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Щодо надання інформації 

Шановний Романе Миколайовичу! 

Відповідно до ст. 36 Закону України від 2 липня 2015 року № 576-VIII 
"Про Рахункову палату", на виконання листа від 08.02.2016 № 16-206 
Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування 
великих платників (далі - Центральний офіс) щодо вжитих заходів повідомляє 
наступне. 

На виконання Плану інституційних змін діяльності Державної фіскальної 
служби України щодо збільшення кількості місць розташування місцевих 
податкових інспекцій по роботі з великими платниками податків, що дозволить 
взяти під контроль всі компанії в Україні, які відповідають критеріям великих 
платників та на виконання наказів ДФС України від 29.10.2015 № 825 "Про 
утворення управлінь у структурі МГУ ДФС - Центрального офісу з 
обслуговування ВП" та від 28.12.2015 № 1004 "Про внесення змін до положень 
про Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з 
обслуговування великих платників податків та спеціалізовані державні 
податкові інспекції" в Центральному офісі утворено 5 управлінь в межах 
існуючої штатної чисельності: Вінницьке, Полтавське, Луцьке, Івано-
Франківське та Тернопільське управління. 

Згідно з внесеними змінами Законом України від 28 грудня 2014 року 
№ 7 1 - V I I I "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо податкової реформи" до пункту 64.7 статті 64 
Податкового кодексу України, наказом Міністерст^ш^фінансів . . .Україш^від 
>с- ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС з овп І РАХУНКОВА ПАЛАТА II 
ІШШЇІІШІПІІ ІЙІ І Н Ш І

 1 * 1£€Ї°А 1 

ІІІІІІІІІІІ1ІІ1ІІІІІ1ІІІІІІІІІІ іШ..Ш^^£^Х 

№125/06 від 09.03.2016



2 

21.10.2015 № 9 1 1 "Про затвердження Порядку формування Реєстру великю 
платників податків" змінено порядок формування реєстру великих платників. 

Так, наказом ДФС України від 08.09.2015 № 6 8 1 (із змінами внесеними 
наказом ДФС від 14.01.2016 № 2 7 ) затверджено Реєстр великих платників 
податків на 2016 рік, до якого включено 1 727 великих платника, при цьому 
станом на 01.07.2015 на обліку в Центральному офісі перебувало 804 великих 
платника податків. 

З 01.01.2016 всі великі платники включені в Реєстр, перебувають на 
обслуговуванні в спеціалізованих контролюючих органах, що здійснюють 
обслуговування великих платників. 

Питома вага збору платежів до Державного бюджету України за 
результатами 2015 року становила 50 відс. (у тому числі ПДВ - 57,3 в ідс , 
податок на прибуток - 57 в ідс , акцизний податок - 86,9 в ідс) . 

За результатами 2015 року фактично зібрано до Загального фонду 
Державного бюджету 142,3 млрд.грн., індикативний показник ДФС виконано 
на 100,3 в ідс , додатково зібрано до бюджету 0,4 млрд.гривень. 

Крім того, має місце позитивна динаміка щодо збільшення надходжень до 
Державного бюджету в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Так, 
за 2015 рік зібрано на 33,2 млрд.грн. більше, ніж за 2014 рік, темп росту складає 
30,5 відсотків. Найбільшого темпу росту надходжень досягнуто з податку на 
додану вартість, а саме в 2015 році відбулось збільшення збору на 35,0 в ідс , 
або на 15,9 млрд. гривень. 

На даний час вирішено питання щодо сплати 10 відсотків податку на 
прибуток. Так, відповідно до пункту 17 статті 64 розділу I I I "Місцеві бюджети" 
Бюджетного кодексу України, 10 відс. податку на прибуток підприємств 
включаються до доходів загального фонду бюджетів міст республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та 
Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, 
що створюються згідно із законом та перспективним планом формування 
територій громад. Державною казначейською службою України на рівні 
головних управлінь Державної казначейської служби України відкриті 
бюджетні рахунки для зарахування податку на прибуток від великих платників, 
місце обліку яких відмінне від місця реєстрації. 

