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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 податкового моніторингу,
управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи 
Щомісячно
Управліннями податкового супроводження та відокремленими структурними підрозділами щомісячно проводився аналіз фінансово-господарської діяльності платників податків та визначалися прогнозні показники надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного та місцевого бюджетів, надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та надавалися до управління податкового моніторингу для узагальнення. 
Визначення прогнозних показників надходжень здійснювалося за основними напрямками роботи з урахуванням адекватності податкових надходжень та оцінки всіх наявних резервів.
Узагальнена інформація щодо очікуваних показників надходжень податків, зборів та інших платежів до загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, надходжень єдиного внеску направлялася до ДПС у встановлені терміни та визначеній формі.
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.
Здійснення моніторингу надходження платежів (моніторинг виконання показників)
Управління податкового моніторингу 

Щомісячно
Управлінням щомісячно розроблялись та доводились структурним підрозділам Офісу ВПП та відокремленим структурним підрозділам відповідними наказами показники (уточнені показники в разі коригування) розрахункової бази надходжень до бюджетів всіх рівнів, в тому числі єдиного соціального внеску.
У звітному періоді підготовлено та направлено до структурних підрозділів 10 відповідних наказів, зокрема:
від 24.01.2020 № 100 "Про індикативні показники доходів на I квартал 2020 року"
від 20.02.2020 № 275 "Про внесення змін до наказу Офісу великих платників податків ДПС від 24.01.2020 №100"
від 19.03.2020 № 354 "Про внесення змін до наказу Офісу великих платників податків ДПС від 24.01.2020 №100"
від 24.04.2020 № 472 "Про уточнення індикативних показників доходів на I квартал 2020 року"
від 08.05.2020 № 492 "Про індикативні показники доходів на II квартал 2020 року"
від 05.06.2020 № 573 "Про внесення змін до наказу Офісу великих платників податків ДПС від 08.05.2020 №492"
від 15.06.2020 № 586 "Про внесення змін до наказу Офісу великих платників податків ДПС від 08.05.2020 №492"
від 30.06.2020 № 671 "Про уточнення індикативних показників доходів на II квартал 2020 року"
від 03.07.2020 № 683 "Про індикативні показники доходів на III квартал 2020 року"
від 10.07.2020 № 705 "Про уточнення індикативних показників доходів на II квартал 2020 року"
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 податкового моніторингу 
Щомісячно
Протягом звітного періоду управлінням податкового моніторингу щомісячно розроблялись та доводились до структурних та відокремлених структурних підрозділів Офісу ВПП відповідними наказами Офісу ВПП показники розрахункової бази надходжень до бюджету України та інші контрольні показники, в т.ч. в разі коригування доведених показників попередніх періодів.
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 направлялася до ДПС у встановлені терміни. 
Управлінням  щоденно проводиться контроль за ходом виконання завдань із забезпечення збору платежів до бюджетів та інших завдань, встановлених відповідними наказами.
Всього по Офісу ВПП за I півріччя 2020 року забезпечено збір платежів до загального фонду державного бюджету в розмірі 214 512,9 млн грн, до спеціального фонду Державного бюджету – 9 412,7 млн грн.
Всього по Офісу ВПП на I півріччя 2020 року доведено показник розрахункової бази Державного бюджету в сумі 214 223,5 млн грн, забезпечено збір платежів у сумі 214 512,9 млн грн, виконання досягнуто на рівні 100,1 відсотків.
До місцевого бюджету доведено індикативний показник в сумі 12 050,1 млн грн, забезпечено збір платежів у сумі 12 962,3 млн грн, виконання досягнуто на рівні 107,6 відсотків.
По єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування доведено індикативний показник в сумі 28 041,0 млн грн, забезпечено збір платежів у сумі 32 932,6 млн грн, виконання досягнуто на рівні 117,4 відсотків.
1.4
Аналіз фінансової та податкової звітності платників податків, зокрема щодо основних показників їх податкової звітності та інших документів, пов’язаних із визначенням зобов’язань платників податків до державного бюджету по податках і зборах, контроль за справлянням яких покладено на ДПС

Управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи,
управління податкового моніторингу
Протягом півріччя
За результатами аналізу динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності платників та відповідності їх середньогалузевим показникам та з метою забезпечення позитивних результатів під час кампанії декларування податку на прибуток, встановлення і припинення схем мінімізації чи оптимізації податку на прибуток, ПДВ та акцизного податку постійно здійснювався аналіз поданої фінансової та податкової звітності платників податків, результати  якого враховано при плануванні очікуваних сум надходжень податків та зборів  до бюджету, надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
1.5
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 податкового моніторингу, 
управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи
Щоквар
тально
Протягом звітного періоду Офісом ВПП забезпечено збір платежів до Державного бюджету в розмірі 224 345 млн грн (з врахуванням сплати податку на прибуток великими платниками Офісу ВПП на рахунки відповідних  ГУ в областях). 
У розрізі основних податків до Державного бюджету надійшло податку на додану вартість 66 424  млн грн, податку на прибуток – 37 562 млн грн та акцизного податку – 34 787 млн грн.
Слід відмітити зростання надходжень до Державного бюджету в порівнянні з січнем-червнем 2019 року на 43 509 млн грн. або на 24,1 відс., в т.ч. значне зростання надходжень відбулось по акцизному податку.                          
Так, протягом січня-червня 2020 року надійшло на                4 034 млн грн, або на 13,1 відс. більше акцизного податку, ніж за січень – червень 2019 року. 
Доля податкових платежів від великого бізнесу, що обслуговується  Офісом ВПП, за результатами І півріччя 2020 року склала  65,1 відс. від податкових платежів Державного бюджету по Україні. В тому числі податок на прибуток – 69,1 відс., податок на додану вартість – 53,7 відс., акцизний податок – 97,1 відс., частина чистого прибутку та дивіденди по підприємствах з державною часткою – 99,9 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).
1.6
Проведення аналізу діяльності учасників кластерних груп суб’єктів господарювання, надання пропозицій до ДПС щодо змін до Реєстру кластерних груп та створення нових груп, а також визначення ризиків і проблемних питань щодо розрахунків з бюджетом учасників таких груп та підприємств державного сектору економіки
Управління податкового моніторингу, 
управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
Відповідно до вимог наказу Міністерства доходів і зборів України від 24.07.2013 №301/ДСК «Про аналіз діяльності кластерних груп суб’єктів господарювання»  Офісом ВПП протягом звітного періоду проводився аналіз щодо приналежності до відповідних кластерних груп підприємств, які перебувають на податковому обліку в Офісі ВПП та надавалися пропозиції щодо формування Реєстру кластерних груп суб’єктів господарювання на наступний рік щоквартально відповідно до термінів, визначених Наказом Міністерства доходів і зборів України від 24.07.2013 №301/ДСК (до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом) та 1 грудня (пропозиції щодо формування Реєстру кластерних груп суб’єктів господарювання на наступний рік).
Офісом ВПП у І півріччі 2020 року було забезпечено проведення постійного моніторингу діяльності кластерних груп суб’єктів господарювання та надання відповідної інформації керівництву ДПС для прийняття управлінських рішень.
Відповідно до вимог наказу Міністерства доходів і зборів України від 24.07.2013 №301/ДСК «Про аналіз діяльності кластерних груп суб’єктів господарювання» та за результатами проведеного аналізу щодо приналежності суб’єктів господарювання до відповідних кластерних груп підприємств, які знаходяться на обліку в Офісі ВПП, було направлено на ДПС (лист Офісу ВПП від 09.01.2020 №106/8/28-10-06-04-07) пропозиції щодо формування Реєстру кластерних груп суб’єктів господарювання на 2020 рік. 
Листом ДПС від 17.01.2020 №850/7/99-00-06-04-02-07 було надано Реєстр кластерних груп суб’єктів господарювання на 2020 рік.
Листом Офісу ВПП від 27.03.2020 № 1688/8/28-10-06-04-07 було направлено пропозиції щодо змін в Реєстрі кластерних груп суб’єктів господарювання. 
До територіальних органів ДПС було направлено Реєстр кластерних груп суб’єктів господарювання на 2020 рік для опрацювання та використання в роботі. 
Департамент податкового моніторингу ДПС України листом від 04.05.2020 №6769/7/99-00-06-04-01-07 з метою забезпечення якісного аналізу діяльності кластерних груп, зобов’язав провести детальний аналіз приналежності бенефіціарних власників до кластерних груп, зокрема опис зв’язку компаній, включених до Реєстру кластерних груп з бенефіціарним власником групи, використавши всі інформаційні ресурси.
Листом Офісу ВПП від 06.05.2020 № 2300/8/28-10-06-04-07 було надіслано результати проведеної роботи щодо інвентаризації бенефіціарних власників.
1.7
Забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податку на прибуток підприємств
Управління податкового моніторингу, 
управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи
Щоквар
тально
Забезпечено контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податку на прибуток підприємств.
За звітний період платниками, які обслуговуються в Офісі ВПП, нараховано 13,3  млн грн податку на прибуток. Переплата на 01.05.2020 складала 12 508 млн грн, з якої      3 796 млн грн зараховано в сплату податкових зобов’язань. Проведеною роботою з платниками упереджено згортання 226,4 млн грн переплат. Відповідно  до граничного терміну сплати виявлено 12 платників, якими допущено порушення платіжної дисципліни через технічні причини та тимчасову відсутність обігових коштів на 148 млн грн. Вжитими заходами, до кінця травня 2020 року 9 суб’єктами господарювання забезпечено сплату податку на прибуток разом із штрафними санкціями на суму 83,4 млн грн. та ще 3 суб’єкти господарювання погасили новостворений борг протягом червня п. р. на суму 64,6 млн грн.
1.8
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 податкового моніторингу, 
управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи
Щоквар
тально
За результатами проведеної роботи до загального фонду Державного бюджету України за І півріччя 2020 року надійшло податку на прибуток у розмірі 27 730 млн грн, виконання доведеного індикативного  показника склало    98, 8 відсотків.
За підсумками кампанії декларування І кварталу  2020 року, обсяги доходів великих платників податків, що обслуговуються Офісом ВПП зменшилися на 8,7 відс. відносно І кварталу 2019 року та склали 1 325,7 млрд. грн. 
Податкова віддача по всіх платниках за I квартал 2020 становить 1,01 відсоток.
1.9
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
Щоквар
тально
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 2 729,4 млн грн. до бюджету надійшло 2 796,5 млн грн (102,5 відсотків)
1.10
Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності платників податків щодо стану нарахування і сплати ними податку на прибуток підприємств з метою виявлення причин збитковості
Управління податкового моніторингу, 
управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи
Щоквар
тально
Офісом ВПП проведено ряд заходів щодо відпрацювання економічної сутності збиткової та безприбуткової фінансово-господарської діяльності платників за I квартал 2020 року.
Постійно проводиться робота щодо зменшення кількості збиткових підприємств і суми задекларованих збитків.
За підсумками декларування I кварталу 2020 року 637 платників Офісу ВПП задекларували збитки в сумі         784,6 млрд. грн,  в тому числі  410,9 млрд. грн або 52,4 відс. від всіх збитків по Офісу ВПП припадає на банківський сектор. 
У І кварталі 2020 року вийшли зі стану збитковості 93 суб’єкта господарювання, які за І квартал 2019 року задекларували 44 млрд. грн збитків, та задекларували до сплати 785 млн грн податку на прибуток.
1.11

