизного податку, для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва – 0,254 млн. марок акцизного податку, для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва – 307,680 млн. марок акцизного податку. 
Реалізовано СГ 333,633 млн. марок акцизного податку з них: для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва – 17,141 млн. марок акцизного податку, для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва – 0,132 млн. марок акцизного податку, для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва – 316,360 млн. марок акцизного податку

3.2
Забезпечення роботи щодо надання адміністративних послуг з ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами та видачі довідок про внесення місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв і тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя 

     Видано 4939 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з яких 2665 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2274 ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Також за перше півріччя 2019 року анульовано 861 ліцензій, з яких на алкогольні напої 499 та тютюнові вироби 362 ліцензій  та видано 6 довідок  про внесення місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв і тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання
3.3
Здійснення контролю за:
дотриманням суб’єктами господарювання максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів;
дотриманням суб’єктами господарювання оптово-роздрібної мережі мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на алкогольні напої;
додержанням правил маркування та наявністю на алкогольних напоях і тютюнових виробах марок акцизного податку встановленого зразку під час здійснення оптової та роздрібної торгівлі такими товарами;
за надходженням до бюджету платежів по застосованих до суб’єктів господарювання фінансових санкціях за порушення вимог законодавства при реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів в роздрібній торгівлі;
наявністю ліцензій у суб’єктів господарювання на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя 

     Перевірками суб'єктів роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами встановлено:
 20 випадків порушення максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби;
 76  випадків недотримання мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої;
 26  випадків безліцензійної торгівлі алкогольними напоями та  тютюновими виробами;
 20 випадків зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру;
4  випадка реалізації та зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності марок акцизного податку;
 5 випадків торгівлі алкогольними напоями через РРО, не зазначений у ліцензії;
110 випадків порушення вимог    ст. 15-3 Закону України № 481/95-ВР;
16 випадків подання звітів про обсяги реалізації алкогольних напоїв (форма 1-ОА, 1-ОТ) з недостовірними даними;
1 випадок зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв;
28 випадків відсутності прибуткових документів на підакцизні товари та невидача касових чеків.
За результатами розгляду матеріалів зазначених перевірок до суб'єктів господарювання застосовано фінансові санкції на загальну суму 3144,5 тис. грн, надходження до бюджету склали 1780,3 тис. гривень
3.4
Проведення на підприємствах перевірок умов, що гарантують випуск алкогольних напоїв згідно з вимогами нормативної та технологічної документації
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя 

Відповідно до завдань ДФС проведено 4 перевірки СГ
3.5
Організація роботи та проведення перевірок діяльності уповноважених представників ГУ ДФС на: акцизних складах підприємств-виробників спирту та лікеро-горілчаних виробів; податкових постах підприємств-виробників лікарських засобів, які отримують спирт етиловий у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя 

     Всього здійсненно 90 перевірок діяльності представників контролюючих органів на акцизних складах (36) та податкових постах (54).
Проводилися навчання з відповідальними представниками
Розділ 4. Організація роботи щодо боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування, митній і бюджетній сферах, правопорушеннями,  пов’язаними з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
4.1
Вжиття заходів щодо ефективного розслідування кримінальних проваджень про злочини та забезпечення відшкодування державі збитків, завданих злочинами 

Оперативне управління
Протягом півріччя 

     За матеріалами оперативного управління в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі - ЄРДР) зареєстровано 32 кримінальних правопорушення, в тому числі 11 – за тяжкими статтями Кримінального кодексу України.
Сума відшкодованих збитків 16,5 млн. грн:  за направленими до суду кримінальними провадженнями 14  млн. грн,
за матеріалами, які перебувають у провадженні 2,5 млн. гривень.
 До суду направлено 13 кримінальних проваджень. Накладено арешт на товарно - матеріальні цінності за кримінальними провадженнями на суму 20,4 млн. гривень
4.2
Вжиття заходів щодо упередження та викриття фактів незаконного відшкодування з бюджету ПДВ

Оперативне управління
Протягом півріччя 

    Розпочато 4 досудових розслідування за виявленими фактами незаконних заявок на відшкодування ПДВ, зменшена до відшкодування сума податку, яка є предметом досудових розслідувань, становить 802 тис. гривень. Розпочато 7 досудових розслідування за виявленими фактами ухилення від сплати ПДВ
4.3
Проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на викриття та припинення діяльності «конвертаційних» центрів, фіктивних суб'єктів господарювання, відпрацювання реально діючих підприємств, які скористувались їх послугами
Оперативне управління
Протягом півріччя 

     За результатами відпрацювання СГ - вигодонабувачів конвертаційних центрів, донараховано 9 млн. 72 тис. грн, та стягнуто 6 млн. 897 тис. гривень. 
Виявлено 76 фіктивних СГ. Виявлено 2 «конвертаційних» центри, обсяг проконвертованих коштів (незаконно сформовано податкового кредиту) за якими склав близько 248 млн.  гривень


4.4
Проведення заходів, щодо відпрацювання «ризикових» СГ, викриття кримінальних правопорушень у митній сфері, припинення протиправної діяльності центрів мінімізації митних платежів
Оперативне управління
Протягом півріччя 

     За напрямком викриття кримінальних правопорушень у митній сфері до ЄРДР внесено 9 кримінальних проваджень, в рамках яких відшкодовано коштів до бюджету на суму 2,5 млн. грн та накладено арешт на товарно - матеріальні цінності, майно та кошти, на суму 22,5 млн. гривень. Виявлено 1 центр мінімізації митних платежів, обсяги зовнішньоекономічних операцій СГ, що входили до його складу складають 32 млн. гривень


4.5
Проведення заходів, спрямованих на виявлення схем мінімізації податків та фактів легалізації доходів, одержаних зчлочинним шляхом, в діяльності підприємств - учасників державних закупівель
Оперативне управління
Протягом півріччя 

     В сфері державних закупівель до ЄРДР внесено 7 кримінальних провадження, відшкодовано збитків на суму 7,4 млн. гривень. Зареєстровано 1 кримінальне провадження за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в рамках операції «Будівельник»

4.6
Проведення заходів з протидії незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів, виявлення та руйнування схем ухилення від сплати акцизного податку та інших обов’язкових платежів до бюджету під час реалізації товарів підакцизної групи, перекриття каналів їх контрабандного надходження на внутрішній ринок України