Щодо прогнозування річних показників доходів державного бюджету 
слід зазначити, що Центральний офіс в щоденному режимі бере участь в 
прогнозуванні надходжень будь-яких періодів, про що повідомляє ДФС 
України за визначеними формами та у строки передбачені відповідними 
Наказами ДФС. Також, Центральним офісом самостійно щомісячно 
розробляються та доводяться спеціалізованим інспекціям, структурним 
підрозділам Центрального офісу відповідними наказами показники 
розрахункової бази надходжень до бюджетів всіх рівнів, в тому числі єдиного 
соціального внеску. 
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Щодо рівня узгодженості донарахованих за результатами проведених 

перевірок сум необхідно зазначити, що проблематика доказовості податкових 
порушень перебуває на постійному контролі керівництва як Центрального 
офісу, так і державної фіскальної служби в цілому та є предметом обговорення 
на нарадах. Зміни податкового законодавства та правозастосовної роботи 
центральних органів виконавчої влади, що формують та реалізують податкову 
політику, не дозволяють сформувати стабільної системи доказовості. Разом з 
цим, законодавчо встановлене право платників на адміністративне та судове 
оскарження в законний спосіб відтерміновує дату узгодження грошових 
зобов'язань. 

Щодо тривалого оскарження результатів перевірок в адміністративному 
та судовому порядках. Тривалість оскарження результатів перевірок в 
адміністративному порядку визначена статтею 56 Податкового кодексу 
України, в судовому порядку статтею 99 Кодексу адміністративного 
судочинства. Таким чином, Центральний офіс не може вплинути на тривалість 
оскарження результатів перевірок в адміністративному та судовому порядках. 

При цьому, слід зазначити, що порівняльний аналіз звітних даних за 
підсумками 2015 року свідчить про зменшення оскаржених податкових 
повідомлень-рішень на 2 в ідс , зменшення рішень прийнятих на користь 
платників податків по кількості податкових повідомлень - рішень на 25 в ідс та 
по сумі на 72 відсотки. 

Питання погашення податкового боргу знаходиться на постійному 
контролі Центрального офісу. 

Так, Центральним офісом забезпечено надходжень в рахунок погашення 
податкового боргу у 2015 році - 6,4 млрд. гривень. 

Протягом січня - лютого 2016 року Центральним офісом забезпечено 
скорочення податкового боргу на 2,9 млрд. грн., в тому числі за рахунок 
подання Д П "НАЕК "Енергоатом" уточнюючого розрахунку по частині чистого 
прибутку у сумі 4,8 млрд. грн. (на підставі рішення суду), за рахунок 
самостійно сплачених коштів в рахунок погашення боргу по 
ПАТ "Центренерго" - 0,2 млрд. гривень. 

На сьогодні актуальним є питання стягнення заборгованості по 
ПАТ "Укрнафта" перед Державним бюджетом у сумі 1,8 млрд.грн. Так, 
Центральним офісом застосовані усі заходи з погашення податкового боргу, 
зокрема сформовано та направлено податкову вимогу, прийнято рішення про 
опис майна та стягнення з рахунків платника податку. Акти опису на загальну 
суму 9,3млрд. грн. зареєстровано в Державному реєстрі обтяжень нерухомого 
та рухомого майна. На сьогодні виставлено на рахунки ПАТ "Укрнафта" 2 443 
інкасових доручень, з рахунків списано в рахунок погашення податкового 
боргу на суму 4,6 млрд. гривень. 