Організація роботи та контроль за повнотою нарахування і своєчасністю сплати ПДВ юридичними особами
Управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи
Щомісячно
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 66 424,2  млн гривень.
1.12
Організація та контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ
Відділ відшкодування податку на додану вартість, управління податкового супроводження,
відокремлені структурні підрозділи
Щомісячно
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 54 825,2 млн грн; упереджено 1 081,2 млн грн; донараховано основного платежу – 1,5 млн грн; застосовано фінансових санкцій – 507,2 млн гривень.
1.13
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
Щомісячно
Протягом звітного періоду платниками, що перебувають на обліку в Офісі ВПП заявлено на розрахунковий рахунок – 45 526,4 млн грн по 198 СГД, що на 8 909,7 млн грн менше ніж за аналогічний період минулого року (в січні – червні 2019 року задекларовано 54 436,1 млн грн 199 СГД). 
Відшкодовано на розрахункові рахунки платників 54 825,2 млн грн по 204 СГД, що на 8 083,2 млн грн менше ніж за аналогічний період минулого року (в січні – червні 2019 року відшкодовано 62 908,4 млн грн по 202 СГД).
За результатами перевірок упереджено 1 081,2 млн грн, що на 163,8 млн грн менше ніж за аналогічний період 2019 року (за період січень – червень 2019 року упереджено 1 245 млн грн), донараховано основного платежу 1,5 млн грн та застосовано фінансових санкцій 507,2 млн гривень.
Крім того, за результатами аналізу податкового кредиту, платниками самостійно зменшено суму бюджетного відшкодування ПДВ шляхом подання уточнюючих розрахунків на 1 495,5 млн гривень. 
1.14
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
Щомісячно
За результатами І півріччя 2020 року в цілому по Офісу ВПП забезпечено надходження акцизного податку з вироблених в Україні товарів в розмірі 29 654,7 млн грн. При цьому невиконання індикативного показника ДПС становить 572,7 млн грн (98,1 відс. виконання).
Протягом січня-червня 2020 року платниками Офісу ВПП сплачено акцизного податку з ввезених на митну територію України товарів в розмірі 1 894,1 млн грн, індикативний показник виконано на 123,3 відсотків.
1.15
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 
Щомісячно
Офісом ВПП здійснюється постійний контроль за повнотою нарахування та сплати екологічного податку. У звітному періоді підприємствами, які перебувають на обліку у Офісі ВПП сплачено до загального фонду державного бюджету 152,5 млн грн екологічного податку, виконання склало 125,7 відсотків. 
За січень-червень 2020 року Офісом ВПП  забезпечено надходження з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України у розмірі 1 162,9 млн грн, що становить 99,7 відс. доведених індикативних показників у розмірі 1 166,7 млн грн (недобір 3,8 млн грн або 0,3 відсотка).
Така ситуація пояснюється тим, що на обліку в Офісі ВПП знаходиться 5 найбільших платників в Україні мобільних операторів, які забезпечують надходження з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом по Україні в розмірі 96,2 відсотків. Останнім часом просліджується стабільна тенденція до зменшення бази оподаткування по найбільших платниках рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України у зв’язку із винесенням рішень Національною радою з питань телебачення та радіомовлення, щодо визнання не дійсними ліцензій та анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ.
Офісом ВПП здійснюється постійний контроль за повнотою нарахування та сплати податку на майно. Протягом звітного періоду підприємствами, які перебувають на обліку у Офісі ВПП сплачено 175,1 млн грн податку на майно. Доведені індикативні показники виконано на 133,7 відс., додатково забезпечено 2,6 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 32 932,6 млн грн при доведеному індикативному показнику в сумі 28 041 млн грн, виконання досягнуто на рівні 117,4 відсотків.         
Офіс ВПП в постійному режимі проводить аналіз, визначає фактори, що впливають на повноту виконання доходної частини державного бюджету, та надає відповідні пропозиції ДПС
1.16
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
Протягом звітного періоду платниками податків, які перебувають на обліку в Офісі ВПП (враховуючи платників податків, які з 2020 року перейшли на облік до офісу ВПП) подано 902 звіти про контрольовані операції за 2018 рік на загальну суму 2 165 809,914 млн гривень. 
Структура контрольованих операцій ВПП в розрізі регіонів:
Управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування – 539 звітів на суму 1 532 368,811 млн грн;
Дніпропетровське управління – 81 звіт на суму 195 197,712 млн грн;
Запорізьке управління – 56 звітів на суму 228 645,198 млн грн;
Львівське управління – 100 звітів на суму 82 352,412 млн грн;
Одеське управління – 57 звіти на суму 55 901,917 млн грн;
Харківське управління – 69 звітів на суму 71 343,862 млн грн.
Моніторинг контрольованих операцій великих платників податків проведено своєчасно з дотриманням вимог наказу Міністерства фінансів України від 14 серпня 2015 року №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 І півріччя 2020 року проведено 27 перевірок з питань неподання (несвоєчасного подання) звітів про контрольовані операції, неповного відображення проведених операцій у поданих звітах сума  застосованих штрафних санкцій складає 2 570, 25 тис. грн, з яких:
узгоджено на загальну суму 1 751,35 тис. грн; 
оскаржуються в судовому порядку на загальну суму 818,90 тис. гривень.
У тому числі, в розрізі управлінь:
Дніпропетровське управління – 2 перевірки на суму 195,58 тис. грн;
Львівське управління – 2 перевірки на суму 84,55 тис. грн;
Одеське управління – 1 перевірка на суму 153,3 тис. грн;
Харківське управління –  3 перевірки на суму 149,75 тис. грн;
Управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування – 19 перевірок на суму 1 987,06 тис. гривень
1.17
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 
Щомісячно
За рахунок вжитих заходів з погашення податкового боргу до Державного бюджету забезпечено надходжень  на суму 4 065,5 млн грн або 298,5 відс. доведеного індикативного показника. 
Крім того, забезпечено надходжень від реалізації безхазяйного майна у загальній сумі 603,2 тис. грн (доведений індикатив 810 тис. грн), у тому числі: державний бюджет – 598,2 тис. грн; місцевий бюджет – 5 тис. гривень.
1.18
Забезпечення стягнення сум податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску в міжнародних правовідносинах