Оперативне управління
Протягом півріччя 

    З незаконного обігу вилучено товарно - матеріальних цінностей підакцизної групи на загальну суму  83,6 млн. грн, з яких:
тютюнових виробів на суму 1,9 млн. грн;
лікеро - горілчаних виробів на суму 1,1 млн. грн;
спирту на суму 563 тис. грн;
паливно-мастильних матеріалів на суму 77,5 млн. гривень.
Виявлено 5 підпільних виробництв, з яких 3 – з виготовлення лікеро - горілчаних виробів та 2 – з виготовлення ПММ

4.7
Проведення заходів щодо викриття фактів неофіційного працевлаштування та виплати заробітної плати в «конвертах»
Оперативне управління
Протягом півріччя 

     В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 4 кримінальних провадження щодо несплати податків (з забарвленням «виплата заробітної плати у конвертах»), з них 3 кримінальних провадження направлено до суду .
Сума відшкодованих збитків за кримінальним провадженням склала 1,1 млн. гривень. 
Триває робота з виведення заробітної плати з «тіні» в рамках тих кримінальних проваджень або доручень, які перебувають у провадженні оперативних підрозділів.
В незалежності від забарвлення того чи іншого кримінального провадження  проводяться заходи щодо підвищення виплати працівникам заробітної плати та підвищення її розміру – будівельної галузі, торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, торгівлі фармацевтичними товарами, з підприємствами виробниками. 
Крім того, співробітниками податкової міліції надається інформація щодо виявлених порушень Головному управлінню Держпраці у Харківській області для вжиття заходів реагування в межах повноважень. До плану графіку перевірок включено три суб'єкта підприємницької діяльності
4.8
Вжиття заходів щодо протидії розкраданню бюджетних коштів, виділених на ремонт та будівництво доріг, викриття кримінальних правопорушень у будівельній та фармацевтичній галузях
Оперативне управління
Протягом півріччя 

    При проведенні операції «Будівельник» активізовано роботу, спрямовану на  викриття  кримінальних правопорушень, скоєних СГ будівельної галузі, так протягом червня 2019 року внесено до ЄРДР 4 кримінальних провадження, а саме 3 провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.353, ст.356, ч.1, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190, ч.3 ст.ч212 КК України та одне кримінальне провадження, що кваліфікується за ст.212 ч.1 КК України.
Відшкодовано збитків по кримінальних провадженнях, які у поточному році направлено до суду 1,255 млн. гривень. По лінії «Фармація» зібрано матеріали для реєстрації 2 кримінальних проваджень: за ч. 1 ст. 191 КК України, щодо попередження заявок на відшкодування ПДВ на загальну суму 129 631 грн. за ч. 1 ст. 205-1 КК України

4.9
Вжиття заходів щодо протидії ухиленню від сплати податків при переміщенні товарів через митний кордон країни та незаконному виготовленню і реалізації підакцизних товарів
Слідче управління фінансових розслідувань
Протягом півріччя 

     За січень-червень 2019 року слідчими податкової міліції внесено до ЄРДР 9 кримінальних проваджень щодо незаконного виготовлення і реалізації підакцизних товарів
4.10
Організація взаємодії між слідчими, оперативними підрозділами податкової міліції, митними органами та підрозділами контрольно-перевірочної роботи щодо відпрацювання СГ, які задіяні у протиправних схемах ухилення від сплати податків
Слідче управління фінансових розслідувань
Протягом півріччя 

     Протягом першого півріччя 2019 року слідчими податкової міліції до оперативних підрозділів та підрозділів податкового контролю направлено                       121 доручення по кримінальних провадженнях щодо виявлення та відпрацювання СГ, що задіяні у протиправних схемах ухилення від сплати податків
4.11
Розслідування кримінальних проваджень, підслідних слідчим органам, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та забезпечення відшкодування завданих державі збитків
Слідче управління фінансових розслідувань
Протягом півріччя 

За перше півріччя 2019 року у провадженні знаходилось 201 кримінальне провадження. Слідчими розпочато 91 кримінальне провадження, з яких 14 провадження про тяжкі злочини, у т.ч. 11 проваджень про злочини, які передбачено ч. 3 ст. 212 КК України. 
Загальна сума відшкодування по всіх кримінальних провадженнях склала 13992,0 тис. гривень
4.12
Організація та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму.
Забезпечення складання та передачі матеріалів, у яких відображається інформація про можливі факти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, до податкової міліції та інших правоохоронних органів для порушення кримінальних справ
Відділ боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя 

Складено 15 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України та предикатних до неї, загальна сума ймовірно легалізованих доходів за якими становить понад 1307,0 млн. грн, 1 довідку як складові частини актів планових виїзних документальних перевірок, які направлено до управління аудиту. Висновки аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень направлено до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з чинним  законодавством.
За результатами розгляду матеріалів, переданих до правоохоронних органів до ЄРДР внесено інформацію про 21 кримінальному правопорушенню
Розділ 5. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб’єктів господарювання. 
Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації 
5.1
Організація роботи структурних підрозділів по впровадженню електронних сервісів обслуговування платників податків

Управління обслуговування платників
Протягом півріччя 

   Надано практичну допомогу щодо вирішення 45 проблемних питаннях функціонування АІС «Податковий блок» та IС “Архів електронної звітності”
5.2
Координація діяльності центрів обслуговування платників (далі – ЦОП)

Управління обслуговування платників
Протягом півріччя 

     Здійснено 27 перевірок 27 Центрів обслуговування платників податків (далі – ЦОПП)
5.3
Забезпечення належної організації роботи та контроль за якістю та своєчасністю надання адміністративних послуг та інших сервісів платникам податків у ЦОП
Управління обслуговування платників
Протягом півріччя 

     Здійснено щоденний аналіз надання адміністративних послуг, в т.ч. у ЦОПП, інформація щомісяця направлялась до ДФС відповідно до вимог наказу ДФС від 10.12.2014 № 360 «Про звітування у сфері надання адміністративних послуг»
5.4
Організація роботи та контролю за роботою щодо: 
реєстрації та обліку платників податків, платників єдиного внеску та забезпечення контролю за повнотою їх обліку;
реалізації порядку реєстрації та обліку платників, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, відповідно до положень Податкового кодексу України;
приймання та обробки податкової звітності та звітності з єдиного внеску
Управління обслуговування платників
Протягом півріччя 

    Контроль за повнотою обліку платників податків здійснюється постійно, щомісяця розраховуються рейтингові показники з питань реєстрації платників стосовно 242003 СГ по 27 показниках. Щоденно проведено вивантаження реєстраційних баз даних та результати моніторингу з помилковими записами направляються до територіальних управлінь для відпрацювання
5.5
Забезпечення контролю за формуванням, веденням та достовірністю даних:
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 
Реєстру постійних представництв – нерезидентів; 
Реєстру договорів про спільну діяльність