За результатами розгляду рішення Рахункової палати від 13.10.2015 № 6-
5, з метою поліпшення роботи структурних підрозділів Центрального офісу та 
підпорядкованих спеціалізованих державних податкових інспекцій, усунення 
виявлених недоліків у роботі, підвищення рівня ефективності роботи 
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структурних підрозділів із забезпечення збільшення надходжень до державногс 
бюджету податкових надходжень та недопущення їх у подальшому розроблені 
відповідні заходи та змінена структура Центрального офісу тощо. 

Крім того, враховуючи концепцію змін Центральним офісом будуть 
внесені відповідні пропозиції щодо змін нормативно - правових актів. 

Додатки: копія наказу від 17.09.2015 № 793 "Про результати перевірки" на 
барк , в 1 прим.; копія наказу від 21.12.2015 № 1091 "Про внесення змін до 
наказу Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з 
обслуговування великих платників від 17.09.2015 № 793" на 5 арк. в 1 прим. 

З повагою 

В.о. начальника Л.М. Бондар 

Грипас 454-09-92 
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Про результати перевірки 

Відповідно до доручення на право проведення перевірки (ревізії) 
Рахункової палати України від 11.06.2015 № 1 6 - 3 7 9 Рахунковою палатою 
України в Міжрегіональному головному управлінні ДФС - Центральному 
офіеі з обслуговування великих платників (далі -- Центральний офіе) 
проведено перевірку планування та дієвості контролю за повнотою 
нарахування і своєчасністю сплати податкових надходжень до державного 
бюджету за період з 2013 - 2014 роки, перше півріччя 2015 року. 

Під час проведення перевірки встановлено окремі недоліки в організації 
. роботи" Центрального офісу при плануванні податкових надходжень, а також 
при адмініструванні податків та зборів, стягненні податкового боргу, 
відшкодуванні податку на додану вартість, проведенні контрольно-
п е ре в і р о Ч11 ої р о б от и. 

'Гак, встановлено, що мали місце випадки коригування доведених 
Міндоходів (ДФС) індикативних показників доходів Центральному офісу 
після закінчення прогнозного періоду. За періоди 2013 року було 6 випадків, а 
2014 року - 2 випадки, при цьому уточнення, проведене у червні, стосувалося 
значень індикативних показників доходів на січень-квітепь 2014 року та у 
II кварталі 2015 року - 1 випадок коригування індикативних показників на 
II квартал 2015 року у липні поточного року. 

Протягом 2013-2014 років Центральний офіс з ОВП ДФС (Міндоходів) 
не забезпечував виконання доведених індикативних показників доходів як по 
загальному, так і по спеціальному фондах державного бюджету. Водночас, 
спостерігається тенденція зростання відсотка виконання індикативних 
показників, доведених в цих періодах. 

У 2013 році зібрано до загального фонду державного бюджету платежів 
у сумі 98 931,6 млн. грн., що більше рівня 2012 року на 2 5^f^^^Tt>^r) i i . , або 
на 2,6 відсотка. 

У 2014 році зібрано платежів до загального ф ^ ^ у і п щ т е ж г ^ ^ с у м і 
103 351,7 млн. грн., що менше рівня відповідного пері| 
приведеному контингенті) на 4 358,6 млн. грн., або на 4 
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За результатами роботи у першому півріччі 2015 року доведений 
індикатив доходів загального фонду державного бюджету перевиконано на 
5,7 відс., що у абсолютному значенні становить 3 806,4 млн. гривень. 

Виконання індикативних показників за січснь-чсрвень 2015 року з ПДВ 
- 119,3 відс. (фактичний збір 29 833,1 млн. грн., додатково надійшло 
4 81 8,8 мли. грн.); з акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних 
товарів - 101,1 відс. (фактичні надходження 15 099,9 млн. гри., додатково 
надійшло - 167,7 мли. гривень). 

До загального фонду державного бюджету за результатами січня-червня 
2015 року зібрано податкових і неподаткових платежів, крім митних, у сумі 
70 053,8 млн. грн., що більше рівня відповідного періоду минулого року (у 
приведеному контингенті платників) па 14 488,5 млн. грн., або на 
26,1 відсотка. 