Управління по роботі з податковим боргом,
відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
За рахунок вжитих заходів з погашення недоїмки зі сплати єдиного внеску узгоджено 21 вимогу щодо сплати єдиного внеску на суму 22,4 млн гривень. 
Державною виконавчою службою стягнуто 3,9 млн грн по 2 підприємствам.
1.19
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, та 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.
1.20
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 26 заяв про розстрочення сплати грошових зобов’язань чи податкового боргу, за результатами розгляду яких рішення про розстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу) не приймались.
1.21
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 
Щомісячно
З метою скорочення загальної суми податкового боргу та зменшення кількості підприємств – боржників вжито наступних заходів: 
сформовано та направлено 157 податкових вимог;
описано майна у податкову заставу 430,4 млн грн;
подано 21 позов до суду щодо стягнення коштів з рахунків боржників згідно з п. 95.2 ст. 95 Податкового кодексу України на суму 494, 2 млн грн;
подано 4 позови до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника  згідно з ст. 95 Податкового кодексу України на суму 3339,4 млн грн;
виставлено більше 7,4 тис. інкасових доручень на підставі рішень керівника та дозволів суду, в результаті чого списано з рахунків –7,8 млн грн;
вилучено готівки у підприємств боржників на суму 1,8 млн грн;
проведено 21 перевірку стану збереження майна, яке перебуває в податковій заставі.
1.22
Організація роботи з питань зупинення реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 
Управління комплексного аналізу

Щомісячно
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.
За результатами засідань Комісії складено 28 протоколів.  

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
Супроводження та виконання плану – графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2020 рік.
Надання до ДПС на затвердження в установленому порядку пропозицій щодо коригування плану – графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2020 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
На І півріччя 2020 року згідно плану – графіка перевірок на 2020 рік з урахуванням коригувань Офісом ВПП заплановано  40 перевірок. 
За результатами проведених 28 планових перевірок донараховано 3 187,6 млн грн, з них узгоджено 15 млн грн. Офісом ВПП щомісячно проводилась робота по аналізу ризиків в діяльності суб’єктів господарювання, як результат надавались пропозиції щодо коригування плану – графіка перевірок  на 2020 рік у лютому, березні, квітні, травні та червні п. р.
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 4 документальних  перевірок суб’єктів господарської діяльності. 
За результатами перевірок  виявлено 21 фінансову операцію на загальну суму 924 709,0 тис. грн, що відповідають критеріям, визначених 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».
2.2
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
За звітний період проведено 79 документальних позапланових перевірок, донараховано  2 507,1 млн грн., з них:
відповідно до п.п. 78.1.1 – 17 перевірок, у т. ч. 13 перевірок щодо відпрацювання інформації від банків, що свідчить про порушення платником строків розрахунків у сфері ЗЕД, за результатами яких донараховано 262,3 млн грн;
відповідно до п.п.78.1.4 – 24 перевірки, за результатами яких донараховано 1 278,8 млн гривень.
2.3
Організація проведення документальних позапланових перевірок платників податків відповідно до підпунктів 78.1.14-78.1.16  п. 78.1 статті 78 Податкового кодексу України 
Управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування,
відокремлені структурні підрозділи 
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду проведено 4 документальні позапланові перевірки, 7 документальних позапланових перевірок тривають.

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
Станом на 01.07.2020 в управлінні аудиту з перевірок податкового законодавства триває 3 документальних перевірки, за постановами (ухвалами) суду, слідчого, прокурора, винесеними у кримінальних провадженнях, по яких перенесено терміни проведення до дати отримання вилучених документів.
На відпрацюванні у Дніпропетровському управлінні перебувають 6 судових рішень про призначення перевірок за клопотанням правоохоронних органів, які отримані в минулих періодах, по 2 з них – завершені контрольно-перевірочні заходи  та триває судове оскарження, по решті 4 – складені акти недопуску посадових осіб до проведення перевірок.