Управління обслуговування платників
Протягом півріччя 

     Провелено щоденний моніторинг отримання та своєчасної обробки відомостей з ЄДР, заяв про реєстрацію платників ПДВ за формою №1-ПДВ. За перше півріччя 2019 року отримано та оброблено 67005 відомостей з ЄДР та 2283 заяви за формою №1-ПДВ, 166 заяв за формою №3-ПДВ та прийнято 788 рішень про анулювання реєстрації платника ПДВ
5.6
Забезпечення кваліфікованого та своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»   
Управління обслуговування платників;
структурні підрозділи
Протягом півріччя 

     За перше півріччя 2019 року до органів ГУ ДФС надійшло 495 письмових звернень громадян, з них: 364 заява (73,5 відс.), 131 скарг (26,5 відсотка). Розгляд звернень громадян здійснюється відповідно до вимог Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян»
5.7
Забезпечення своєчасного розгляду та надання відповідей на запити на публічну інформацію відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Управління обслуговування платників;
структурні підрозділи
Протягом півріччя 

     У першому півріччі 2019 року в органах ГУ ДФС розглянуто 499 запитів на інформацію. Розгляд запитів на отримання публічної інформації проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства

5.8
Забезпечення організації оперативного розгляду інформації, що надходить на сервіс «Пульс»
Управління обслуговування платників;
структурні підрозділи
Протягом півріччя 

    Забезпечено щоденний моніторинг надходження інформації з сервісу «Пульс» Протягом першого півріччя 2019 року на сервіс «Пульс» відносно роботи органів ДФС Харківської області звернулось 235 заявника, що на 29 звернень менше ніж за аналогічний період 2018 року. По всіх зверненнях забезпечено оперативний розгляд
5.9
Організація та проведення особистого прийому громадян керівницвом ГУ ДФС
Управління обслуговування платників

Протягом півріччя 

       Керівництвом та посадовими особами органів ГУ ДФС проведено 18 особистих прийомів, в тому числі – 5 прийомів було проведено начальником ГУ ДФС, 2 прийоми – заступниками начальника ГУ ДФС, 11 прийомів - іншими посадовими особами ГУ ДФС
5.10
Забезпечення реєстрації /анулювання реєстрації в:
Реєстрі платників ПДВ;
Реєстрі отримувачів бюджетних дотацій 
Управління обслуговування платників
Протягом півріччя 

      У першому півріччі 2019 року платниками подано 2283 заяви за формою №1-ПДВ про реєстрацію платником ПДВ, з них відмовлено у реєстрації по 671 заявах. За рішенням ГУ ДФС анульовано реєстрацію 788 платників ПДВ, по заявах платників за формою №3-ПДВ анульовано реєстрацію платника ПДВ 166 СГ. До журналу реєстрації отримувачів бюджетної дотації не внесено жодної заяви
5.11
Організація та проведення публічного інформування платників податків через суб-сайт «Територіальні органи ДФС у Харківській області» та засобів 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
Управління комунікацій, структурні підрозділи
Протягом півріччя 

    Протягом першого півріччя 2019 року на суб - сайті «Територіальні органи ДФС у Харківській області» розміщено 1136 матеріалів, з них 937 – інформаційних та 199 консультаційно - роз’яснювальних матеріалів з питань застосування положень податкового законодавства та інших нормативно-правових актів.
Для ЗМІ за звітний період підготовлено та розміщено 1055 матеріалів з питань діяльності органів ДФС та 1157 – з питань застосування податкового законодавства
5.12
Організація та проведення семінарів для платників податків, інтернет-конференцій, сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань застосування податкового законодавства
Управління комунікацій, структурні підрозділи
Протягом півріччя 

За перше півріччя 2019  року проведено 84 семінари, у тому числі 9 Інтернет - семінарів та конференції. Забезпечено проведення 67 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія»
5.13
Організація та проведення засідань Громадської ради при ГУ ДФС

Управління комунікацій
Протягом півріччя 

     Персональний склад Громадської ради затверджено наказом від 14.06.2017 № 2478 «Про затвердження персонального складу Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Харківській області».
У першому півріччі 2019 року відбулось 1 засідання Громадської ради (13.04.2019)
5.14
Проведення за участю керівництва ГУ ДФС прес-конференцій, брифінгів, прямих телефонних «гарячих» ліній та інших заходів з актуальних питань основної діяльності; координація роботи щодо проведення публічних заходів за участі громадських організацій, керівництва ГУ ДФС з актуальних питань оподаткування та діяльності
Управління комунікацій, структурні підрозділи
Протягом півріччя 

     Всього у першому півріччі 2019 року проведено 20 прес-конференцій та 30 брифінгів, 62 інших заходів з представниками ЗМІ (інтерв’ю, коментарі, зустрічі з представниками ЗМІ), 67 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія», 54 засідання «круглого столу», 72 заходи з інститутами громадського суспільства та  громадськістю тощо

5.15
Робота з формування податкової культури у майбутніх платників  податків;  координація роботи
Управління комунікацій,
структурні підрозділи
Протягом півріччя 

     Протягом першого півріччя 2019 року організовано та проведено 65 заходів з формування податкової культури у майбутніх платників  податків
Розділ 6. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародного співробітництва. Організація міжвідомчої взаємодії  із суб’єктами інформаційних відносин 

6.1
Здійснення спільних дій з органами місцевого самоврядування стосовно проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати належних сум податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску
Управління  податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя 

    Протягом січня - червня 2019 року, за результатами проведеної роботи з органами місцевого самоврядування, з питання підвищення рівня оплати праці було заслухано керівників 959 підприємств та 393 підприємці на засіданнях комісій при районних державних адміністраціях. До бюджету додатково надійшло 4,0 млн. грн податку на доходи фізичних осіб та 4,9 млн. грн. єдиного внеску
6.2
Підготовка матеріалів для забезпечення участі представників ГУ ДФС на засіданнях постійно діючих комісій, міжвідомчих робочих груп і робочих груп Харківської обласної державної адміністрації (далі – ХОДА) з питань забезпечення надходжень до бюджетів 
Cтруктурні
підрозділи
Протягом півріччя 

     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). Розпис доходів обласного бюджету за перше півріччя 2019 року виконано на 102,2 відс., до місцевих бюджетів додатково надійшло 31,4 млн.грн, в т.ч. по: податку на доходи фізичних осіб – 9,1 млн.грн; податку на прибуток – 14,9 млн.грн; рентній платі за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату – 7,5 млн.грн; ліцензії на право оптової та роздрібної торгівля алкогольними напояти та тютюновими виробами – 2,9 млн.гривень
6.3
Забезпечення інформаційного обміну ГУ ДФС з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та державними органами відповідно до угод та протоколів про інформаційну взаємодію