З урахуванням бюджетного відшкодування ПДВ грошовими коштами (в 
сумі 1 8 067,4 мли. грн.) до загального фонду державного бюджету за 6 місяців 
2015 році реально надійшло 51 986,4 млн. грн., що на 12 897,2 млн. гри., або 
на 33 відс. більше надходжень за перше півріччя 2014 року. 

Водночас, при перевиконанні доведених індикативних показників з 
ПДВ (119,3 відс.), акцизного податку з вироблених в Україні товарів 
(101,1 в ідс) , індикативний показник за січень-червень 2015 року з податку на 
прибуток виконано лише па 93,6 відс. (фактичні надходження 
12 006,9 млн. гри., недопадходження - 81 5,7 млн. гривень). 

За підсумками 6 місяців 2015 року 3 інспекції, а саме: СДГП з ОВП у 
мм. Луганську (90,5 в ідс ) , Львові (99,0 в ідс) і Харкові (93,0 відс.) допустили 
невиконання доведених індикативів доходів загального фонду державного 
бюджету. 

Відсоток виконання доведеного індикативу по спеціальному фонду 
державного бюджету коливається від 24,7 в ідс (- 4 405,9 млн. грн.) за 2013 рік 
до 84,8 відс. (- 396,0 млн. грн.) доведеного показника за 2014 рік. 

Особливо суттєвим було недовиконання індикативного показника по 
спеціальному фонду державного бюджету в 2013 році (виконання становило 
лише 24,7 відсотка (- 4 405,9 млн. грн.) доведеного Центральному офісу 
індикативу). За результатами 2013 року жодна з підпорядкованих СДГП не 
виконала доведеного індикативу надходжень до спеціального фонду 
державіюго бюдже ту. 

Виконання прогнозних завдань на 2013 рік щодо надходжені» до 
спеціального фонду по акцизному податку з вироблених в Україні 
підакцизних товарів становив 17,4 відс. (фактичні надходження 
382,4 мли. грн., недобір податку - 1 819,7 млн. гривень). 

За результатами 2014 року показник виконання Центральним офісом 
індикативу доходів спеціального фонду державного бюджету був значно 
вищим і становив 84,8 відсотка (- 396,0 млн. грн.). Збішї^^і^^відсо 'г ісу 
виконання доведених індикативів надходжень до &!^щ'^\^!»^%^юи;{у 
досягнуто за рахунок значного перевиконання індикатиш|$$Жок^ II 

:Н ДЛЯ \V 
твш | : id H A K A 3 ' B A^7 ; 



з ОВП у мм. Донецьку (у 23,7 раза), Запоріжжі (у 2,7 раза) і Харкові ( 
2,8 раза). 

Надходження спеціального фонду державного бюджету у 2014 роц 
становили 2 207,9 млн. гри., що більше рівня відповідного періоду минулогс 
року на 766,1 млн. грн., або на 53,1 відсотки. 

Динаміка виконання СДПІ з ОВП доведених індикативів доході і-
спеціального фонду, яка коливалася від суттєвого недовиконання де 
суттєвого перевиконання, наприклад по СДПІ у мм. Донецьку, Запоріжжі, 
Харкові за 2013-2014 роки, вказує на наявність проблеми в питанні 
об'єктивності прогнозування та розрахунку доведених до підпорядкованих 
інспекцій індикативних показників доходів спеціального фонду. 

Незважаючи на застосовані в 2014 році заходи, спрямовані на 
покращення відшкодування ПДВ, залишки невідшкодованого податку станом 
на 01.01.2015, порівняно з 01.01.2013, збільшилися на 1662,2 млн. грн., а 
порівняно з 01.01.2014 - на 2 497,8 млн. грн., або на 18,1 і 29,9 відс. 
відповідно. 

