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Звіт 
про виконання Плану роботи Офісу великих платників податків ДПС
на друге півріччя 2019 року


№
з/п
Зміст заходу
Відповідальні виконавці
Термін    виконання
Інформація про виконання

Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету, а також єдиного внеску до бюджетів та державних цільових фондів

1.1
Визначення очікуваних показників надходжень податків, зборів та інших платежів (далі – платежі) до загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, надходжень єдиного внеску у розрізі Дніпропетровського, Запорізького, Львівського, Одеського та Харківського управлінь Офісу великих платників податків ДПС (далі – відокремлені структурні підрозділи) та управлінь податкового супроводження підприємств агропромислового комплексу та виробників підакцизної продукції, податкового супроводження підприємств паливно-енергетичного комплексу та виробничої сфери, податкового супроводження підприємств невиробничої сфери та податкового супроводження фінансових установ (далі – управління податкового супроводження) з урахуванням усіх наявних резервів, тенденцій надходжень та розвитку економіки.
За результатами проведеної роботи Офісом великих платників податків ДПС (далі – Офіс ВПП) направлення відповідних пропозицій до ДПС
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем,
управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Управліннями податкового супроводження та відокремленими структурними підрозділами щомісячно проводився аналіз фінансово-господарської діяльності платників податків та визначалися очікувані показники надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, надходжень єдиного внеску з урахуванням усіх наявних резервів, тенденцій надходжень та розвитку економіки, які надавалися до управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем для узагальнення.
Узагальнена інформація щодо очікуваних показників надходжень податків, зборів та платежів до загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, надходжень єдиного внеску направлялася до ДПС у визначеній формі та у встановлені терміни 
1.2
Розробка та доведення до структурних підрозділів Офісу ВПП (далі – структурні підрозділи) та відокремлених структурних підрозділів індикативних показників доходів державного та місцевих бюджетів та сплати єдиного внеску
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем

Протягом півріччя
Управлінням щомісячно розроблялися та доводилися відповідним структурним підрозділам та відокремленим структурним підрозділам  наказами показники (уточнені показники в разі коригування показників попередніх періодів) розрахункової бази надходжень до бюджетів всіх рівнів, в тому числі єдиного внеску.
Так, у звітному періоді підготовлено та направлено до структурних підрозділів 9 відповідних наказів, зокрема: 
від 18.07.2019 №1487 "Про уточнені індикативні показники доходів на  IІ квартал 2019 року";
від 23.07.2019 №1531 "Про індикативні показники доходів на IІI квартал 2019 року";
від 20.09.2019 №152 "Про уточнення індикативних показників на IІІ квартал 2019";
від 15.10.2019 №261 "Про уточнення індикативних показників на IІІ квартал 2019";
від 15.10.2019 №263  "Про індикативні показники доходів на 4 квартал 2019 року";
від 19.11.2019 №460 та від 16.12.2019  №650 "Про внесення змін до наказу Офісу ВПП ДПС від 15.10.2019 №263";
від 19.11.2019  №460 "Про внесення змін до наказу Офісу ВПП ДПС від 15.10.2019 №263";
від 16.12.2019 №650 "Про внесення змін до наказу Офісу ВПП ДПС від 15.10.2019 №263"
1.3
Координація роботи структурних підрозділів та відокремлених структурних підрозділів щодо рівномірного забезпечення збору платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету, забезпечення виконання індикативних показників доходів

Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду щомісячно розроблялися та доводилися до структурних та відокремлених структурних підрозділів Офісу ВПП наказами Офісу ВПП показники (уточнені показники) розрахункової бази надходжень до бюджету України та інші контрольні показники.
Управлінням щоденно проводився контроль за виконанням доведених показників розрахункової бази та індикативних показників, встановлених ДПС  у розрізі джерел доходів та  податків. 
Інформація про проведену роботу у встановлені терміни направлялася до ДПС.   
Всього по Офісу ВПП на друге півріччя 2019 року доведено показник розрахункової бази загального фонду державного бюджету в сумі 
146 142 млн грн, забезпечено збір платежів у сумі 150 679 млн грн, виконання досягнуто на рівні 103,1 відсотка.
До місцевого бюджету доведено індикативний показник в сумі 10 848,0 млн грн, забезпечено збір платежів у сумі 12 431,6 млн грн, виконання досягнуто на рівні 114,6 відсотків.
Виконання планового показника надходжень до  спеціального фонду державного бюджету склало 86,2 відсотки.
По єдиному внеску доведено індикативний показник в сумі 34 435,3 млн грн, забезпечено збір платежів у сумі 32 854,6 млн грн, виконання досягнуто на рівні 95,4 відсотків         
1.4
Аналіз динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності великих платників податків, відповідності їх середньогалузевим показникам і виявлення чинників, які негативно впливають на стан розрахунків з бюджетом

Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем, 
управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду Офісом ВПП забезпечено збір платежів до державного бюджету (з врахуванням прибутку областей та головних управлінь) в розмірі 
170 256,5 млн грн, що на 19 075,4 млн грн або на 12,6 відс. більше, ніж за відповідний період минулого року (151181,1 млн грн), в т.ч. зросли надходження податку на додану вартість на 6 133 млн грн або на  11 відс., податку на прибуток – на 6592 млн грн або на 18,6 відс., військового збору - на 384 млн грн або на 
15,1 відсоток.
Питома вага надходжень Офісу ВПП в загальних надходженнях до Державного бюджету України у другому півріччі 2019 року склала 54,2 відс., в тому числі, з податку на додану вартість зазначений показник – 
50,9 відс., податку на прибуток - 77,3 відс., акцизного податку - 91,6 відсотків.
З метою виявлення причин зменшення (збільшення) сплати платежів до бюджету великими платниками податків постійно, в розрізі кожного платника проводиться аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності в т.ч. досліджуються: 
галузева специфіка діяльності підприємств;
фактори, які негативно впливають на нарахування з податку на прибуток та податку на додану вартість (за звітний період поточного року до відповідного періоду минулого року);
причини зменшення або невідповідності динаміки нарахувань з податку на прибуток при зростанні (зниженні) доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (за звітний період поточного року до відповідного періоду минулого року), причини збитковості підприємств;
причини зменшення або невідповідності динаміки нарахувань з податку на додану вартість при зростанні (зниженні) обсягів продажу ( за звітний період поточного року до відповідного періоду минулого року)
1.5
Забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податку на прибуток підприємств
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем, 
управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечено контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податку на прибуток підприємств.
За результатами проведеної роботи до загального фонду Державного бюджету України за друге півріччя  2019 року надійшло податку на прибуток у розмірі 26 868 млн грн, виконання доведеного індикативного  показника склало 135,4 відсотки
1.6
Вжиття дієвих заходів з метою виявлення та упередження ризиків необґрунтованого зменшення рівня нарахувань і сплати податку на прибуток підприємств платниками податків порівняно з попередніми звітними періодами та відповідними періодами минулого року
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем, 
управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
За підсумками кампанії декларування 9 місяців  2019 року обсяги доходів великих платників податків, що обслуговуються Офісом ВПП, зросли  на 2,3 відс. відносно 9 місяців 2018 року та склали  3 938,6 млрд гривень. 
Великими платниками податків за ІІІ квартал 2019 року задекларовано  19,4  млрд грн податку на прибуток до сплати, що на 
882,6 млн грн або на 4,8 відс. більше фактичних нарахувань за аналогічний період минулого року (довідково – за ІІІ квартал 2018 року   задекларовано 18,5  млрд гривень). 
Нарахування зросли і відносно ІІ кварталу 2019 року на 621,4 млн грн або на 3,3 відс. (не зважаючи на зменшення ціни реалізації природного газу на 21,2 відсотки). 
Податкова віддача по всіх платниках 9 місяців  2019  склала 1,46 відс., що на 0,04 відсотки більше ніж за перше півріччя 2019 року 
(1,42 відсотки).
Віддача була і залишається найвищою по країні (1,11 відс. всього по Україні).
Завдяки вжиттю дієвих заходів до загального фонду Державного бюджету України за друге півріччя  2019 року надійшло податку на прибуток у розмірі 26 868 млн грн, виконання доведеного індикативного  показника склало 135,4 відсотки
1.7
Забезпечення повноти нарахування та сплати відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями 
Управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
У звітному періоді забезпечено повноту нарахування та сплати відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями. Так, при доведеному індикативному показнику 
7 994,0 млн грн до бюджету надійшло 
14 115,0 млн грн (176,6 відсотків)
1.8
Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності платників податків щодо стану нарахування і сплати ними податку на прибуток підприємств з метою виявлення причин збитковості
Управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем, 
управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи

Протягом півріччя
Офісом ВПП проведено ряд заходів щодо відпрацювання економічної сутності збиткової та безприбуткової фінансово-господарської діяльності платників за 9 місяців  2019 року.
Постійно проводиться робота щодо зменшення кількості збиткових підприємств і суми задекларованих збитків.
За підсумками декларування 9 місяців  2019 року 370 платників Офісу ВПП  (24,5 відс. від загальної кількості платників податку на прибуток) задекларували збитки в сумі  
692,5 млрд грн,  в тому числі  405,5 млрд грн або 58,6 відс. від всіх збитків по Офісу ВПП припадає на банківський сектор. 
Всього по Офісу ВПП досягнуто скорочення збитків по відношенню до першого півріччя 2019 року на 29,3 млрд грн або на 4 відс. та кількість збиткових суб’єктів господарювання  зменшилася майже на 10,6 відс. або на 43 платники. 
Вийшли зі стану збитковості відносно першого півріччя 2019  року 60 суб’єктів господарювання, які за перше півріччя 2019 року декларували 17 млрд грн збитків, та задекларували до сплати  380 млн грн податку на прибуток                
1.9

Організація роботи та контроль за повнотою нарахування і своєчасністю сплати ПДВ юридичними особами
Управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
У звітному періоді організовано роботу та контроль за повнотою нарахування і своєчасністю сплати ПДВ юридичними особами, за результатами якої до бюджету надійшло ПДВ в сумі 62 121,0 млн гривень 
1.10
Організація та контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ
Управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
З метою недопущення втрат бюджету з податку на додану вартість проводиться ретельний аналіз діяльності підприємств, які заявляють до бюджетного відшкодування, здійснюється аналіз податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, з дослідженням поставки товарів (робіт, послуг) до виробника/імпортера, проводяться контрольно-перевірочні заходи відповідно до норм пп.78.1.8 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України.
У звітному періоді внаслідок проведених заходів: відшкодовано на розрахункові рахунки платників 48 526,9 млн грн; упереджено -
731 млн грн; донараховано основного платежу - 254,9 млн грн; застосовано фінансових санкцій - 943,5 млн гривень
1.11
Аналіз та узагальнення інформації щодо заявлених, відшкодованих та залишків не відшкодованих сум ПДВ у розрізі платників та відокремлених структурних підрозділів.
Аналіз та узагальнення інформації щодо упередження безпідставно заявлених до відшкодування сум ПДВ

Відділ відшкодування податку на додану вартість  
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду платниками, що перебувають на обліку в Офісі ВПП заявлено на розрахунковий рахунок 57 521,3 млн грн по 199 СГД, що на 1 096,3 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року 
(56 425 млн грн 195 СГД). 
Відшкодовано на розрахункові рахунки платників 48 526,9 млн грн по 202 СГД, що на 
1 485,9 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (47 041 млн грн по 
222 СГД).
За результатами перевірок упереджено 
731 млн грн, що на 396,4 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року (334,6 млн грн), донараховано основного платежу 254,9 млн грн та застосовано фінансових санкцій в сумі 
943,5 млн гривень.
Крім того, за результатами аналізу податкового кредиту, платниками самостійно зменшено суму бюджетного відшкодування ПДВ шляхом подання уточнюючих розрахунків на 
1 070,6 млн гривень
1.12
Забезпечення дієвого контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати акцизного податку платниками податку-юридичними особами, у тому числі з використанням системи електронного адміністрування реалізації пального
Управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
За результатами другого півріччя 2019 року в цілому по Офісу ВПП забезпечено надходження акцизного податку з вироблених в Україні товарів в розмірі  31,5 млрд гривень. При цьому невиконання індикативного показника ДПС становить 7,9 млрд грн
(79,9 відс. виконання).
Слід відмітити, що на друге півріччя 2019 року плановий показник з акцизного податку на тютюнові вироби по Офісу ВПП становив 
28,7 млрд грн, що на 7 відсотків більше від фактичних надходжень минулого року.
У зв’язку із збільшенням з 01.01.2019 та з 01.07.2019 ставок акцизного податку на 20 відс. та 9 відс. відповідно відбулося збільшення попиту на альтернативні сигарети (IQOS, GLO, з використанням тютюнових стіків «HEETS», «NEOSTICS») та зниження попиту на сигарети з фільтром. 
Так, протягом липня-грудня 2019 року платниками Офісу ВПП сплачено акцизного податку з ввезених на митну територію України тютюнових стіків на суму 
607,8 млн грн. (протягом липня-грудня 2018 року сплачено 594,3 млн грн акцизного податку з ввезених на митну територію України тютюнових стіків), що свідчить про тенденцію до нарощування долі ринку альтернативних сигарет. В результаті зазначених вище факторів по підприємствах Офісу ВПП, які здійснюють виробництво тютюнових виробів, відбулось зменшення обсягів виробництва у липні-грудні 2019 року на 13,6 млрд шт. або на 28,3 відс. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (липень-грудень 2018 вироблено –
48,0 млрд шт., липень-грудень 2019 – 
34,4 млрд штук). Це в свою чергу зменшило базу оподаткування на 12,6 млрд грн акцизного податку, що вплинуло на невиконання загального показника по тютюновій галузі.
Аналогічна ситуація простежується з року в рік і пов’язана зі збільшенням ставок акцизного податку, а саме з 01.01.2019 – на 20 відс. та з  01.07.2019 – на 9 відсотків. 
Офіс ВПП в постійному режимі проводить аналіз, визначає фактори, що впливають на повноту виконання доходної частини державного бюджету, в тому числі з тютюнових виробів, та надає відповідні пропозиції ДПС (протягом звітного періоду направлено 3 листа)
1.13
Забезпечення контролю за повнотою нарахування та сплати екологічного податку, рентної плати, податку на майно, єдиного податку та єдиного внеску 
Управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Офісом ВПП здійснюється постійний контроль за повнотою нарахування та сплати екологічного податку. У звітному періоді підприємствами Офісу ВПП сплачено до загального фонду державного бюджету 
582,1 млн грн екологічного податку, що на 160,8 млн грн менше доведеного індикативу, виконання склало 78,4 відсотки. 
Основною причиною невиконання по екологічному податку  є відсутність наявної бази оподаткування по екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення. Так, доведений індикативний показник для Офісу ВПП в сумі 140,5 млн грн на 77,2 млн грн або на  
54,9 відсотків більше фактичних нарахувань з екологічного податку по деклараціях за IІ – ІІІ квартал 2019 року (63,3 млн гривень). 
З рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів Офісу ВПП доведено індикативний показник в сумі 
2 173,6 млн гривень. Фактично надійшло до загального фонду державного бюджету 
2 064,5  млн гривень. 
Найбільш напруженим показником для виконання була рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. Загалом за липень-грудень 2019 року Офісом ВПП  забезпечено надходження з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України у розмірі 1235,4 млн грн, що становить 95,7 відс. доведених індикативних показників у розмірі 1291,3 млн грн. (недобір 55,9 млн грн або 4,3 відсотка).
Така ситуація пояснюється зменшенням бази оподаткування по найбільших платниках рентної плати за користування радіочастотним ресурсом. В зв’язку з отриманням нових ліцензій при обрахуванні рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України починаючи з липня 2018 року відбувається зменшення нарахованих сум до сплати близько 9 млн грн щомісячно. Середньомісячні нарахування в 2019 році складають 206,1 млн. гривень при доведеному середньомісячному індикативі 
213,2 млн гривень.
Крім того, на загальне невиконання індикативу вплинуло невиконання рентної плати за спеціальне використання води (недобір 
22,6 млн грн або 21,5 відсотки), що також пояснюється відсутністю достатньої бази оподаткування. 
Офісом ВПП здійснюється постійний контроль за повнотою нарахування та сплати податку на майно. Протягом звітного періоду підприємствами Офісу ВПП сплачено 
173,6 млн грн податку на майно. Доведені індикативні показники виконано на 108,3 відс., додатково забезпечено 13,3 млн грн  майнових платежів.
Надходження по платниках єдиного податку в Офісі ВПП відсутні по причині адміністрування даного платежу за місцем розміщення земельних ділянок 
По єдиному внеску у звітному періоду забезпечено збір у сумі 32 854,6 млн грн при доведеному індикативному показнику в сумі 
34 435,3 млн. грн., виконання досягнуто на рівні 95,4 відсотків.         
Офіс ВПП в постійному режимі проводить аналіз, визначає фактори, що впливають на повноту виконання доходної частини державного бюджету, та надає відповідні пропозиції ДПС
1.14
Здійснення контролю за своєчасністю та повнотою подання платниками податків звітів про контрольовані операції. Відпрацювання, аналіз та систематизація даних звітів 
Управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування,
відокремлені структурні підрозділи 