Структурні підрозділи
Протягом півріччя 

Забезпечено інформаційний обмін ГУ ДФС з територіальними органами виконавчої влади, зокрема: Головним управлінням Статистики (щодо статистичних даних), відповідно до угод та протоколів про інформаційну взаємоді, Департаментом фінансів та Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної держадміністрації та безпосередньо з ХОДА щодо розписів місцевих бюджетів / індикативних показників доходів, щодо показників діяльності СГ області та інформації про стан виконання плану заходів на 2019 рік щодо наповнення місцевих бюджетів області, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів. Розраховано  прогнозні надходження податків і зборів до обласного  бюджету на 2020-2022 роки. 
   Також, інтенсивний інформаційний обмін ГУ ДФС здійснювався з органами місцевого самоврядування, зокрема з Департаментом бюджету та фінансів Харківської міської ради стосовно розпису міського бюджету та інформації щодо стану виконання плану заходів на 2019 рік щодо наповнення місцевих бюджетів міста Харкова
6.4
Забезпечення взаємодії з:



6.4.1
Національним банком України з питань декларування валютних цінностей, які знаходяться  за межами України  
Управління аудиту
Протягом півріччя 

     В ході проведення контрольно-перевірочних заходів досліджується питання порядку та строків декларування валютних цінностей

6.4.2
ДП «Харківстандартметрологія» щодо проведення атестації виробництва та сертифікації продукції на підприємствах - виробниках спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів  
Участь в проведенні перевірок СГ з обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та спирту етилового іншими державними контролюючими органами
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Протягом півріччя 

     Прийнято участь у 13 атестаціях виробництва спирту етилового та алкогольних напоїв.
Фахівці до проведення перевірок СГ з обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та спирту етилового іншими державними контролюючими органами не  залучались
6.4.3.
Головним управлінням статистики у Харківській області з питань надання щомісячної інформації, підготовка якої передбачена планом державних статистичних спостережень
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
     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 ГУ ДФС
6.4.4
Головним управлінням  Державної казначейської служби України у Харківській області  в частині отримання інформації про фактичний збір платежів до бюджетів усіх рівнів та єдиного внеску

Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя 

Забезпечено щоденне отримання інформації про надходження платежів до державного та місцевого бюджетів.   
Крім того, останній день кожного місяця така інформація отримувалася в оперативному режимі протягом  робочого дня

6.4.5
Харківським управлінням Офісу великих платників податків ДФС щодо постановки на облік/зняття з обліку платників податків та інших питань оподаткування.
ГУ ДФС областей України з питань оподаткування та проведення відповідної роботи, у т.ч. з питань відпрацювання сумнівного податкового кредиту
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем, структурні підрозділи
Протягом півріччя
      Налагоджено взаємодію з Харківським управлінням Офісу великих платників податків ДФС, щомісячно отримується інформація про фактичн виконання планових показників надходження податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.
Постійно здійснюється листування з ГУ ДФС областей України з питань відпрацювання сумнівного податкового кредиту
6.4.6



Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації, Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради з питань інформування про індикативні показники доходів державного бюджету для ГУ ДФС і отримання помісячного розпису доходів місцевих бюджетів області та надання інформації щодо його виконання
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
Від Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради отримувались помісячні розписи доходів місцевих бюджетів області  та м.Харкова. 
 ГУ ДФС щоквартально було надано до Департаменту фінансів ХОДА індикативні показники доходів державного бюджету та уточнені  індикативи після отримання їх з ДФС. Щомісячно Департамент фінансів ХОДА та Департамент бюджету та фінансів Харківської міської ради було інформовано щодо виконання розписів місцевих бюджетів області та заходів, які вживались фіскальною службою для наповнення місцевих бюджетів області 
6.4.7
Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації в частині надання інформаційно-аналітичних матеріалів для розробки проекту Програми економічного і соціального розвитку Харківської області та інформації щодо показників діяльності суб’єктів господарювання області
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем
Протягом півріччя
За запитами, до Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради та Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОДА надано інформацію щодо кількості ФОП та сум податкових надходжень платежів, які контролюються ГУ ДФС, до бюджету міста Харкова та області від фізичних осіб – підприємців і юридичних осіб

6.4.8
Департаментом земельних відносин Харківської обласної державної адміністрації в частині укладання нових договорів оренди землі, додаткових угод до діючих договорів оренди землі, розірвання договорів земельних ділянок
Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб
Протягом півріччя 

     Налагоджено взаємодію з органами місцевого самоврядування та органами державного контролю за земельними відносинами.
     На підставі Угоди щомісячно отримується інформація щодо укладених договорів оренди землі, додаткових угод до діючих договорів оренди та їх розірвання, та  здійснюється зворотній зв’язок щодо відпрацьованих податковими органами підприємств та подання ними уточнюючих розрахунків з орендної плати за землю
6.4.9.
Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації стосовно отримання переліків підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та переліки зареєстрованих декларацій про утворення відходів
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя 

       Від Департаменту екології та природних ресурсів ХОДА щоквартально отримується інформація про надані дозволи на викиди, скиди, розміщення відходів. Інформація направляється до територіальних управлінь, що утворені на правах відокремленого підрозділу ГУ ДФС для опрацювання та контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати, залучення до оподаткування
6.4.10
Головним управлінням Держгеокадастру у Харківській області стосовно отримання переліку договорів оренди землі, укладених з СГ на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту та надання інформації щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення
Управління податків і зборів з юридичних осіб
Протягом півріччя 

      Щорічно надаються переліки договорів оренди землі, укладених з суб’єктами господарювання на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту та щоквартально надається інформація щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення від Головного управління Держгеокадастру у Харківській області

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

7.1
Організація та контроль виконання заходів, пов’язаних з оптимізацією штатної чисельності ГУ ДФС, структурних підрозділів та  управлінь (на правах відокремлених підрозділів)
Управління організації роботи, структурні підрозділи, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя 