Водночас, сума невідшкодованого у встановлені терміни ПДВ станом 
на 01.01.2015, порівняно з 01.01.2014, зменшилася з 751,6 млн. грн. до 
94,1 млн. гри., або майже в 8 разів. 

В першому півріччі 2015 року, порівняно з псрпгим півріччям 2014 року, 
показник, що характеризує реальне наповнення загального фонду державного 
бюджету ПДВ зріс на 0,3 відс. пункта. 

Водночас станом на 01.07.2015, порівняно з 01.07.2014, сума залишків 
невідшкодованого податку зросла па 3 436,7 млн. грн., або на 24,3 відс., і 
становила 17 559,6 млн. гривень. 

Сума невідшкодованого у встановлені терміни ПДВ, етапом на 
01.07.2015, порівняно з 01.07.2014, зросла на 293,75 млн. грн., або 7,8 відс, а 
порівняно з 01.01.2015 - па 3 952,55 млн. гривень. 

У 2014 році порівняно з 2013 роком сума неузгоджених податкових 
зобов'язань, нарахованих за результатами документальних планових 
перевірок, збільшилася у 4 рази з 42,6 до 169,0 мли. гривень. Рівень сплати 
узгоджених донарахованих податкових зобов'язань у 2014 році становив 
84,5 відсотка, рівень сплати узгоджених донарахованих податкових 
зобов'язань у першому півріччі 2015 року становив лише 35,8 відсотка. 

У 2014 році порівняно з 2013 роком кількість проведених планових 
перевірок 'збільшилася па 22,2 в ідс , а сума донарахованих грошових 
зобов'язань зменшилася майже у 2 рази. 

За результатами документальних позапланових перевірок було 
донараховано 4 835,2 млн. грн. податкових зобов'язань і штрафів, на 
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Із загальної суми донарахувапь було узгоджено 445,6 млн. гри. або 
лише 9,2 в ідс , а 4 389,6 мли. грн. (90,8 відс.) - оскаржувалися. Рівень сплати 
узгоджених донарахованих пода ткових зобов'язань у 2014 році 65,1 відсотка. 

Отже, у 2014 році порівняно з 2013 роком знизився рівень сплати 
узгоджених донарахувапь за результатами проведених документальних 
позапланових перевірок. 

У першому півріччі 2015 року проведено 226 документальних 
позапланових перевірок, у тому числі по 193 перевірках узгоджено 
донараховані суми, результати 33 перевірок оскаржуються. 

За результатами перевірок донараховано 1 156,3 млн. грн. податків та 
зборів, на 27,8 мли. грн. зменшено від'ємне значення об'єкту оподаткування з 
податку на прибуток підприємств і па 2,8 млн. грн. - різниці між сумою 
податкового зобов'язання та податкового креди ту з ПДВ. 

Із загальної суми донарахувапь узгоджено 221,3 млп. грн. або 19,1 в ідс , 
а 935,0 мли. гри. (80,9 в ідс) перебувають на оскарженні. Рівень сплати 
узгоджених донарахованих податкових зобов'язань у першому півріччі 
2015 року становив лише 42,5 відсотка. 

У 2014 році порівняно з 2013 роком на рівні Центрального офісу при 
здійсненні процедури адміністративного оскарження зріс рівень скасування 
податкових повідомлепь-рішепь повністю або частково з 8,5 відс. у 2013 році 
до 1 6,0 відс. у 2014 році. 

Протягом перевіряемого періоду прослідковується тенденція до 
збільшення кількості і загальної суми справ про визнання недійсними / 
нечинними податкових повідомлень-рішень. При цьому, у 2014 році 
порівняно з 2013 роком при збільшенні кількості розглянутих справ, рівень 
винесення судами рішень на користь платників податків збільшився. 