Протягом півріччя
835 платниками податків відображено в звітах за 2018 рік контрольовані операції на загальну суму 2 134 млрд гривень. В порівнянні з попереднім звітним періодом збільшився обсяг контрольованих операцій на 51 відсоток.
Структура контрольованих операцій ВПП в розрізі структурних підрозділів:
управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування – 499 звітів на суму 1 512,6 млрд грн;
Дніпропетровське управління – 81 звіт на суму 196,4 млрд грн;
Запорізьке  – 54 звіти на суму 227,0 млрд грн;
Львівське – 87 звітів на суму 67,6 млрд грн;
Одеське – 54 звіти на суму 57,2 млрд грн;
Харківське – 60 звітів на суму 
73,4 млрд гривень.
Моніторинг контрольованих операцій великих платників податків проведено своєчасно з дотриманням вимог наказу Міністерства фінансів України від 14.08.2015 №706  «Про затвердження Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення» (із змінами та доповненнями). 
Протягом звітного періоду проведено 28 перевірок з питань неподання (несвоєчасного подання) звітів про контрольовані операції, неповного відображення проведених операцій у поданих звітах.
По закінчених перевірках винесено 10 податкових повідомлень-рішень, термін сплати по яких настав, сума застосованих штрафних санкцій складає 1 868,2 тис. грн, з яких:
узгоджено - 1 839,3 тис. грн; 
оскаржуються в судовому порядку - 
29,0 тис. гривень.
У тому числі в розрізі структурних підрозділів:
управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування – 1 перевірка на суму 1,8 тис. грн;
Дніпропетровське управління - 1 перевірка на суму 58,5 тис. грн;
Запорізьке – 2 перевірки на суму  
455,6 тис. грн;
Львівське – 2 перевірки на суму 895,5 тис. грн;
Одеське – 2 перевірки на суму 324,9 тис. грн;
Харківське – 2 перевірки на суму 
132,2 тис. гривень
1.15
Вжиття результативних заходів щодо забезпечення надходжень платежів до державного бюджету в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу. 
Організація та координація роботи відокремлених структурних підрозділів з виявлення, обліку, зберігання, оцінки, розпорядження безхазяйним майном, а також іншим майном, що переходить у власність держави
Управління по роботі з податковим боргом,
відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
За рахунок вжитих заходів з погашення податкового боргу до державного бюджету забезпечено надходжень  на суму 
4561,7 млн грн або 261,9 відс. доведеного індикативного показника. 
Крім того, забезпечено надходжень від реалізації безхазяйного майна у загальній сумі 
1100,7 тис. грн (97,4 відс. індикативу), у тому числі: державний бюджет – 990,5 тис. грн; місцевий бюджет – 110,2 тис. гривень
1.16
Вжиття заходів, спрямованих на зменшення кількості підприємств-боржників та загальної суми податкового боргу
Управління по роботі з податковим боргом,
відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Податковий борг станом на 01.07.2019 складав 14076,3 млн грн, станом на 01.01.2020 – 13768,8 млн гривень. Протягом звітного періоду податковий боргу зменшився на 
307,5 млн гривень. 
За звітний період досягнуто зменшення кількості підприємств - боржників на 5 підприємств (зі 177 до 172)
1.17
Аналіз динаміки та причин утворення податкового боргу та вжиття відповідних заходів, спрямованих на зменшення кількості підприємств-боржників і загальної суми податкового боргу
Управління по роботі з податковим боргом,
відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
З метою скорочення загальної суми податкового боргу та зменшення кількості підприємств-боржників протягом звітного періоду вжиті наступні заходи: 
сформовано та направлено 138 податкових вимог;
описано майна у податкову заставу 
538,3 млн грн;
подано 34 позови до суду щодо стягнення коштів з рахунків боржників згідно з п. 95.2 ст. 95 Податкового кодексу України на суму 
3409,1 млн грн;
подано 1 позов до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника  згідно зі ст. 95 Податкового кодексу України на суму 
19,6 млн грн;
виставлено більше 23,2 тис. інкасових доручень на підставі рішень керівника та дозволів суду, в результаті чого списано з рахунків 
31,5 млн грн; 
вилучено готівки у підприємств боржників на суму 3,4 млн грн;
проведено 28 перевірок стану збереження майна, яке перебуває в податковій заставі. По 3 підприємствах встановлені порушення та донараховано штрафних санкцій у сумі 
70,7 млн гривень
1.18
Забезпечення прискорення розрахунків з бюджетом підприємствами–позичальниками іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії, та бюджетних позичок
Управління по роботі з податковим боргом,
відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
По 10 підприємствах, що перебувають на обліку в Офісі ВПП, які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими під державні гарантії, у загальній сумі 3050,1 млн грн, здійснено комплекс заходів згідно зі ст.1 підрозділу 10 Розділу ХХ Податкового кодексу України
1.19
Розгляд пропозицій платників податків щодо розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань та податкового боргу. 
Підготовка відповідних рішень згідно з вимогами чинного законодавства та здійснення контролю за виконанням умов договорів розстрочення (відстрочення)
Управління по роботі з податковим боргом,
відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду розглянуто 8 заяв про розстрочення сплати грошових зобов’язань чи податкового боргу, за результатами розгляду яких рішення про розстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу) не приймалися
1.20
Моніторинг фінансово-господарських операцій платників податків з метою виявлення податкових ризиків та формування переліків платників, що мають податкові ризики

Управління комплексного аналізу
Протягом півріччя
В ході моніторингу даних ЄРПН по платниках Офісу ВПП по операціях з придбання ТМЦ (робіт, послуг) виявлено сумнівних операцій на суму 1 803 тис. грн, які доведено до відпрацювання управлінням податкового супроводження
1.21
Організація роботи структурних підрозділів із забезпечення оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН)

Управління комплексного аналізу
Протягом півріччя
Організовано системний контроль фінансово-господарської діяльності платників Офісу ВПП та відповідності їх критеріям ризиковості відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».
За результатами проведеної роботи, за пропозиціями управлінь податкового супроводження підприємств, внесені до Журналу ризикових 8 підприємств, які відповідають ознакам ризиковості згідно з пунктом 1.6 Критеріїв ризиковості платника податку (постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №117)
1.22
Забезпечення організації прийняття рішень про реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН

Управління комплексного аналізу
Протягом півріччя


Організовано проведення засідань Комісії Офісу ВПП, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації та прийняття рішень, які оформлені відповідними протоколами засідань Комісії

Розділ 2. Проведення роботи з питань дотримання вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, у т.ч. боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