      За результатами розгляду службових листів структурних підрозділів ГУ ДФС щодо перерозподілу чисельності підготовлено доповідні записки від 09.01.2019 № 1/20-40-01-34, 26.03.2019 № 263/20-40-01-35
     У термін, встановлений ДФС, відповідно до затвердженної структури ГУ ДФС та переліків змін до структури надано листи :
станом на 26.12.2018 (лист від 24.01.2019                    № 680/8/20-40-05-22; лист від 26.02.2019                   № 1665/8/20-40-05-03-04);
станом на 05.04.2019 (лист від 09.04.2019                    № 3049/8/20-40-05-03-04; лист від 11.04.2019                    № 3156/8/20-40-05-03-04).
7.2
Внесення пропозицій керівництву ГУ ДФС щодо змін до структури ГУ ДФС і штатного розпису



Управління організації роботи, управління фінансування,  бухгалтерського обліку та звітності, структурні підрозділи
Протягом півріччя 

     Відповідно до листа ГУ ДФС від 25.03.2019 №2558/8/20-40-01-30, затверджено від 05.04.2019 Перелік змін №1 до організаційної структури ГУ ДФС 
7.3
Розробка та подання на затвердження Голові ДФС Плану роботи ГУ ДФС  на друге півріччя 2019 року.
Підготовка звіту щодо виконання Плану роботи ГУ ДФС за друге півріччя 2018 року, 2018 рік, направлення до ДФС у встановленому порядку

Управління організації роботи, структурні підрозділи
Січень,
червень
 
     Направлено 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 Плани роботи ГУ ДФС  на друге півріччя 2019 року (лист від 30.05.2019 № 4669/8/20-40-01-30) та звіти щодо виконання Плану роботи ГУ на друге півріччя 2018 року та 2018 рік (лист    від 29.01.2018 № 767/8/20-40-01-30)
7.4
Організаційне забезпечення проведення засідань колегії ГУ ДФС, нарад, заслуховувань тощо. Підготовка відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів, протоколів та розпорядчих документів та контроль за їх виконанням

Управління організації роботи, структурні підрозділи
Протягом півріччя 

Для забезпечення проведення апаратних, оперативних нарад ГУ ДФС, до кожного засідання якісно та в установлені терміни підготовлено інформаційно -аналітичні матеріали щодо фактичного та очікуваного рівня виконання доведених завдань з мобілізації платежів до бюджетів усіх рівнів у розрізі платежів, результатів відпрацювання підприємств «ризикових» категорій та резервів збільшення надходжень податків і зборів тощо.
     У першому півріччі 2018 року проведено    19 оперативних та апаратних нарад ГУ ДФС та 1 заслуховування управлінь (на правах відокремлених підрозділів)   
7.5
Здійснення системного дистанційного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами ГУ ДФС та управліннями (на правах відокремлених підрозділів) доручень, розпоряджень, наказів органів вищого рівня, документів вхідної кореспонденції, протокольних доручень, наданих на нарадах, заслуховуваннях та засіданнях Колегії ДФС, ГУ ДФС тощо.

Управління організації роботи, структурні підрозділи, управління (на правах відокремлених підрозділів)
Протягом півріччя 

     Здійснено автоматизований контроль за виконанням доручень, розпоряджень, наказів органів вищого рівня, документів вхідної кореспонденції, протокольних доручень, наданих на нарадах та заслуховуваннях ГУ ДФС, аналіз стану виконавської дисципліни.
За січень – червень ц.р. проконтрольовано виконання 13242 документів (без врахування звернень громадян, запитів на публічну інформацію).


7.6
Реєстрація розпорядчих документів в АІС «Управлення документами» (накази, розпорядження з основних питань діяльності та адміністративно - господарських питань) 
Управління організації роботи
Протягом півріччя 

     Забезпечено реєстрацію 5153 розпорядчих документів в АІС «Управлення документами» (а саме: з основних питань діяльності накази – 4636, розпорядження – 504, з адміністративно - господарських питань накази – 1, розпорядження - 12)
7.7
Приймання, реєстрація, обробка, постановка на автоматизований контроль завдань у системі електронного документообігу вхідної кореспонденції та приймання, реєстрація, обробка вхідної кореспонденції в АІС «Управлення документами».
Здійснення контролю за підготовкою та оформленням документів, додержанням єдиного порядку відбору, обліку, зберігання та використання документів, що створюються під час роботи ГУ ДФС
Управління організації роботи
Протягом півріччя 

    Забезпечено приймання, реєстрацію, обробку, постановку на автоматизований контроль завдань вхідної кореспонденції (173 тис. документів) та реєстрацію вихідної кореспонденції у програмі АІС «Управління документами», оформлення, конвертування вихідних листів (близько 95 тис.), складання реєстрів та відправку вихідної кореспонденції.
Забезпечено контроль за підготовкою та оформленням документів, додержанням єдиного порядку відбору, обліку, зберігання та використання документів, що створюються під час роботи ГУ ДФС відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, наказу Державної фіскальної служби від 03.11.2014 № 236 «Про запровадження єдиного документообігу у ДФС» та інших нормативно-правових актів

7.8
Забезпечення контролю за своєчасністю і повнотою виконання доручень до звернень громадян та запитів на публічну інформацію. Надання оцінки повноти і своєчасності їх виконання

Управління обслуговування платників, управління організації роботи
Протягом півріччя 

    Забезпечено постійний контроль за своєчасністю і повнотою виконання доручень до звернень громадян та запитів на публічну інформацію. У разі встановлення порушень вимог діючого законодавства інформація доводиться до керівництва ГУ ДФС з пропозиціями щодо вжиття відповідних заходів реагування
7.9
Здійснення оцінки рівня виконавської дисципліни в ГУ ДФС та інформування керівництва щодо її результатів з відповідними пропозиціями
Управління організації роботи 
Протягом півріччя 

     Забезпечено складання 6 доповідних записок щодо оцінки рівня виконавської дисципліни протягом першого півріччя 2019 року та проінформовано керівництво ГУ ДФС 
7.10
Здійснення перевірок з окремих питань за дорученням керівника ГУ ДФС
Управління організації роботи 
Протягом півріччя 

На виконання розпорядження ГУ ДФС від 28.01.2019 №72-р «Про проведення перевірки» проведена тематична перевірка Київського управління ГУ ДФС з питання організації роботи щодо адміністрування податків і зборів по фізичних особах за 2018 рік (акт перевірки від 27.02.2019 №1/20-40-01-04-08).
За наслідками перевірки підготовлено доповідну записку від 12.03.2019 № 11/20-40-01-04-13 з пропозиціями вжиття заходів впливу у вигляді позбавлення/ зменшення розміру премії до 19 винних посадових осіб. 
Відповідно до розпорядження ГУ ДФС від 22.03.2019 №188-р «Про проведення перевірки» проведено тематичну перевірку Харківського управління ГУ ДФС з питання організації роботи щодо адміністрування податків і зборів з юридичних та фізичних осіб, погашення податкового боргу, заборгованості з ЄСВ (акти перевірок від 24.04.2019 № 2/20-40-01-04-08, № 3/20-40-01-04-08, №4/20-40-01-04-08)