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 0,4 млн грн (до введення мораторію на проведення перевірок).
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 95,5 тис. грн;
згідно зі ст.126 Податкового кодексу України за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання на суму 310,2 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 406,5 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 3,8 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 1 169,9 млн гривень.
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 підприємств, які декларують бюджетне відшкодування та відображенням інформації про узгодження вказаних сум в Реєстрі заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ.
Враховуючи вищевказане, протягом першого півріччя 2020 року 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
Протягом звітного періоду проведено 33 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.
За результатами перевірок донараховано – 4 862,0 млн грн, сплачено – 211, 0 тис. 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 10 платників податків, у тому числі:
Управлінням трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування – 10 документів;
Дніпропетровським управління  - 23 документа;
Одеським управління – 3 документа;
Харківським управління – 1 документ.
Платниками податків дотримано граничні терміни подання документації з трансфертного ціноутворення, встановлені Податковим кодексом України, крім одного платника податків (ТОВ «Оптімусойл» не подав документацію з ТЦ, тому відповідні заходи будуть вжиті підрозділами аудиту після закінчення мораторію).
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 І півріччі ініційовано направлення запитів про надання документації з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій по 12 платниках податків.
Проведено аналіз 6 документацій з трансфертного ціноутворення стосовно контрольованих операцій  по 4 великих платниках податків. 
Станом на 30.06.2020 тривають 7 перевірок з питань дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки» в здійснених контрольованих операціях, у тому числі:
в управлінні трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування – 3;
в Дніпровському управлінні – 1;
в Запорізькому управлінні – 1;
в Харківському управлінні – 2.
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»:
Управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування здійснювало перевірку, за результатами якої збільшено суму грошового зобов’язання з податку на прибуток на загальну суму 1 103 тис. грн, за штрафними (фінансовими) санкціями – 275,75 тис. гривень.
Одеське управління здійснювало перевірку двох підприємств, за результатами яких: 
по першому підприємству зменшено суму від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток за 2015 рік на суму 6 398,7 тис., збільшено суму грошового зобов’язання з податку на прибуток на загальну суму 30 905,1 тис. грн. 
по другому підприємству збільшено суму грошового зобов’язання з податку на прибуток на загальну суму 83 073,5 тис. грн, за штрафними (фінансовими) санкціями – 1 грн. 
Запорізьке управління здійснювало перевірку, за результатами якої зменшено суму від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на суму 506 141,91 тис. грн; збільшено суму грошового зобов’язання з податку на прибуток на загальну суму 211 759,45 тис. грн.
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
Протягом звітного періоду складено 9 матеріалів  з ознаками  кримінальних правопорушень. Із 9 досліджень фінансових операцій, проведених за участю суб’єктів господарської діяльності, складено  висновки аналітичних  досліджень  в розрізі встановлених   ознак злочинів, а саме: за ст. 209 ККУ – 7 матеріалів із виявленою сумою легалізованих доходів в розмірі 769 628,6 тис. грн,  за предикатними злочинами (ст. 191, ст. 364,ст. 366 ККУ) – 9 матеріалів  із загальною сумою встановлених збитків у розмірі  796 016,75 тис. 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  6 фактів про  переможців процедури публічних закупівель. За результатами перевірочних заходів складено 6 висновків аналітичних  досліджень на загальну суму 130 039,9 тис. грн в розрізі встановлених ознак злочинів, а саме: за ст. 209 ККУ – 4 матеріали із виявленою сумою легалізованих доходів в розмірі 103653 тис. грн,  за предикатними злочинами (ст.191, ст. 364, ст. 366 ККУ) – 6 матеріалів  із загальною сумою встановлених збитків та ухилення від сплати податків у розмірі  1 300 405 тис. грн.
За результатами розгляду розпочато досудове розслідування за ознаками злочину передбаченого ст. 364  КК України  на загальну суму встановлених збитків у розмірі 8 849,2 тис. 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  протягом  звітного періоду складено 9 матеріалів досліджень з ознаками  кримінальних правопорушень, які направлено до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно вимог КПК України, а саме: Офіс Генерального прокурора – 1, СБУ – 6, СУ ФР Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби – 2.
За переданими матеріалами досліджень обліковано 1  кримінальне  правопорушення  за ст. 364  КК України на загальну суму встановлених збитків в розмірі 8 849,2 тис. грн.  
За матеріалами управління, складеними в 2019 році,  протягом І півріччя 2020 року обліковано/приєднано та внесено до Єдиного реєстру судових рішень 10 кримінальних проваджень з ознаками кримінальних правопорушень (ст.190, ст.191, ст.366, ст. 367 КК України) на загальну суму  збитків нанесених державі 292 497 тис. грн. 
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
За звітний період розглянуто та внесено до ІР «Банк сумнівних фінансових операцій» 39 інформаційних повідомлень  на загальну суму 4 253 198,3 тис. грн, у т. ч:  31 повідомлення за ініціативою управління із загальною сумою проведених сумнівних фінансових операцій в розмірі 1 037 355,9 тис. грн.

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 16 камеральних перевірок з питання дотримання вимог податкового законодавства в частині декларування акцизного податку, за результатами яких донараховано штрафних санкцій на суму 9 429,4 тис. грн.
Управлінням податкового супроводження підприємств паливно – енергетичного комплексу та виробничої сфери протягом І півріччя 2020 року зареєстровано (взято на облік) 240 податкових векселів на загальну суму 552 640,6 тис. грн, і погашено – 297 податкових векселів на загальну суму 675 948,9 тис. грн.
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. Звітів про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі 1-ОТ. Здійснюється аналіз  співставлення задекларованих обсягів реалізації алкогольної продукції з даними Звітів про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв 2-РС.
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 203 податкових векселів на загальну суму 1 496 985,4 тис. грн, погашено 205 векселів на загальну суму 1 458 941,5 тис. грн.
Відокремленими структурними підрозділами взято на облік 295 податкових векселів на загальну суму 1 124,8 млн грн, погашено 285 векселів на загальну суму 12 256,8  млн грн. 
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
Протягом звітного періоду проведено 9 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. За результатами перевірок донараховано – 121,8 тис. грн, сплачено – 47,0 тис. грн.
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
Протягом звітного періоду проведено 9 фактичних перевірок підприємств, що здійснюють продаж тютюнових виробів та алкогольних напоїв, за результатами яких донараховано – 121,8 тис. грн, сплачено – 47,0 тис. грн.

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 податкових сервісів
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 України від 19.08.2019 № 650 «Про звітування у сфері надання адміністративних послуг» (зі змінами). 
За I півріччя 2020 року 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 податкових сервісів,
відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду:
забезпечено формування та ведення реєстрів в актуальному стані шляхом своєчасного та якісного опрацювання 1467 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 10 платників Офісу ВПП, якими в попередніх періодах були прийняті рішення про припинення.
забезпечено подання та опрацювання в ІTС «Податковий блок» 351 заяв про взяття за неосновним місцем обліку великих платників, включених до Реєстру ВПП на 2020 рік.