2.1
Підготовка та подання до ДПС на затвердження в установленому порядку пропозицій щодо формування плану-графіку проведення документальних планових перевірок платників податків на 2020 рік 
Управління аудиту з перевірок податкового законодавства,
управління перевірок фінансових установ та операцій у сфері ЗЕД,
структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи
До 01.12.2019
Згідно зі ст. 77 Податкового кодексу України  та наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2015 №524 «Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» із змінами та доповненнями починаючи з 2018 року складається річний план-графік. Проєкт плану-графіка перевірок на 2020 рік направлено до ДПС листом від 29.11.2019 №1802/8/28-10-05-01-04-06 та інформація внесена до ІС «Податковий блок».
План-графік перевірок на 2020 рік оприлюднений на сайті ДПС 24.12.2019
2.2
Супроводження та виконання плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2019 рік.
Надання до ДПС на затвердження в установленому порядку пропозицій щодо коригування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2019 рік (за необхідністю)
Управління аудиту з перевірок податкового законодавства,
управління перевірок фінансових установ та операцій у сфері ЗЕД,
управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом,
відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
По мірі необхідності до ДПС надавалися пропозиції щодо коригування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2019 рік. 
У звітному періоді заплановано проведення документальних перевірок 57 СГ (враховуючи коригування). Виконання плану-графіка складає 93 відсотки. Не розпочато перевірки 4 СГ у зв’язку із оскарженням наказів про їх проведення. 
З метою виявлення  фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, прийнято  участь у проведенні 10 документальних  перевірок суб’єктів господарської діяльності. 
За результатами перевірок виявлено 46 фінансових операцій на загальну суму 
2 409,9 млн грн, які відповідають критеріям, що визначені наказом ДФС від 01.04.2015 
№ 230 „Про організацію роботи органів ДФС при виявленні фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення”
2.3
Організація проведення документальних позапланових (виїзних/невиїзних) перевірок платників податків відповідно до підпунктів 78.1.1 та 78.1.4  п. 78.1 статті 78 Податкового кодексу України 
Управління аудиту з перевірок податкового законодавства,
управління перевірок фінансових установ та операцій у сфері ЗЕД,
управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
У звітному періоді проведено документальних позапланових перевірок платників податків відповідно до:
підпункту 78.1.1 п.78.1 статті 78 Податкового кодексу України - 43 перевірки, у т.ч. 
31 перевірка щодо відпрацювання повідомлень уповноважених банків, за результатами яких донараховано 119,3 млн грн;
підпункту 78.1.4 п.78.1 статті 78 Податкового кодексу України - 31 перевірка, за результатами яких донараховано 
371,3 млн гривень
2.4
Організація, супроводження та участь у проведенні (за необхідністю) документальних перевірок за постановами (ухвалами) суду, слідчого, прокурора, винесеними у кримінальних провадженнях 
Управління аудиту з перевірок податкового законодавства, 
управління перевірок фінансових установ та операцій у сфері ЗЕД,
управління податкового супроводження,
управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом,
відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
Узагальнена інформація по отриманим ухвалам суду стосовно призначення перевірок суб’єктів господарювання, що винесені за ініціативою слідчих податкової міліції, органів прокуратури, МВС України, СБУ, тощо надається до ДПС щосереди. Інформація про результати взаємодії з податковою міліцією, іншими правоохоронними органами та судами щомісяця 3 числа надається до ДПС (додаток 16-18 до звіту Аудит-1, наказ Державної фіскальної служби України від 07.06.2017 №411 «Про затвердження звіту «Аудит-1» «Про результати роботи підрозділів аудиту»). 
У звітному періоді знаходилося на відпрацюванні 16 ухвал судів про призначення перевірок, які ініційовані  правоохоронними органами, з них: 
2 - відпрацьовані в ході документальних планових перевірок, за результатами яких донараховано грошових зобов'язань (узгоджених та неузгоджених) 
55,5 млн грн;
14 - залишилися невідпрацьованими у зв’язку з оскарженням наказу на проведення перевірки (6), вилученням документів (1), не встановленням місцезнаходження платника (5), не допуском до проведення перевірки (1), оскарженням ухвали про призначення перевірки (1) 
2.5
Проведення документальних позапланових перевірок банківських, небанківських фінансово-кредитних установ та страхових компаній, щодо яких встановлено ризики несплати податків; проведення зустрічних звірок
Управління податкового супроводження фінансових установ
Протягом півріччя
Внаслідок опрацювання показників фінансово-господарської діяльності та податкової звітності фінансових установ, виявлено ризикові операції та проведено документальні позапланові перевірки (виїзні та невиїзні) з питань оподаткування, обліку об’єктів оподаткування, повідомлення про відкриття/закриття рахунків, за результатами яких донараховано штрафних санкцій на суму 
3,2 млн гривень
   2.6
Організація проведення камеральних перевірок платників податків відповідно до Податкового кодексу України. Контроль за надходженням до бюджету донарахованих сум за результатами цих перевірок
Управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду Офісом ВПП відповідно до Податкового кодексу України постійно проводилися камеральні перевірки податкової звітності, за результатами яких застосовано штрафних санкцій:
згідно з п. 120.1 ст.120 Податкового кодексу України за несвоєчасне подання або не подання податкових декларацій на суму 201,5 тис. грн;
згідно зі ст.126 Податкового кодексу України за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання на суму 713,7 млн грн;
згідно зі ст.120¹ Податкового кодексу України за порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної на суму  776, 5 млн грн;
згідно зі ст.120² Податкового кодексу України за порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних на суму 1,3 млн гривень.
Постійно здійснюється контроль за надходженням до бюджету донарахованих сум за результатами цих перевірок
    2.7
Застосування штрафних санкцій за неподання та/або несвоєчасне подання звітності, порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН та за порушення правил сплати платежів, установлених законодавством, контроль за дотриманням яких покладено на ДПС
Управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду управліннями податкового супроводження та відокремленими структурними підрозділами застосовано штрафних санкцій за неподання та/або несвоєчасне подання звітності, порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН та за порушення правил сплати платежів, установлених законодавством, контроль за дотриманням яких покладено на ДПС, на суму 2,7 млрд гривень.
Крім того, в ході документальних перевірок по 7 підприємствах виявлені факти не подачі звітності та застосовані відповідні штрафні санкції
2.8
Організація та координація роботи структурних підрозділів щодо своєчасного проведення перевірок підприємств, які декларують бюджетне відшкодування ПДВ, та своєчасного узгодження сум бюджетного відшкодування ПДВ

Відділ відшкодування податку на додану вартість
Протягом півріччя
Відділом постійно здійснюється координація і контроль структурних і відокремлених підрозділів Офісу ВПП щодо своєчасного проведення перевірок СГД, які декларують бюджетне відшкодування та відображенням інформації про узгодження вказаних сум в Реєстрі заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ.
Враховуючи вищевказане, протягом звітного періоду не встановлено фактів відшкодування ПДВ в автоматичному режимі, відповідно до п.п. "в" і "г" п. 200.12 ст. 200 Податкового кодексу України
2.9
Організація проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з питань дотримання ними  порядку проведення розрахунків, у т. ч. порядку ведення обліку товарів за місцем реалізації
Управління аудиту  з перевірок спеціального законодавства,
відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Перевірено фактичними перевірками 154 господарських одиниці суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з питань дотримання ними порядку проведення розрахунків, у т.ч. порядку ведення обліку товарів за місцем реалізації. За результатами фактичних перевірок  у звітному періоді донараховано штрафних санкцій  на  загальну суму 60,5 млн гривень
2.10
Організація роботи по контролю за своєчасністю та повнотою подання платниками податків документації для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням

Управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування,
відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду отримано документацію з трансфертного ціноутворення від 11 платників податків, у тому числі:
управлінням трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування – від 8 платників податків;
Одеським управлінням – від 2;
Дніпропетровським управлінням – від 1.
Платниками податків дотримано граничні терміни подання документації з трансфертного ціноутворення, встановлені Податковим кодексом України
2.11
Відбір платників податків по контрольованих операціях, в яких виявлені ризики. 
Надання ДПС пропозицій для надіслання запитів щодо подання документації про контрольовані операції. 
Аналіз поданої платниками податків документації з трансферного ціноутворення та надання до ДПС  пропозицій щодо проведення перевірки платників податків.
Проведення перевірок з питань дотримання платниками податків принципу витягнутої руки в здійснених контрольованих операціях
Управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування,
відокремлені структурні підрозділи 