7.11
Забезпечення моніторингу за виконанням структурними підрозділами ГУ ДФС плану заходів по усуненню недоліків та порушень за результатами перевірок
Управління організації роботи 
Протягом півріччя 

     Здійснено моніторинг усунення  структурними  підрозділами ГУ ДФС порушень та виконання завдань, визначених в дорученнях начальника ГУ ДФС (видано 6 доручень)

Розділ 8. Організації правової роботи


8.1
Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання вимог законодавства, інших нормативно-правових актів у ході здійснення діяльності ГУ ДФС
Юридичне управління
Протягом півріччя 

Надано практично - правову  допомогу фахівцям  структурних підрозділів ГУ ДФС, а також роз’яснення щодо застосування норм податкового законодавства (направлено на структурні підрозділи ГУ ДФС більш ніж 116 службових записок). 
     Надано правову оцінку більш ніж 788 проектам актів перевірок платників податків з них 360 щодо позапланових і 277 планових перевірок, 151 акту документальних перевірок (планових та позапланових) самозайнятих осіб та фізичних осіб- платників податків.
       З метою надання практичної та методологічної допомоги, протягом першого півріччя 2019 року юридичним управлінням на адресу структурних підрозділів ГУ ДФС направлено 74 листів та службових записок

8.2
Забезпечення представництва ГУ ДФС в судах, інших органах державної влади, в установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеру
Юридичне управління
Протягом півріччя 

За перше півріччя 2019 року фахівцями юридичного управління прийнято участь у більш ніж 3567 судових засіданнях
8.3
Забезпечення супроводження справ у судах, у т.ч. здійснення захисту донарахованих сум податків і зборів у судовому порядку.
Здійснення заходів, направлених на забезпечення надходження коштів за результатами претензійно-позовної роботи 
Юридичне управління
Протягом півріччя 

      З метою покращення стану супроводження справ у судах вивчалась позитивна для органів ДФС судова практика.
       Надсилалась інформація до управління аудиту, управління погашення боргу ГУ ДФС щодо судових рішень, які прийнято на користь держави та набрали законної сили.
 Щомісяця до ДФС надається звітна інформація щодо реалізації остаточних рішень суду, надходження коштів до бюджету
8.4
Узагальнення практики застосування податкового законодавства за результатами розгляду податкових спорів у судових інстанціях 
Юридичне управління
Протягом півріччя 

До управлінь (на правах відокремлених підрозділів)  надсилається узагальнена практика з питань застосування податкового законодавства за результатами розгляду податкових спорів у судах наприклад, з питань щодо визначення податкових зобов`язань з транспортного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зокрема нежитлових приміщень, будівель, споруд, стосовно застосування пільг, визначених п.є) п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ (будівлі промисловості), з питань нарахування єдиного внеску, військового збору, податку на доходу фізичних осіб, податку на додану вартість, питань щодо порушення норм регулювання обліку готівки, скасування наказів на проведення фактичних перевірок, скасування рішень про застосування адміністративного арешту майна, скасування нарахованої пені, скасування рішень про стягнення коштів та готівки

8.5.
Надання правової оцінки проектам розпорядчих документів (наказам, розпорядженням), договорам (додатковим угодам) та здійснення їх візування

Юридичне управління
Протягом півріччя 

     Надано правову оцінку проектам договорів (контрактів) та здійснюється їх візування. Постійно здійснюється візування проектів наказів на проведення перевірок самозайнятих осіб та фізичних осіб – платників податків
8.6
Здійснення аналізу розгляду скарг платників податків.
Вивчення причин надходження скарг від платників податків з метою вжиття заходів для усунення виявлених порушень та за необхідності внесення керівництву ГУ ДФС пропозицій щодо необхідності удосконалення податкового та іншого законодавства

Юридичне управління










Протягом півріччя 

     Надано роз’яснення платникам податків щодо порядку оскарження податкових повідомлень-рішень (рішень) ГУ ДФС у першоиу півріччі 2019 році.
Проаналізовано результати розгляду скарг платників податків, на  рівні ДФС. За кожним фактом скасування ДФС податкових повідомлень-рішень (рішень, вимог) 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) та вирішення питання про притягнення до відповідальності винних посадових осіб.
 
Розділ 9. Організація роботи з персоналом. Запобігання та  виявлення корупції
9.1
Організація роботи щодо укомплектування структурних підрозділів ГУ ДФС працівниками відповідного фаху і кваліфікації
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя 

    За перше півріччя 2019 року прийнято 116 осіб, звільнено 84 осіб
9.2
Організація роботи конкурсної комісії і проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців, вивчення та аналіз документів кандидатів на вакантні посади ГУ ДФС 
Управління по роботі з персоналом 
Протягом півріччя 

     За перше півріччя 2019 року конкурс проводився відповідно до наказів «Про оголошення та проведення 
конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби» ГУ ДФС від 08.02.2019 № 199-о та від 09.04.2019 № 414-о
9.3 
Здійснення контролю за дотриманням працівниками ГУ ДФС трудової та службової дисципліни
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя 

     В ГУ ДФС відсутні порушення трудової та службової дисципліни
9.4
Підготовка відповідних матеріалів в межах проведення перевірок згідно з вимогами Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-ІІV «Про очищення влади»
Управління по роботі з персоналом
Протягом півріччя 

     Підготовлено відповідні матеріали в межах проведення перевірок згідно з вимогами Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-ІІV «Про очищення влади» (наравлено матеріалів на 71 особу)
9.5
Організація та контроль за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням рівня професійної компетентності працівників структурних підрозділів ГУ ДФС
Управління по роботі з персоналом,
структурні підрозділи
Протягом півріччя 

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено 15 занять – семінарів для особового складу ГУ ДФС з питань антикорупційного законодавства в режимі відео - селектору та здійснено виїзд до 4 підрозділів з метою проведення навчань (охоплено комплекс питань антикорупційного законодавства).
З використанням впровадженої «гарячої лінії» для отримання співпрацівниками ГУ ДФС консультацій з питань антикорупційного законодавства, у т.ч. в позаробочий час надано понад 600 консультацій. Консультації надавалися, як за особистими зверненнями, так і з використанням мережевих засобів ГУ ДФС, телефонного зв'язку
9.6
Організація та контроль за проведенням професійно-економічного навчання з працівниками структурних підрозділів ГУ ДФС. Забезпечення участі працівників структурних підрозділів ГУ ДФС в дистанційних постійно діючих семінарах
Управління по роботі з персоналом,
структурні підрозділи
Протягом півріччя 