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 1 засідання  «круглого столу», 245 зборів, зустрічей з громадськістю та бізнесом. 
Представники Офісу ВПП прийняли участь у 6 заходах, проведених 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 звітному періоді забезпечено:
проведення 46 публічних заходів за участю ЗМІ; 
підготовку 204 інформаційних матеріалів з питань діяльності Офісу ВПП; 
розміщення на субсайті Офісу ВПП 504 матеріалів, з яких 223 – інформаційні та 281 консультаційно-роз’яснювальні;
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 29 видів друкованої продукції загальним накладом 1360 примірників.
5.4
Організація та координація роботи структурних підрозділів та відокремлених структурних підрозділів щодо реєстрації та повноти обліку великих платників податків
Управління податкових сервісів
Протягом півріччя
Протягом звітного періоду забезпечено актуальність реєстраційних даних платників податків шляхом своєчасного та якісного опрацювання 1 467 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 10 платників Офісу ВПП, якими в попередніх періодах були прийняті рішення про припинення.
Забезпечено подання та опрацювання в ІTС «Податковий блок» 150 заяв про взяття за неосновним місцем обліку великих платників, включених до Реєстру великих платників податків на 2020 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 податкових сервісів, 
структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
Відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян» протягом І півріччя 2020 року підготовлено та надано 110 відповідей на звернення громадян.
5.6
Організація та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Офісу ВПП
Управління податкових сервісів, 
структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
Відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 02 березня 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.
5.7
Забезпечення якісного та своєчасного розгляду інформації, яка надійшла від платників податків на сервіс «Пульс»
Управління податкових сервісів, 
структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
Відповідно до Порядку надання послуг Контакт-центром ДПС затвердженого наказом ДПС від 09.12.2019 №203, прийнято до розгляду та організовано надання відповідей структурними підрозділами на 13 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 податкових сервісів, 
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 52 відповіді 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.

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, відокремлені 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)).
Офісом ВПП у звітному періоді направлено запит до Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 08.04.2020 №2271/9/28-10-06-01-17 щодо отримання даних Міського земельного кадастру. Отримано відповідь від Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 08.05.2020 № 05702-8522.
Також, у звітному періоді отримано листи від Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві від 05.05.2020 №2600-0503-6/54543 та від 22.06.2020 №2600-0503-6/81234 щодо виявлення та упередження порушень податкового та іншого законодавства під час виплати заробітної плати та інших доходів громадян та направлено для опрацювання управлінню аудиту (службові листи від 01.06.2020 № 24714/28-10-06-01-38 та від 08.07.2020 № 31175/28-10-06-01-38)
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 21 країни світу направлено 30 спецзапитів у тому числі: до Кіпру – 6, Великої Британії – 3, Польщі – 2, Болгарії – 2, Австрії – 1, Естонії – 1, Грузії – 1, Італії – 1, Люксембургу – 1, Румунії – 1, Франції – 1, Швейцарії – 1, ОАЕ – 1, Сінгапуру – 1, Ізраїлю – 1, Туреччини – 1, Гонконгу – 1, Алжиру – 1, Ірландії – 1, Белізу – 1 та БВО – 1. 
Із загальної кількості спецзапитів 8 – направлено структурними підрозділами Офісу ВПП (м. Київ), 22 – відокремленими структурними підрозділами Офісу ВПП, а саме: Дніпропетровським управлінням – 6, Запорізьким – 15 та Львівським – 1. 
Із загальної кількості ініційованих запитів більшість були спрямовані з метою визначення ціноутворення (17), визначення бенефіціарного власника (8), отримання інформації (5). 
Від 14 компетентних органів іноземних країн отримано 30 відповідей, з них 22 – 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).



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

7.1
Розробка та затвердження в установленому порядку плану роботи Офісу ВПП на друге півріччя 2020 року, складання звіту про виконання плану роботи Офісу ВПП на друге півріччя 
2019 року 
Управління забезпечення роботи, 
структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи
до 05.06.2020
до 31.01.2020 
План роботи Офісу ВПП на друге півріччя 2020 року в установленому порядку розроблений та направлений на затвердження до ДПС (лист Офісу ВПП від 02.06.2020 №2851/8/28-10-01-01-13). 
Звіт про виконання плану роботи Офісу ВПП на друге півріччя 2019 року в установленому порядку узагальнений та направлений до ДПС (лист Офісу ВПП від 29.01.2020 №486/8/28-10-01-01-13).
7.2
Опрацювання пропозицій структурних підрозділів та відокремлених структурних підрозділів щодо удосконалення організаційної структури та штатного розпису Офісу ВПП. 
Підготовка переліків змін до організаційної структури та штатного розпису Офісу ВПП, надання їх до ДПС на погодження та затвердження у встановленому порядку. 
Підготовка відповідних проєктів наказів
Управління забезпечення роботи, управління фінансово-бухгалтерського забезпечення
структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи

Протягом півріччя
Підготовлено Перелік змін №1 до організаційної структури Офісу ВПП, який разом з моніторингом та порівняльною таблицею направлено до ДПС (лист від 04.06.2020 №2920/8/28-10-01-01-13).
Виданий наказ Офісу ВПП від 05.06.2020 №574, яким введено в дію затверджений 05.06.2020 перелік змін №1 до організаційної структури Офісу ВПП.
Підготовлено пропозиції щодо удосконалення організаційної структури Офісу ВПП, які направлено до ДПС (лист від 22.06.2020 №3278/8/28-10-01-01-13.
7.3
Підготовка та погодження у встановленому порядку розподілу обов’язків між керівним складом Офісу ВПП
Управління забезпечення роботи
Протягом півріччя
У звітному періоді до ДПС направлено на погодження 3 проєкти наказів «Про тимчасовий розподіл обов’язків між керівництвом Офісу ВПП» (листи Офісу ВПП                 від 11.01.2020 № 174/8/28-10-01-01-13, від 16.01.2020          № 276/8/28-10-01-01-13 та від 12.03.2020 1415/8/28-10-01-01-13) та 3 проєкти наказів «Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу великих платників податків ДПС» (листи Офісу ВПП  від 05.05.2020 №2282/8/28-10-01-01-13, від 26.05.2020 № 2688/8/28-10-01-01-13, від 10.07.2020 №3720/8/28-10-01-01-13)
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
Протягом звітного періоду здійснено організаційне забезпечення проведення 3 апаратних нарад (04.05.2020, 19.05.2020, 18.06.2020), 1 зустрічі керівництва ДПС та Офісу ВПП з представниками компаній тютюнової галузі (05.06.2020) та 1 заслуховування керівництвом Офісу ВПП відокремлених структурних підрозділів та підрозділів податкового супроводження підприємств щодо очікуваного виконання індикативних показників доходів державного бюджету у лютому 2020 року (21.02.2020).
З метою забезпечення контролю за виконанням протокольних доручень виставлено 244 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
У звітному   періоді підлягало виконанню  2197 доручень,   з  них: доручень   ДПС – 849; інші контролюючи органи – 152,  державні податкові органи –  2, власні рішення – 1194. Виконано в строк – 2161, виконано з порушенням терміну виконання –  2. 
7.6
Здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни та надання інформації керівництву Офісу ВПП 