Протягом півріччя
Перед ДПС у звітному періоді ініційовано направлення запитів про надання документації з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій по 22  платниках податків (у т.ч. по 2 платниках додаткові запити).
Проведено аналіз 10 документацій з трансфертного ціноутворення стосовно контрольованих операцій  по 9 великих платниках податків. 
Станом на 31.12.2019 тривають 7 перевірок з питань дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки» в здійсненних контрольованих операціях, у тому числі:
в управлінні трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування – 2 перевірки;
Дніпропетровському управлінні – 1;
Запорізькому – 1;
Одеському – 2;
Харківському – 1
2.12
Організація та координація роботи відокремлених структурних підрозділів щодо проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій
Управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду завершено 4 документальні позапланові виїзні перевірки з питань дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки», з яких по 2 перевірках винесено ППР, термін сплати яких настав:
перевірку першого підприємства здійснювало управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування, за результатами якої зменшено суму від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток за 2016 рік на суму 11,0 млн грн, збільшено суму грошового зобов’язання з податку на прибуток на загальну суму 3,9 млн грн, застосовано штрафних (фінансових) санкцій в сумі 2,0 млн грн;
перевірку другого підприємства здійснювало Одеське управління, за результатами якої збільшено суму грошового зобов’язання з податку на прибуток на загальну суму 
98,7 млн грн, застосовано штрафних (фінансових) санкцій на суму 24,7 млн гривень
2.13
Вжиття заходів щодо виявлення, аналізу, організації та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або з фінансуванням тероризму
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом півріччя
У звітному періоді складено 12 матеріалів  з ознаками  кримінальних правопорушень. Із 12 досліджень фінансових операцій, проведених за участю суб’єктів господарської діяльності,    складено  висновки аналітичних  досліджень  в розрізі встановлених ознак злочинів, а саме: за ст. 209 Кримінального кодексу України – 1 матеріал із виявленою сумою легалізованих доходів в розмірі  631,2 млн грн,  за предикатними злочинами – 13 матеріалів  із загальною сумою встановлених збитків та ухилення від сплати податків 
1 084,8 млн гривень
2.14
Проведення заходів, спрямованих на виявлення правопорушень у сфері державних закупівель 
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду встановлено  8 фактів про переможців процедури  публічних закупівель. За результатами перевірочних заходів складено 8 висновків аналітичних досліджень щодо можливих порушень діючого законодавства, які передані до  правоохоронних органів. За результатами розгляду висновків розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст.191 Кримінального кодексу України на загальну суму  встановлених збитків 11,4 млн гривень
2.15
Проведення досліджень за власними матеріалами, матеріалами правоохоронних органів та інших організацій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, та іншими правопорушеннями
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом півріччя
За участю працівників управління у звітному періоді складено 12 матеріалів  досліджень  з ознаками  кримінальних правопорушень.
За проведеними дослідженнями з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства СГД, проведеними за участю працівників управління до правоохоронних органів   передано  12 матеріалів (прокуратура - 4,  СБУ – 8) для прийняття рішення згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.  За переданими матеріалами досліджень обліковано 1  кримінальне  правопорушення за ст. 191, ст. 274 Кримінального процесуального кодексу України із загальною сумою встановлених збитків в розмірі 11,4 млн гривень
2.16
Забезпечення накопичення, обробки, систематизації та формування Реєстру інформації про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та інших правопорушень
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом півріччя
У звітному періоді розглянуті та внесені до ІР «Банк сумнівних фінансових операцій» 53 інформаційних повідомлення на загальну суму 2686,0 млн грн, у т.ч. 44 повідомлення - за ініціативою управління із загальною сумою проведених сумнівних фінансових операцій в розмірі 1506,2 млн гривень


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

3.1
Здійснення контролю за обсягами виробництва спирту, спиртовмісної продукції, нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, ужиття заходів щодо запобігання їх незаконному виробництву та обігу.
Аналіз результатів перевірок виробників спирту, спиртовмісної продукції, нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Управління податкового супроводження підприємств агропромислового комплексу та виробників підакцизної продукції, 
управління податкового супроводження підприємств паливно-енергетичного комплексу та виробничої сфери, 
відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Управлінням податкового супроводження підприємств агропромислового комплексу та виробників підакцизної продукції проведено 6 камеральних перевірок з питання дотримання вимог податкового законодавства в частині декларування акцизного податку, за результатами яких донараховано штрафних санкцій на суму 294 тис. гривень.
Управлінням податкового супроводження підприємств паливно-енергетичного комплексу та виробничої сфери за результатами контрольно-перевірочної роботи по підприємствах торгівлі пальним застосовано штрафних санкцій на суму 1518,8 тис. гривень. 
Відокремленими структурними підрозділами постійно здійснюється аналіз Звітів про обсяги виробництва та реалізації алкогольної продукції 2-РС, Звітів про виробництво та реалізацію спирту коньячного 1-РС, Звітів про обсяги придбання та реалізації алкогольної продукції 1-ОА.
Одеським управлінням здійснена 1 перевірка  суб'єкту господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. За результатами перевірки донараховано до бюджету 124,2 тис. гривень
3.2
Ведення обліку податкових векселів, які видаються суб’єктами господарювання до отримання підакцизних товарів (продукції) та контроль за повнотою і своєчасністю їх погашення

Управління податкового супроводження підприємств агропромислового комплексу та виробників підакцизної продукції,
відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду управлінням податкового супроводження підприємств агропромислового комплексу та виробників підакцизної продукції взято на облік 824 податкових векселі на загальну суму 
4546,6 млн грн, погашено 880 векселів на загальну суму 4776,2 млн гривень. 
Відокремленими структурними підрозділами взято на облік 278 податкових векселів на загальну суму 755,3 млн грн, погашено 244 векселів на загальну суму 684,7 млн гривень. 
Фактів несвоєчасного погашення підприємствами податкових векселів протягом звітного періоду не встановлено
3.3
Організація та проведення перевірок суб'єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Управління аудиту з перевірок податкового законодавства,
управління аудиту  з перевірок спеціального законодавства, 
відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
У звітному періоді проведена 41 перевірка суб'єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. За результатами перевірок донараховано штрафних санкцій на суму 
49,7 млн гривень
3.4
Здійснення контролю за наявністю марок акцизного податку встановленого зразка на пачках (упаковках) тютюнових виробів та на пляшках алкогольних напоїв, контроль за мінімальними цінами на алкогольні вироби та максимальними цінами на тютюнові вироби


Управління аудиту  з перевірок спеціального законодавства

Протягом півріччя
Проведено 99 фактичних перевірок підприємств, що здійснюють продаж тютюнових виробів та алкогольних напоїв, за результатами яких донараховано 
60,0 млн гривень
Розділ 4. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб’єктів господарювання
4.1
Забезпечення належного контролю за якістю та своєчасністю надання структурними підрозділами і відокремленими структурними підрозділами адміністративних послуг та інших сервісів
Управління обслуговування платників 

Протягом півріччя
Порядок надання Офісом ВПП адміністративних послуг  здійснювався відповідно до вимог  наказу ДФС від 19.10.2016 №875 «Про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС» зі змінами і доповненнями, внесеними наказом ДФС від 25.06.2019 №513 «Про внесення змін до наказу ДФС». Звіт про якість та своєчасність наданих адміністративних послуг щомісяця надавався ДФС на виконання наказу ДФС від 19.08.2019 №650 «Про звітування у сфері надання адміністративних послуг» (зі змінами). 
У звітному періоді скарг від платників податків на якість надання адміністративних послуг не надходило
4.2
Організація роботи щодо формування та ведення реєстрів: платників ПДВ, страхувальників, платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
Управління обслуговування платників,
відокремлені структурні підрозділи

Протягом півріччя
У звітному періоді забезпечено формування та ведення реєстрів в актуальному стані шляхом своєчасного та якісного опрацювання 85 електронних та паперових заяв та документів щодо реєстрації перереєстрації, анулювання реєстрації платників ПДВ, 792 електронних заяв щодо реєстрації, перереєстрації та анулювання платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Розділ 5. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації

5.1
Організація та проведення заходів з представниками бізнесу, інститутів громадянського суспільства (засідань «круглого столу», зборів, зустрічей тощо) з питань реалізації державної політики у сфері оподаткування за участі керівництва Офісу ВПП
Управління комунікацій, структурні підрозділи,
відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Проведено 4 засідання  «круглого столу», 254 зборів, зустрічей з громадськістю та бізнесом. 
Представники Офісу ВПП прийняли участь у 14 заходах з інститутами громадянського суспільства
5.2
Інформування громадськості через засоби масової інформації та субсайт Офісу ВПП офіційного вебпорталу ДПС щодо завдань, напрямів і результатів діяльності Офісу ВПП
Управління комунікацій, 
структурні підрозділи,
відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
У звідному періоді забезпечено:
проведення 47 публічних заходів за участі ЗМІ; підготовку 193 інформаційних матеріалів з питань діяльності Офісу ВПП;
розміщення на субсайті Офісу ВПП 434 матеріалів, з яких 228 - інформаційні та 206 - консультаційно-розяснювальні;
направлення до ЗМІ 193 інформаційних матеріалів
5.3
Організація роботи з підготовки та розповсюдження серед платників друкованої продукції (брошур, буклетів, пам’яток тощо) щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Офісу ВПП
Управління комунікацій
Протягом півріччя
Підготовлено та розповсюджено 25 видів друкованої продукції загальним накладом 1070 примірників
5.4
Організація та координація роботи структурних підрозділів та відокремлених структурних підрозділів щодо реєстрації та повноти обліку великих платників податків

Управління обслуговування платників
Протягом півріччя
У звітному періоді забезпечено актуальність реєстраційних даних платників податків шляхом своєчасного та якісного опрацювання 2351 відомостей з Єдиного державного реєстру, реєстраційних документів, поданих платниками, або судових рішень, направлених місцевими органами державної влади і управління.
Забезпечено організацію по зняттю з обліку 16 платників Офісу ВПП, якими в попередніх періодах були прийняті рішення про припинення.
Забезпечено подання та опрацювання в ІС «Податковий блок» 145 заяв про взяття за неосновним місцем обліку великих платників, включених до Реєстру ВПП на 2019 рік
5.5
Забезпечення кваліфікованого та своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян»
Управління обслуговування платників, 
структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
Відповідно до вимог Закону України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян» протягом звітного періоду підготовлено та надано 99 відповідей на звернення громадян
5.6
Організація та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Офісу ВПП
Управління обслуговування платників, 
структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи

Протягом півріччя
Відповідно до вимог наказу МФУ від 02.03.2016 №271 «Про затвердження порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах» забезпечено розміщення на відповідних стендах та на субсайті Офісу ВПП офіційного вебпорталу ДПС актуальних графіків, згідно з якими здійснюється запис громадян на особистий прийом.
У звітному періоді організовано та проведено 1 особистий прийом громадян посадовими особами Офісу ВПП
5.7
Забезпечення якісного та своєчасного розгляду інформації, яка надійшла від платників податків на сервіс «Пульс»
Управління обслуговування платників, 
структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
Відповідно до порядку опрацювання інформації, яка надходить на сервіс «Пульс», затвердженого наказом ДФС від 12.07.2017 №475 (зі змінами) та порядку надання послуг Контакт-центром ДПС, затвердженого наказом ДПС від 09.12.2019 №203, прийнято до розгляду та організовано надання відповідей структурними підрозділами на 27 звернень, що надійшли на сервіс «Пульс»
5.8
Організація та координація роботи структурних підрозділів та відокремлених структурних підрозділів щодо своєчасного розгляду запитів на публічну інформацію відповідно до вимог Закону України від 13 січня 2011 року №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та надання відповідей на них
Управління обслуговування платників, 
структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
На виконання вимог ст. 20 Закону України від 13 січня 2011 року №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» протягом звітного періоду підготовлено та надано 48 відповідей на запити на публічну інформацію. Найпоширенішою тематикою запитів була інформація  щодо реєстраційних даних платників податків, діяльності підприємств, платіжних реквізитів,   відомостей про третіх осіб, стану надходження податків до бюджетів України по великих платниках, заборгованості заробітної плати

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

6.1
Забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), щодо отримання (безоплатно) інформації, необхідної для здійснення повноважень контролюючих органів 
Структурні підрозділи
Протягом півріччя
Забезпечено взаємодію щодо отримання безоплатно від органів, що забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформації, необхідної для погашення податкового боргу (забезпечено доступ до державного реєстру обтяжень нерухомого майна (режим перегляду), державного реєстру обтяжень рухомого майна (реєстратор) та до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (режим перегляду)), здійснення повноважень контролюючих органів відповідно до вимог статей 72 та 73 Податкового кодексу України, а також інформації щодо здійснення платниками податків операцій з купівлі-продажу цінних паперів 
6.2
Організація передачі до ДПС проєктів запитів та відповідей до компетентних органів іноземних держав в рамках обміну податковою інформацією згідно із законодавством України, міжнародними договорами України
Управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування, 
структурні підрозділи 
Протягом півріччя
У звітному періоді до 10 країн світу направлено 21 спецзапитів, у тому числі: до Кіпру - 7, Нідерландів - 3, Польщі - 2, Італії - 2, Росії - 1,  ОАЕ - 1, Латвії - 1, Естонії - 2, Туреччини  - 1, БВО - 1. 
Із загальної кількості спецзапитів 7 – направлено структурними підрозділами Офісу ВПП (м. Київ), 14 - відокремленими структурними підрозділами Офісу ВПП, а саме: Дніпропетровським управлінням – 1, Запорізьким – 2,  Львівським  - 1, Одеським - 6 та Харківським – 4. 
Із загальної кількості ініційованих запитів більшість (12) спрямовані з метою визначення ціноутворення, решта – з метою визначення бенефіціарного власника (8) та отримання інформації (1). 
Від 26 компетентних органів іноземних країн отримано 82 відповіді, з них 60 - змістовні (компетентними органами надано фінансову звітність та інші первинні документи, надано відповіді на запитання, виписки з банківських рахунків, податкові декларації, Контракти, Довіреності)
6.3
Забезпечення участі представників Офісу ВПП у роботі міжвідомчих груп, засіданнях з обговорення питання трансфертного ціноутворення 
Управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування, 
управління перевірок фінансових установ та операцій у сфері ЗЕД
Протягом півріччя
У звітному періоді представники Офісу ВПП брали участь у форумах та тренінгах з питань трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування, які проводились у м. Києві Томасом Балко (представник ОЕСР), Bureau van Dijk (тренінг з використання баз даних), Platts (семінар з використання баз даних).
Також, працівники управління перевірок фінансових установ та операцій у сфері ЗЕД прийняли участь 23.10.2019 у відеоселекторній нараді щодо ефективності контрольно-перевірочної роботи за січень-вересень 2019 року, яка проводилася департаментом податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування, та 18.12.2019 - у відеоселекторній нараді з питань організації роботи у напрямку аналізу міжнародних операцій, обміну податковою інформацією з іноземними компетентними органами та порядку застосування міжнародних договорів   

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

7.1
Розробка та затвердження у встановленому порядку планів роботи Офісу ВПП на 2020 рік та перше півріччя 2020 року
Управління забезпечення роботи, 
структурні підрозділи 
Грудень
Плани роботи Офісу ВПП на 2020 рік та перше півріччя 2020 року в установленому порядку розроблені та направлені до ДПС на затвердження (лист Офісу ВПП від 22.11.2019 №1618/8/28-10-01-01-13)
7.2
Підготовка та надання до ДПС організаційної структури та штатного розпису Офісу ВПП на 2020 рік для погодження і затвердження у встановленому порядку. Розробка відповідних проєктів наказів
Управління забезпечення роботи, 
управління фінансово-бухгалтерського забезпечення

Грудень
Організаційна структура Офісу ВПП на 2020 рік в установленому порядку підготовлена та направлена до ДПС на затвердження (лист Офісу ВПП від 13.12.2019 №2118/8/28-10-01-01-13).
Затверджена 27.12.2019 Організаційна структура Офісу ВПП на 2020 рік введена в дію наказом Офісу ВПП від 28.12.2019 №753.
Штатний розпис Офісу ВПП на 2020 рік в установленому порядку підготовлений та направлений до ДПС на затвердження (лист Офісу ВПП від 09.01.2020 №121/8/28-10-13-00-40)
7.3
Підготовка та погодження у встановленому порядку розподілу обов’язків між керівним складом Офісу ВПП

Управління забезпечення роботи

Протягом півріччя

У встановленому порядку підготовлено та направлено на розгляд до ДПС проєкти 3 наказів Офісу ВПП про розподіл обов’язків між керівним складом Офісу ВПП (листи Офісу ВПП від 02.10.2019 №674/8/28-10-01-01-13, від 10.10.2019 №817/8/28-10-01-01-13, від 09.12.2019 №1999/8/28-10-01-01-13). 
Після погодження з ДПС видано 3 накази Офісу ВПП про розподіл обов’язків між керівним складом Офісу ВПП (від 03.10.2019 №206, від 11.10.2019 №249, від 13.12.2019
№ 636)
7.4
Організаційне забезпечення проведення засідань колегії, апаратних нарад, нарад (заслуховувань), робочих зустрічей з представниками Ради бізнес-омбудсмена тощо, підготовка відповідних матеріалів.
Складання розпорядчих документів, рішень, протоколів, доведення до виконавців прийнятих рішень та здійснення контролю за їх виконанням  
Управління забезпечення роботи,
структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи 

Протягом півріччя
У звітному періоді здійснено організаційне забезпечення проведення 20 нарад, за результатами яких складено:
14 протоколів апаратних нарад;
2 протоколи нарад за участі керівництва;
3 протоколи заслуховування керівником Офісу ВПП підрозділів податкового супроводження підприємств;
1 протокол семінар-наради.
З метою забезпечення контролю за виконанням доручень протоколів нарад (заслуховувань) виставлено 805 контрольних карток 
7.5
Здійснення системного автоматизованого та дистанційного контролю за виконанням структурними підрозділами та відокремленими структурними підрозділами контрольних завдань, визначених актами органів державної влади та дорученнями органів вищого рівня, завдань до іншої вхідної кореспонденції, звернень і запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, доручень керівництва ДПС до іншої вхідної кореспонденції та власних рішень 
Управління забезпечення роботи 

Протягом півріччя
Відповідно до  ІТС «Управління документами» у звітному періоді підлягало виконанню 3554 доручення,   з  них:   доручення   ДПС - 912; інші контролюючі органи  - 92,  державні податкові органи - 16
7.6
Здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни та надання інформації керівництву Офісу ВПП 