     За перше півріччя 2019 року на курсах підвищення кваліфікації навчалося 54 працівника
9.7
Організація роботи з профілактики корупційних правопорушень.
Проведення семінарів, «круглих столів», тематичних зустрічей на підприємствах, в організаціях, установах та інших заходів щодо профілактики корупційних правопорушень
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя 

     В структурних підрозділах ГУ ДФС проводиться навчання без відриву від роботи. За підсумками навчання складені диференційні заліки
9.8
Проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи серед працівників структурних підрозділів ГУ ДФС з метою запобігання корупційним правопорушенням
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя 

Надана допомога в заповненні Е-декларацій та  Повідомлень про суттєві зміни майнового стану співробітникам ГУ ДФС (близько 25 осіб) та одного Повідомлення про відкриття рахунку близькою особою в банку – нерезиденті.
Проведено 6 співбесід з вперше призначеними до начальницького складу податкової міліції та розглянуто 28 кадрових матеріалів. Опрацьовано понад 161 наказів про призначення та 61 про звільнення осіб з метою своєчасного подання декларацій
Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток
10.1
Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів

Управління фінансування,  бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя 

    На виконання наказу ДФС від 14.03.2017  № 177 «Про ефективне використання бюджетних коштів» забезпечено ефективне і цільове використання бюджетних коштів
10.2
Організація планово-фінансової роботи в ГУ ДФС структурних підрозділів, контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечення організації бухгалтерського обліку
Управління фінансування,  бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя 

     Постійно забезпечується удосконалення автоматизації ведення бухгалтерського обліку в програмному комплексі по плануванню, обліку та аналізу кошторису видатків ДПС-ПРО, процедури виконання кошторису видатків за даний період.        Забезпечено контроль за фінансово - господарською діяльністю, кошторисною дисципліною, збереженням і цільовим використанням коштів. 
Здійснено моніторинг і контроль за відповідністю бюджетних зобов’язань затвердженим кошторисним призначенням при укладанні угод з метою недопущення зростання дебіторської та кредиторської заборгованості
10.3
Здійснення прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності ГУ ДФС 
Управління фінансування,  бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя 

     Листом  від 28.03.2019  № 2707/8/20-40-05-22 до ДФС надано пропозиції щодо збільшення кошторисних призначень щодо наближення кошторисних призначень та про виділення коштів з метою забезпечення ефективного виконання завдань, покладених на ГУ ДФС 
10.4
Затвердження кошторисів та планів асигнувань за бюджетними програмами, закріпленими за  ДФС, згідно з обсягами, визначеними у розписі  на 2019 рік.
Здійснення фінансування ГУ ДФС відповідно до затвердженого кошторису на 2019 рік

Управління фінансування,  бухгалтерського обліку та звітності
Протягом півріччя 

    Листом від 11.01.2019 № 318/8/20-40-05-22 до ДФС надано на затвердження кошторис, план асигнувань, зведені показники спеціального фонду за бюджетними програмами, закріпленими за ДФС.
Протягом першого півріччя 2019 року здійснювалось фінансування ГУ ДФС відповідно до затверджених кошторисів видатків та планів асигнувань на 2019 рік
10.5
Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази ГУ ДФС та зійснення контролю щодо ефективного використання і збереження державного майна

Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя 

    Проведено роботу з орендарями, що орендують приміщення, які тимчасово не використовуються органами ГУ ДФС. Укладено нові договори оренди: з Головним управлінням Міграційної служби у Харківській області Головним теруправлінням юстиції в Харківській області, з ФОП Скиба Ю.В. Загальна площа приміщень, які передано в оренду станом  на 01.07.2019 складає 2286,89 кв. м. За перше півріччя 2019 року від орендарів надійшло 15,761 тис. грн орендної плати. 
З метою передачі в оренду вільних площ, для подальшої економії бюджетних коштів на комунальні витрати, надано на ДФС інформацію для оновлення на сайті Фонду державного майна України про об’єкти державного нерухомого майна, які обліковуються на балансі ДФС, органів ГУ ДФС, що тимчасово не використовуються за призначенням та можуть розглядатися як потенційний об'єкт оренди.
Проведено роботу щодо переоформлення права власності на нерухоме майно, яке обліковувалось станом на 01.01.2019 на балансі ДФС. Переоформлено 90 об’єктів
10.6
Проведення закупівель відповідно до вимог законодавства про здійснення державних закупівель
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя 

     Оприлюднення інформації про закупівлі здійснюється відповідно до Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VІІІ  «Про публічні закупівлі».
З метою оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформації щодо закупівель укладено договори з  авторизованими електронними майданчиками.
Проведено переговорні процедури закупівлі та укладено договори на закупівлю послуг з постачання теплової енергії, постачання електричної енергії, закупівлю поштових марок та послуг поштового зв’язку з пересилання поштових відправлень з оплатою шляхом нанесення на поштове відправлення відбитку кліше державного знака маркувальної машини.
Проведено відкриті торги та укладено договори по закупівлі природного газу, сканерів, багато-функціональних пристроїв та послуг з охорони приміщень
10.7
Здійснення контролю за споживанням теплової енергії, електричної енергії, природного газу, води в межах лімітів на 2019 рік. Здійснення контролю за забезпеченням функціонування системи опалення, освітлення тощо
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя 

      Здійснювався контроль за споживанням енергоносіїв та води, проводився відповідний аналіз розрахунків. Щоденно фіксувались показники приладів обліку теплової та електричної енергії, води та природного газу.
Щомісячно зводилась та направлялась до ДФС інформація щодо споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та води в ГУ ДФС області.
Ліміти споживання енергоресурсів та води за перше півріччя ц.р. не перевищено
10.8
Здійснення контролю за забезпеченням експлуатації службового автотранспорту 
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури
Протягом півріччя 

    Забезпечено безперебійну роботу службового автотранспорту. 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
10.9
Проведення заходів з проведення всеукраїнської акції  «За чисте довкілля»
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури

Протягом півріччя 

     З метою забезпечення благоустрою, впорядкування відомчих будівель, споруд та прибудинкових територій, вжиття комплексу заходів із поліпшення стану довкілля та збереження навколишнього природного середовища працівники підрозділів ГУ ДФС приймали участь у щорічній Всеукраїнській акції на територіях ГУ ДФС та управлінь, які утворені на правах відокремлених підрозділів ГУ ДФС за місцем дислокації. Надано звіт до ДФС щодо результатів проведення Дня благоустрою в рамках щорічної Всеукраїнської  акції «За чисте довкілля»
10.10
Здійснення заходів щодо формування, зберігання та використання фонду архівних документів
Управління організації роботи