Управління забезпечення роботи
Щомісячно
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 податкових сервісів, 
структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи

Протягом півріччя
Протягом звітного періоду надійшло 110 звернень громадян та 52 запити на публічну інформацію. Згідно з вимогами Закону України від 02 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
На підставі розпоряджень Офісу ВПП від 20.01.2020 №3-р та від 18.05.2020 № 14-р проведено 2 перевірки з окремих питань, за результатами яких складено акти перевірок від 24.01.2020 №1/28-10-01-03-10 (доповідна записка від 29.01.2020 №4168/28-10-01-03-17, доручення від 30.01.2020 №6/28-10-01-02-15(01) щодо усунення встановлених недоліків) та від 04.06.2020 №2/28-10-01-03-10 (доручення від 09.06.2020 №47/28-10-01-03-15(01) до доповідної записки від 05.06.2020 №25812/28-10-01-03-17 щодо усунення встановлених недоліків).
Інформація щодо здійснених перевірок направлялася до ДПС листами Офісу ВПП від 09.01.2020  № 122/8/28-10-01-00-13 та від 28.02.2020 № 1135/8/28-10-01-03-18.
Проведено 2 дистанційні перевірки з окремих питань, за результатами яких видано доручення від 06.03.2020              № 17/28-10-01-01-15(01) (до доповідної записки                  від 05.03.2020 № 11295/28-10-01-03-17 щодо усунення встановлених недоліків) та від 12.05.2020 №40/28-10-01-03-15(01) (до доповідної записки від 07.05.2020 №20832/28-10-01-03 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 виявлених в ході перевірок недоліків та порушень, за результатами якого до ДПС направлялася відповідна інформація (листи Офісу ВПП від 20.01.2020 №329/8/28-10-01-03-13, від 24.02.2020        № 1015/8/28-10-01-03-18 та від 23.03.2020 № 1594/8/28-10-01-03-18, 24.04.2020 № 2106/8/28-10-01-03-13,           від 26.05.2020 № 2648/8/28-10-01-03-18 та від 24.06.2020 № 3319/8/28-10-01-03-18))
7.10
Здійснення заходів щодо формування, зберігання та використання фонду архівних документів
Управління забезпечення роботи, 
відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
Здійснення заходів щодо формування, зберігання та використання фонду архівних документів Офісу ВПП перенесено на III – IV квартали 2020 року

Розділ 8. Організація правової роботи

8.1
Організація та ведення позовної роботи, спрямованої на забезпечення надходження платежів до бюджетів усіх рівнів 

Управління правового забезпечення, відокремлені структурні підрозділи

Протягом півріччя
Відповідно до розділу 2 Порядку організації роботи органів ДПС під час підготовки та супроводження справ у судах, затвердженого наказом ДПС від 17.10.2019 № 124 зі змінами (далі – Порядок № 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 І півріччя 2020 року за результатами розгляду судових справ Офісом ВПП забезпечено надходження коштів до Державного бюджету України в розмірі 264 млн грн.
8.2
Забезпечення в установленому законодавством порядку  представництва інтересів ДПС, Офісу ВПП, їх посадових осіб у судах та інших органах під час розгляду спорів, у т.ч. з питань трансфертного ціноутворення
Управління правового забезпечення, управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування, структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи 

Протягом півріччя
З метою неухильного дотримання вимог розділу 2     Порядку № 124 забезпечено організацію та безпосереднє супроводження судових справ в судах усіх інстанцій. 
Із загальної кількості справ, розглянутих в І півріччі 2020 року, на користь Офісу ВПП задоволено 178 справ на суму понад 6,1 млрд. грн.
8.3
Узагальнення та аналіз результатів позовної роботи за участі Офісу ВПП
Управління правового забезпечення

Протягом півріччя
Здійснено узагальнення матеріалів, які містяться в листах ДПС 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 урахування правової позиції судів (відзивів на позовні заяви, заперечень, апеляційних та касаційних скарг). 
Узагальнена судова практика  до відокремлених структурних підрозділів та до структурних підрозділів Офісу ВПП (службові листи № 10417/7/99-00-05-03-01-07 від 30.06.2019,  №8335/7/99-00-05-08-02-07 від 28.05.2020, №5513/7/99-00-08-02-01-07 від 13.04.2020)