Сума податкового боргу до Державного бюджету України становила 
станом на: 01.01.2013 - 1268,2 млн. грн., 01.01.2014 - 729,6 млп. грн., 
01.01.2015 - 2 535,0 мли. грн. та етапом на 01.07.2015 - 9 005,5 млп. грн. і 
01.07.2014 - 2 100,7 млп. грн. або 95,7, 95,4, 96,7 і 96,1 відс. податкового 
боргу до зведеного Державного бюджету України. 

: Лпаліз динаміки податкового боргу свідчить про нестійку його 
тенденцію: впродовж 2013 року він зменшився па 43,3 в ідс , а впродовж 
2014 року - зріс майже у 3,5 рази і за перше півріччя 2015 року — ще у 
3,4 рази. Всього у перевіряємому періоді податковий борг до Державного 
бюджету України зріс майже у 7 разів. 

Аналіз показників за перше півріччя 2015 року показує, що зазначена 
тенденція збільшення податкового боргу збереглася. Лише в СДПІ у 
м.Харкові зафіксовано зменшення суми податкового боргу на 13Д.відс. або 
74,5 млн. гривень. Найбільше податковий борг зріс в >^^7^і«ф]од ч в 
Центральному офісу з ОВП ДФС - па 5 439,9 млп. грШ0і^К^^і^у 
податковий борг за 2,5 роки зріс в Центральному офісі па 5йв|9(8 "'pNi-lb* 
32 рази), з яких найбільші боржники ДП ''ГІА1:П<\\»|^<Н^^З-ІВиуГ|, 
4 238,7 млн. гри. та ПАТ "Укрнафта" - 1 025,3 млп. гривень 



З метою поліпшення роботи структурних підрозділів Центрального 
офісу та підпорядкованих спеціалізованих державних податкових інспекцій, 
усунення виявлених недоліків у роботі та недопущення їх у подальшому, 

НАКАЗУЮ: 

1. Звернути увагу першого заступника начальника Малого В.М. 
заступників начальника Центрального офісу Карабаської С Л . , 
Короткової І.М., керівників спеціалізованих державних податкових інспекцій 
з обслуї'овування великих платників на виявлені перевіркою недоліки в 
організації роботи та забезпечити їх недопущення у подальшому. 

2. Керівникам структурних підрозділів Центрального офісу, 
спеціалізованих державних податкових інспекцій з обслуї'овування великих 
платників забезпеч йти: 

2.1. безумовне виконання затверджених індикативних показників у 
розрізі податків та зборів, а також за основними напрямами роботи, у тому 
числі за рахунок ефективного відпрацювання усіх наявних резервів. 

Термін - у терміни, визначені відповідними наказами ДФС України; 

2.2. забезпечити дієвий контроль за дотриманням платниками вимог 
Податкового кодексу України з мстою належного адміністрування податків, 
зборів> та інших платежів; 

Термін - постійно; 

2.3. постійний контроль за використанням податкових пільг 
платниками податків. 

Термін - постійно; 

2.4. своєчасне та у повному обсязі надходжень узгоджених грошових 
зобов'язань з метою недопущення новоствореного пода ткового боргу. 

Термін - постійно; 

2.5. при плануванні надходжень платежів дотримуватись вимог наказу 
ДФС України від 11.11.2014 № 262 "Про організацію діяльності Державної 
фіскальної служби України із прогнозування та забезпечення надходжень до 
бюджету", наказу Центрального офісу від 1 1.12.2014 № 37 "Про організацію 
діяльності Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального 
офісу з обслуговування великих платників із прогнозування та забезпечення 
надходжень платежів". 

Термін - постійно. 

j . Координаціино-моніторинговому управлінню 
забезпечити внесення цього наказу до Репозиіорія з в і т п ^ ^ * | т а т и с т ^ і ^ ! и 
інформації Центрального офісу, затвердженого наказом Ц с д м ^ ^ и ^ ^ . ^ с 
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від 30.12.2014 № 131 "Про затвердження Порядку супроводження 
Репозиторія звітної і статистичної інформації Міжрегіонального головного 
управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників". 