Протягом півріччя 

    Проведено експертизу цінності документів і справ, що втратили своє історично-наукове значення, та термін зберігання яких скінчився, для знищення. Складено акт «Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду»
Розділ 11. Інформаційно - технічне забезпечення діяльності  органу ГУ ДФС.  Технічне супроводження
електронних сервісів
11.1
Здійснення cупроводження програмного забезпечення автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних систем, функціонування серверного, комп’ютерного, телекомунікаційного обладнання та серверних приміщень
Управління інформаційних технологій  
Протягом півріччя 

     Забезпечено безперебійну роботу 14 серверів застосувань ITC та 945 клієнтських місць, які функціонують у режимі «клієнт-сервер».
     Протягом першого півріччя 2019 року відповідно до графіків проведення забезпечено технічне супроводження відеоконференц нарад з ДФС та управліннями (на правах відокремлених підрозділів)
11.2
Забезпечення функціонування та супроводження активного мережевого обладнання та обладнання ІР телефонії локальної і корпоративної мережі, інформаційно -телекомунікаційних систем та активного мережевого обладнання вузла доступу до мережі Інтернет

Управління інформаційних технологій  
Протягом півріччя 

      Розроблено та затверджено Положення про локальну обчислювальну мережу ГУ ДФС, відповідно до якого працівників переключено до домену sts.local.
Згідно з вимогами наказу ДФС від 18.04.2019 № 15-Г «Про передачу матеріальних цінностей» отримано комутаційне обладнання.
Безперебійну роботу корпоративної мережі та IP-телефонії забезпечено
11.3
Організація інформаційно-аналітичного забезпечення ГУ ДФС та автоматизація його діяльності, підготовка інформації з баз даних ДФС за запитами структурних підрозділів ГУ ДФС, що не можуть бути виконані стандартними засобами за допомогою інформаційних систем ДФС
Управління інформаційних технологій  
Протягом півріччя 

      За результатом розгляду проблемних питань щодо функціонування інформаційних систем забезпечено надання практичної допомоги та роз’яснень працівникам структурних підрозділів ГУ ДФС. 
До ДФС направлено 9 листів з питань доопрацювання інформаційних систем.
Проведено 4 навчання із структурними підрозділами щодо дотримання політики безпеки при роботі з інформаційними системами.
Сформовано щоденно 6 звітних аналітичних форм, виконано 135 разових завдання відповідно до отриманих запитів.
14.4
Підтримка впровадження електронних сервісів обслуговування платників податків
Управління інформаційних технологій  

Протягом півріччя 

    В кожному ЦОПП для платників податків  створено додаткові 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
11.5
Адміністрування доступу користувачів до інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС)
Управління інформаційних технологій  
Протягом півріччя 

    Адміністрування доступу до АІС центрального рівня, локальних і корпоративних  мереж забезпечено відповідно до вимог Порядку доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно- телекомунікаційних системах ГУ ДФС. 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 8696 ролей по 772 користувачам ІС «Податковий блок», 3251 ролі по 556 користувачам АІС «Управління документами». 
Забезпечено зміну пароля доступу 450 користувачам, у зв’язку з автоматичним блокуванням прав доступу до ІС або у зв’язку з активацією нового користувача
11.6
Забезпечення застосування електронного цифрового підпису, зокрема підготовка та надання акредитованому центру сертифікації ключів інформації, необхідної для формування, скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів - працівників ГУ ДФС 

Управління інформаційних технологій  
Протягом півріччя 

    Згідно з наказом ГУ ДФС від 07.03.2019 №1683 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг у Головному управлінні ДФС у Харківській області» забезпечено взаємодію з кваліфікованим надавачем з питань використання кваліфікованих електронних довірчих послуг, технічну підтримку користувачів під час генерації особистих та відкритих ключів. По 122 працівниках підготовлено документи щодо скасування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, у зв’язку з кадровими змінами, та по 298 працівникам забезпечено отримання кваліфікованих довірчих послуг
Розділ 12. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

12.1
Організація та забезпечення заходів з антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ГУ ДФС та управліннях (на правах відокремлених підрозділів)
Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя 

Впроваджено оновлену ліцензію на 2019 рік антивірусного програмного забезпечення 'ESET Endpoint для захисту 638 об’єктів локальних обчилювальних мереж ГУ ДФС (договір про продовження ліцензії з дозакупкою від 14.12.2018 № 181214 з ТОВ «СД Дома»).
      Виконано заходи щодо отримання для використання в роботі OFF ліцензії 'ESET Endpoint Security' (до ON ліцензії 3AC-G95-NUT та оновлення на ПЕОМ локальних обчислювальних мереж ГУ ДФС області та ПЕОМ, які підключено до мережі Internet версії антивірусного програмного забезпечення 'ESET Endpoint Security' з 5.0.2265.1 на 6.6.2089.2
12.2
Проведення перевірок з питань охорони державної таємниці, наявності секретних документів,  технічного захисту інформації, додержання режиму секретності на робочих місцях працівників, що мають допуск до державної таємниці

Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя 

Проведено 2 перевірки наявності секретних документів в підрозділах ГУ ДФС та складено відповідні акти ( №34ДСК/02-04 від 20.02.2019; № 44/02-05ДСК від 10.04.2019).

Проведено перевірку робочих місць працівників оперативного управління, слідчого управління фінасовіих розслідувань ГУ ДФС, що мають допуск до державної таємниці про що зроблено записи до журналу перевірки робочих місць №215нт
12.3
Проведення контролю за генеруванням, обліком та розподілом паролів користувачів ПЕОМ, режиму секретності на робочих місцях працівників, що мають допуск до державної таємниці в підрозділах ГУ ДФС
Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя 

За  перше півріччя 2019 року проведено моніторинг відповідності користувачів комп’ютерної мережі ГУ ДФС та закріплених за ними ПЕОМ. Створено 17 нових користувачів на призначених співробітників в підрозділах ГУ ДФС.
На виконання вимог п.2 наказу ГУ ДФС від 25.01.2019 №524 «Про затвердження Положення про локальну обчислювальну мережу ГУ ДФС області», підключено  користувачів локальних обчислювальних мереж (далі – ЛОМ) ГУ ДФС до домену sts.local, зміну ідентифікаторів користувачів та імен комп’ютерів у ЛОМ