Управління забезпечення роботи
Протягом півріччя
За результатами проведеної щомісячної оцінки рівня виконавської дисципліни керівництву Офісу ВПП надано 6 доповідних записок   про  результати оцінки  рівня  виконавської дисципліни  у  структурних  підрозділах  Офісу  ВПП   
7.7
Забезпечення своєчасного та якісного системного автоматизованого контролю за розглядом звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації
Управління обслуговування платників, 
структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи

Протягом півріччя
У звітному періоді надійшло 99 звернень громадян та 48 запитів на публічну інформацію. Згідно з вимогами Закону України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян» та Закону України від 13 січня 2011 року №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» відповіді на запити надано у встановлені строки.  
Скарг на дії працівників Офісу ВПП та його відокремлених структурних підрозділів стосовно порушень законодавства не зареєстровано
7.8
Організація та проведення за дорученням керівництва Офісу ВПП перевірок з окремих питань.
Підготовка та направлення до ДПС інформації про результати перевірок (у разі необхідності)

Управління забезпечення роботи
Протягом півріччя
За дорученням керівника Офісу ВПП проведено 3 тематичні перевірки з окремих питань, за результатами яких складено акт перевірки від 17.07.2019 № 12/28-10-01-03-12, доповідні записки від 30.07.2019 № 50134/28-10-01-03-17, від 16.10.2019 № 6020/28-10-01-03-13 та № 6031/28-10-01-03-13 та видано доручення щодо усунення встановлених недоліків
7.9
Організація та забезпечення контролю за усуненням недоліків та порушень, виявлених перевірками 

Управління забезпечення роботи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду постійно проводився моніторинг щодо усунення недоліків та порушень, виявлених перевірками. 
Проведено 3 дистанційні перевірки з окремих питань щодо виконання доручень керівництва Офісу ВПП, які оформлено доповідними записками від 30.07.2019 № 50134/28-10-01-03-17, від 16.10.2019 № 6020/28-10-01-03-13 та 
№ 6031/28-10-01-03-13, а також видано доручення щодо усунення встановлених недоліків
7.10
Здійснення заходів щодо формування, зберігання та використання фонду архівних документів
Управління забезпечення роботи, 
відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
Вжиті заходи із забезпечення надання Державним архівом міста Києва послуги з експертизи цінності та науково-технічного опрацювання документів, що створювалися структурними та відокремленими структурними підрозділами Офісу за період з 2012 по 2014 роки, для передачі на державне зберігання

Розділ 8. Організація правової роботи

8.1
Забезпечення представництва інтересів Офісу ВПП в судах, інших органах державної влади, в установах, організаціях і на підприємствах усіх форм власності  під час вирішення спорів  та розгляду питань правового характеру, у т.ч. у напрямку трансфертного ціноутворення
Управління правового забезпечення, управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування, структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
З метою неухильного дотримання вимог розділів 2, 3 Порядку організації роботи органів ДПС під час підготовки та супроводження справ у судах, затвердженого наказом ДПС від 17.10.2019 № 124 (далі – Порядок № 124) забезпечено організацію та безпосереднє супроводження судових справ в судах усіх інстанцій.
Із загальної кількості справ, розглянутих в другому півріччі 2019 року, на користь Офісу ВПП задоволено 204 справи на суму понад 
5,9 млрд гривень
8.2
Організація та ведення позовної роботи, спрямованої на забезпечення надходження платежів до бюджетів усіх рівнів 
Управління правового забезпечення
Протягом півріччя
Відповідно до розділу 2 Порядку № 124 та з метою забезпечення надходження податків, зборів та інших платежів до бюджету та державних цільових фондів, управлінням правового забезпечення по мірі надходження відповідних матеріалів від структурних підрозділів забезпечено організацію та ведення правової (позовної) роботи.
За результатами розгляду судових справ Офісом ВПП забезпечено надходження коштів до Державного бюджету України в розмірі 
310 млн гривень
8.3
Узагальнення матеріалів з урахуванням судової практики щодо застосування законодавства під час розгляду спорів та використання їх у роботі 
Управління правового забезпечення
Протягом півріччя
Здійснено узагальнення матеріалів, які містяться в листах ДПС (ДФС) щодо судової практики розгляду справ Верховним Судом України.
Проведено вивчення та використання судової практики під час ведення претензійно – позовної роботи та підготовки відповідних процесуальних документів з урахуванням правової позиції судів (відзивів на позовні заяви, заперечень, апеляційних та касаційних скарг).
Узагальнену судову практику доведено до відокремлених структурних підрозділів Офісу ВПП (службовий лист від 19.08.2019 №54778/28-10-10-02) та до структурних підрозділів Офісу ВПП (службовий лист від 19.08.2019 №54783/28-10-10-02)
8.4
Узагальнення інформації щодо розгляду резонансних справ, які розглядаються судами за участю Офісу ВПП. Підготовка та надсилання відповідної інформації до ДПС
Управління правового забезпечення
Протягом півріччя
У звітному періоді щотижнево здійснювалося ведення інформації щодо справ, розмір позовних вимог в яких (з урахуванням штрафних санкцій) дорівнює або перевищує 10 млн грн, та узагальнення результатів їх розгляду в судах (найрезонансніші 3 справи на суму 5,1 млрд гривень)




Розділ 9. Організація роботи з персоналом. Запобігання та виявлення корупції

9.1
Організація роботи щодо укомплектування структурних підрозділів та відокремлених структурних підрозділів працівниками відповідного фаху та кваліфікації

Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу
Протягом півріччя
У звітному періоді:
оголошено та проведено 1 конкурс на заміщення понад 82 вакантних посад; 
прийнято на роботу 95 працівників (48 працівників - за  результатами конкурсного відбору, 47 -  шляхом переведення). 
З метою залучення молоді на посади державної служби розроблено Порядок стажування громадян з числа молоді, завдяки якому стажування успішно пройшов та працює в Офісі ВПП 1 студент
9.2
Організація заходів для підвищення кваліфікації працівників Офісу ВПП за відповідними напрямами й формами навчання
Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу 
Протягом півріччя
У зв’язку із проведенням реорганізації заходи для підвищення кваліфікації працівників Офісу ВПП за відповідними напрямами й формами навчання не здійснювалися
9.3
Проведення економічного (професійного) навчання працівників структурних підрозділів та відокремлених структурних підрозділів з метою підвищення їх кваліфікації, обговорення наказів ДПС та Офісу ВПП, вивчення інструктивних і методичних матеріалів  
Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу, структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
В Офісі ВПП управлінням кадрового забезпечення та розвитку персоналу здійснюється методичне керівництво навчальним процесом,  забезпечується збір, обробка та узагальнення залікових відомостей навчальних груп по навчанню без відриву від роботи.  
За результатами навчання без відриву від роботи 1093 державних службовців склали диференційні  заліки з такими оцінками: відмінно - 607 державних службовця; добре – 479; задовільно – 7 
9.4
Проведення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Офісі ВПП 

Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу

Протягом півріччя
Відповідно до вимог Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700-VII «Про запобігання корупції» спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад категорії «Б» в Офісі ВПП, пройшла 1 особа.  
Крім того, з метою недопущення проявів запобігання та виявлення корупційних правопорушень особами, які претендують на зайняття посад в Офісі ВПП,  управлінням з питань запобігання та виявлення корупції вивчено матеріали (проведено перевірку) 100 кандидатів на зайняття посад. За результатами перевірки порушень не виявлено
9.5
Організація роботи та здійснення контролю за визначенням завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців на 
2020 рік у встановленому законодавством порядку
Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу, 
структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи 
Грудень
Управлінням кадрового забезпечення та розвитку персоналу організовано роботу та здійснено контроль за визначенням завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців Офісу ВПП на 2020 рік
9.6
Забезпечення комплексу запобіжних заходів, проведення навчальної та роз’яснювальної роботи у структурних підрозділах Офісу ВПП та здійснення інших заходів, спрямованих на запобігання корупційним діянням, унеможливлення їх проявів, контроль за їх реалізацією 
Управління з питань запобігання та виявлення корупції,  управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу,
структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду забезпечено:
видання доручення від 10.09.2019 №6/28-10-14-01-15(14) щодо заходів фінансового контролю з метою упередження скоєння працівниками Офісу ВПП порушень вимог фінансового характеру; 
вжиття заходів з надання методичної та консультаційної допомоги окремим посадовим та службовим особам Офісу ВПП (40 заходів); здійснення допомоги посадовим особам Офісу ВПП в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
вжиття заходів щодо запобігання та усунення конфлікту інтересів (видано 11 наказів щодо врегулювання конфлікту інтересів стосовно близьких родичів);
розгляд 6 повідомлень (звернень) щодо причетності посадових та службових осіб Офісу ВПП до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700-VII «Про запобігання корупції». За результатами розгляду викладена інформація не знайшла свого підтвердження;
проведення у структурних підрозділах Офісу ВПП 43 профілактичних заходів (навчання, роз'яснювальна робота, лекції, бесіди тощо) щодо дотримання службової дисципліни та правил етичної поведінки державних службовців, вивчення положень антикорупційного законодавства та розпорядчих документів ДПС, дотримання Закону України від 14 жовтня 
2014 року №1700-VII «Про запобігання корупції», інформування про надзвичайні події.  Проведено роз`яснювальну роботу стосовно  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції. За результатами проведених заходів працівниками Офісу ВПП складені заліки та тести
9.7
Здійснення контролю за своєчасністю подання працівниками Офісу ВПП декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  
Управління з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Перевірено 115 електронних декларацій працівників Офісу ВПП, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави. Направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції 8 повідомлень про встановлені факти неподання або несвоєчасного подання електронних декларацій щодо осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави
9.8
Здійснення заходів щодо підготовки осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та інших суб’єктів декларування до чергового етапу подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік 
Управління з питань запобігання та виявлення корупції
Протягом півріччя
Систематично надавалась допомога посадовим особам Офісу ВПП в заповненні декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 
(40 випадків).
Проведені лекції з працівниками Офісу ВПП про зміни в антикорупційному законодавстві щодо нових правил декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52 Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700-VII «Про запобігання корупції»), які набувають чинності з 1 січня 2020 року

Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток

10.1
Підготовка та надання до ДПС бюджетних пропозицій на 2020 рік за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є Офіс ВПП
Управління фінансово-бухгалтерського забезпечення
Протягом півріччя
Відповідно до листа ДФС від 28.02.2019 
№ 6672/7/99-99-05-02-02-17 “Про формування показників бюджетного запиту на 2020 рік та відповідальність усіх учасників бюджетного процесу” проєкт кошторису на 2020 рік з урахуванням пропозицій усіх структурних підрозділів направлений до ДФС листом від 25.04.2019 №2724/8/28-10-05-03-40.
У звітному періоді до ДПС не направлялися бюджетні пропозиції на 2020 рік за бюджетними програмами
10.2
Затвердження змін до кошторисів та планів асигнувань за бюджетними програмами, закріпленими за Офісом ВПП, змін до них згідно з обсягами, визначеними в розписі Державного бюджету України на 2019 рік
Управління фінансово-бухгалтерського забезпечення
Протягом півріччя
У звітному періоді 30.08.2019 затверджений кошторис на 2019 рік та внесені зміни до кошторису відповідно до довідок від 27.09.2019 
№ 301 (додаткові кошторисні призначення по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”, КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці”, КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”, КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”, КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження”, КЕКВ 2800 “Інші поточні видатки”, КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”), від 28.10.2019 № 482 (додаткові кошторисні призначення по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”, КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці”, КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”), від 16.05.2019 № 122 (додаткові кошторисні призначення по КЕКВ 2112 “Грошове забезпечення військовослужбовців” та КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці”, КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження”), від 21.11.2019 №631 (перерозподіл кошторисних призначень між КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” та КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”), від 28.11.2019 
№ 680 (додаткові кошторисні призначення по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” та КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці”), від 18.12.2019 
№ 892 (додаткові кошторисні призначення по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”, КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці”), від 26.12.2019 №988 (перерозподіл кошторисних призначень між КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” та КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження”)
10.3
Здійснення заходів щодо проведення процедур публічних закупівель відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів
Управління матеріально – технічного забезпечення 
Протягом півріччя
Відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів у звітному періоді здійснені заходи щодо проведення 142 процедур публічних закупівель («Відкриті торги» - 29,  «Переговорна процедура» - 30, «Допорогові закупівлі» - 28, «Звіт про укладений договір» - 55)
10.4
Здійснення заходів щодо своєчасної й належної підготовки і готовності об’єктів інфраструктури ДПС до експлуатації в осінньо-зимовий період 2019/2020 рр.
Управління матеріально – технічного забезпечення 
Протягом півріччя
З метою своєчасної й належної підготовки об’єктів інфраструктури ДПС до експлуатації в осінньо-зимовий період 2019/2020 рр. здійснено: промивку систем опалювання; державну повірку метричних засобів; утеплення приміщень; ревізію запірної арматури; ревізію інженерних мереж; заходи пожежної безпеки
10.5
Проведення поточних ремонтних робіт об’єктів інфраструктури та інженерних мереж Офісу ВПП
Управління матеріально – технічного забезпечення 
Протягом півріччя
У звітному періоді завершено поточний ремонт адміністративного будинку (ремонт фасаду адміністративного будинку) Дніпропетровського управління Офісу ВПП за адресою  м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 57

Розділ 11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності та технічне супроводження електронних сервісів. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

11.1
Забезпечення в структурних підрозділах та відокремлених структурних підрозділах функціонування і підтримки в актуальному стані серверного та комп’ютерного обладнання, інформаційних систем, автоматизованих робочих місць
Управління інформаційних технологій, відокремлені структурні підрозділи 

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду оброблено 377 запитів про надання доступу до локальної мережі, з них: 109 -  про припинення доступу; 122 - про надання доступу; 98 - корпоративна пошта; 8З - мережа інтернет.  
Крім того, забезпечено безперебійне належне функціонування серверного обладнання
11.2
Адміністрування підсистем ІТС «Податковий блок», ІТС «Управління документами», 
АС «Адміністратор системи» програмного комплексу «ДПС – Кошторис», зокрема, здійснення заходів щодо оновлення та усунення недоліків у цих підсистемах
Управління інформаційних технологій, відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
У звітному періоді оброблено 733 запити про надання доступу до інформаційних систем, з них: 117 - про припинення доступу, 189 - про надання доступу, 327 - до ІТС «Управління документами»,  100 – відновлення паролю.
11.3
Формування та ведення баз даних Офісу ВПП, забезпечення своєчасного та якісного надання інформаційно-аналітичних матеріалів з існуючих баз даних
Управління інформаційних технологій, відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Підготовлено  та надано структурним підрозділам близько 5900 інформаційно-аналітичних матеріалів з існуючих баз даних
11.4
Проведення заходів, направлених на забезпечення охорони державної таємниці, дотримання порядку допуску та доступу до матеріальних носіїв секретної інформації під час проведення усіх видів робіт 

Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

Протягом півріччя
Розроблено та впроваджено в дію нормативні документи (11 інструкцій та 4 накази) щодо внутрішньооб’єктового режиму, визначення режимних приміщень, порядку надання доступу до державної таємниці, план заходів щодо охорони державної таємниці у Офісі ВПП. Використовується спеціальний дозвіл на провадження діяльності терміном дії до 
2021 року пов’язаної  з державною таємницею 
11.5
Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками, які мають доступ до державної таємниці, стосовно питань охорони державної таємниці з метою запобігання порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці
Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Протягом півріччя
Проведено 117 атестацій та 34 заліки по кожному співробітнику, який має допуск до державної таємниці. Проводиться роз’яснювальна робота з працівниками, які мають доступ до державної таємниці та виїжджають  за межі України у службові відрядження або в особистих справах
11.6
Забезпечення технічного та криптографічного захисту інформації в автоматизованій системі Офісу ВПП, порядку допуску до інформаційних ресурсів, зберігання, користування документами та матеріалами, що  містять інформацію обмеженого доступу
Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

Протягом півріччя
Проведено ряд організаційно-правових та інженерно-технічних заходів направлених на забезпечення охорони державної таємниці, дотримання порядку допуску та доступу до матеріальних носіїв секретної інформації, виявлення та закриття каналів витоку секретної інформації під час проведення усіх видів робіт.
Забезпечено впровадження технічного та криптографічного захисту інформації, порядку допуску до 6 інформаційних ресурсів, зберігання, користування документами та матеріалами, що містять інформацію обмеженого доступу, при виконанні   основних завдань.
Впроваджено та використовується 360  захищених носіїв ключової інформації, придбано технічні засоби криптографічного захисту


В.о. начальника Офісу великих 
платників податків ДПС                                                                                                                                                      Оксана ДАТІЙ     