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 вакантних посад державної служби;
вивчено та проведено аналіз документів 89 кандидатів на вакантні посади;
видано 7966 наказів, зокрема про: призначення – 76, переведення – 251, звільнення – 110, надання відпустки – 359;
нараховано стаж державної служби, що дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років – 76 працівникам.
З метою залучення молоді на посади державної служби розроблено Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, завдяки якому проходить стажування 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
Протягом звітного періоду організовано проходження підвищення  кваліфікації 1 державного службовця в Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» за тематикою «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» 
На виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 849, Міністерство цифрової трансформації України запустило національну онлайн – платформу з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта», за  онлайн – курсом «Цифрова грамотність для державних службовців». 
Базовий курс із цифрової грамотності для державних службовців пройшли 9 працівників та отримали відповідні сертифікати.
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
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.  
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 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, було направлено 11 запитів до відповідних органів про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади.  
9.5
Організація роботи та здійснення контролю за визначенням завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців у встановленому законодавством порядку
Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу, 
структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
З метою забезпечення реалізації вимог Закону України       від 10 грудня 2015 року № 889 – VIII «Про державну службу», Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 23 серпня 2017 року № 640 (зі змінами) та доручення Офісу ВПП від 11.12.2019 № 44/28-10-11-04-15(11) «Про визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців Офісу великих платників податків ДПС на 2020 рік», забезпечено визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності на 2020 рік. 
На виконання наказу Офісу ВПП від 29.05.2020 № 558 «Про впровадження системи моніторингу оцінювання результатів службової діяльності в Офісі великих платників податків ДПС» організовано контроль за переглядом та здійсненням моніторингу виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності.  
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
За звітний період: 
надано 324 методичні та консультаційні допомоги службовим особам та структурним підрозділам;
здійснено 49 організаційно – роз’яснювальних заходів (тренінги, круглі столи, конференції – 4; навчальні заходи (лекції, семінари) – 15; публікації на субсайті територіального органу ДПС – 21; публікації в мережі Інтернет та соцмережах – 10);
забезпечено контроль по внесенню відповідних наказів спрямованих на запобігання корупційним діянням, до планів навчання без відриву від роботи та складання заліків по їх вивченню;
розроблено розділи посадових інструкцій, які зобов’язують державних службовців дотримуватися Закону України «Про запобігання корупції» та Правил етичної поведінки  в органах ДПС.
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
Направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції 29 повідомлень про встановлені факти неподання або несвоєчасного подання електронних декларацій.
9.8
Здійснення заходів щодо підготовки 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 надавались методичні та консультаційні допомоги службовим особам та структурним підрозділам (324 звернень).
За результатами електронного декларування в Офісі ВПП за 2019 рік встановлено: 
несвоєчасну подачу 3 декларацій діючими працівниками;
не подані 4 декларації працівниками, які знаходяться в декретній відпустці;
не подані 6 декларацій звільненими працівниками.
9.9
Забезпечення кваліфікованого та своєчасного розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700-VІІ «Про запобігання корупції», внесеними викривачами
Управління з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом півріччя
За звітний період надійшло одне повідомлення від викривача про корупцію щодо можливого вчинення корупційного правопорушення службовою особою Офісу ВПП.
За результатами розгляду зібрані матеріали скеровано до Головного управління Національної поліції у місті Києві.
9.10
Участь у виконанні заходів Антикорупційної програми на 2020 рік
Управління з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи, відокремлені структурні підрозділи
Протягом півріччя
Антикорупційна програма на 2020 рік знаходиться в процесі прийняття.

Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток

10.1
Підготовка та надання до ДПС бюджетних пропозицій на 2021 рік за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є ДПС
Управління фінансово-бухгалтерського забезпечення
Протягом півріччя
Відповідно до листа ДПС від 26.12.2019 №8172/7/99-00-13-02-02-17 «Про формування показників бюджетного запиту на 2020 рік та відповідальність усіх учасників бюджетного процесу» проєкт кошторису на 2020 рік з урахуванням пропозицій всіх структурних підрозділів направлений до ДПС листом Офісу ВПП від 08.01.2020 №88/8/28-10-13-03-40.
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 2020 рік
Управління фінансово-бухгалтерського забезпечення

Протягом півріччя
У звітному періоді 11.01.2020 затверджений кошторис на 2020 рік 11.01.2020 та внесені зміни до кошторису відповідно до довідок:
від 28.04.2020 №51 (перерозподіл кошторисних призначень по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження», КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»);
від 28.04.2020 №24 (додаткові кошторисні призначення) по КЕКВ 2280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», та перерозподіл коштів з КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг».
10.3
Складання фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є ДПС, та подання її в установленому порядку до ДПС
Управління фінансово-бухгалтерського забезпечення

Протягом півріччя
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» та Змін до національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в держаному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого в Міністерстві юстиції України від 24.01.2017 за №384/30252, та відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2017 № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, надано фінансову та бюджетну звітність: за 2019 рік, І квартал 2020 року та місячна звітність
Відповідно до ст. 14 Податкового кодексу України в установлені терміни складено та надано податкову звітність за формою 1-ДФ за ІV квартал 2019 року, І квартал 2020 року.
Відповідно до ст. 14 Податкового кодексу України кожного місяця було складено та надано звітність про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.
Відповідно до Закону України «Про державну статистику» в установлені строки підготовлено та надано до органів статистики місячну та квартальну статистичну звітність.
10.4
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 63 процедур публічних закупівель («Відкриті торги» - 11; «Переговорна процедура» - 14; «Допорогові закупівлі» - 1; «Звіт про укладений договір» - 37).
10.5
Проведення поточних ремонтних робіт об’єктів інфраструктури та інженерних мереж Офісу ВПП
Управління матеріально – технічного забезпечення 
Протягом півріччя
Ремонтні роботи об’єктів інфраструктури та інженерних мереж Офісу ВПП не здійснювалися у зв’язку з відсутністю фінансування.

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 746 запитів про надання доступу до локальної мережі, з них: 89 – про припинення доступу; 548 – про надання доступу; 81 – корпоративна пошта; 28 – 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
Протягом звітного періоду оброблено 512 запитів про надання доступу до інформаційних систем, з них: 109 – про припинення доступу, 98 – про надання доступу, 127 – до АІС «Управління документами»,  178 – 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 7 800 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: 
Наказ Офісу великих платників податків ДПС                 від 27.05.2020 № 550 «Про введення в експлуатацію автоматизованої системи «АРМ НАІС ДАІ», що призначена для обробки конфіденційної інформації про особу; 
Наказ Офісу великих платників податків ДПС                        від 27.05.2020 № 551 «Про затвердження Порядку надання доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Офісу великих платників податків ДПС»          (зі змінами).
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 5 атестацій та заліків по кожному співробітнику який має допуск до державної таємниці. Проводиться роз’яснювальна робота з працівниками Офісу ВПП, 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
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 350 захищених носіїв ключової інформації, придбано технічні засоби криптографічного захисту.



Начальник Офісу великих платників податків ДПС                                                                                                  Микола ЧМЕРУК      