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

В.о. начальника 

Г с р г с л ь 



Д Е Р Ж А В Н А Ф І С К А Л Ь Н А С Л У Ж Б А У К Р А Ї Н И 
М І Ж Р Е Г І О Н А Л Ь Н Е Г О Л О В Н Е У П Р А В Л І Н Н Я Д Ф С -

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н И Й О Ф І С З О Б С Л У Г О В У В А Н Н Я В Е Л И К И Х П Л А Т Н И К І В 

НАКАЗ 
« « ? / » 20*ff~p. м. Київ • № 

Про внесення змін до наказу 
МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП 
від 17.09.2015 № 7 9 3 

У зв'язку з опрацюванням Рішення Рахункової палати від 13 жовтня 
2015 року № 6 - 5 , "Про результати перевірки Міжрегіонального головного 
управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників в 
частині планування та дієвості контролю за повнотою нарахування і 
своєчасністю сплати податкових надходжень до державного бюджету", яке 
надійшло листом від 20.11.2015 № 16-2285 (вх. від 26.11.2015 № 4522/9), 

Н А К А З У Ю : 

1. Внести зміни до наказу Міжрегіонального головного управління ДФС -
Центрального офісу з обслуговування великих платників від 17.09.2015 № 7 9 3 
"Про результати перевірки". 

2. Пункти 1 та 2 викласти в такій редакції: 
" 1 . Затвердити "План заходів з усунення виявлених порушень і недоліків, 

підвищення рівня ефективності роботи структурних підрозділів із забезпечення 
збільшення надходжень до державного бюджету податкових надходжень, у 
тому числі за результатами проведених перевірок платників податків" (далі -
План заходів), що додається. 

2. Заступникам начальника, керівникам структурних підрозділів 
організувати роботу згідно із затвердженим Планом заходів." 

У зв'язку з чим вважати п. 1 та п. 2 наказу від 17.09.2015 № 793 "Про 
результати перевірки" п. З та п. 4 відповідно. 

2. Координаційно-моніторинговому управлінню (Федюрко О.А.) 
забезпечити внесення наказу до Репозиторія звітної і статистичної інформації 
Центрального офісу, затвердженого наказом Центрального офісу від 30.12.2014 
№ 131 "Про затвердження Порядку супроводження Е?0Ш¥ф$м звітної і 
статистичної інформації Міжрегіонального головно/^оу^]|ав4^*да^ ДФС -
Центрального офісу з обслуговування великих платні 

Контроль за виконанням наказу залишаю за со 

Начальник ^ 

Грипас 454-09-92 ЩЙМ ^/ f^ 

ізов 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ МГУ ДФС - Центрального 
офісу з ОВП 
У У " tf-gGW 2015 

План заходів 
j у с у Н с Н Н Я ВИмБЛЄКИХ и О р у ш с Н Ь і НсДОЛЇКіг», И І Д Б И Щ Є Н Н Й р і В Н й Є Ц І С К Т Й Б Н О С Т Ї рОиОТй 

структурних підрозділів із забезпечення збільшення надходжень до державного бюджету податкових надходжень, 
у тому числі за результатами проведених перевірок платників податків 

№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю 

за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів та інших платежів 
1.1 Визначення та доведення прогнозних показників надходжень до загального та 

спеціального фондів державного бюджету у розрізі структурних підрозділів 
Міжрегіонального головного управління - Центрального офісу з обслуговування великих 
платників (далі - Центральний офіс) та Спеціалізованих державних податкових інспекцій з 
обслуговування великих платників (далі - СДПІ). 

За результатами проведеної роботи направлення відповідних пропозицій до ДФС України 

Координаційно-
моніторингове 
управління, 
структурні підрозділи 

Щомісячно 

1.2 Координація роботи структурних підрозділів Центрального офісу та підпорядкованих 
СДПІ, аналіз стану забезпечення виконання індикативних показників доходів до державного та 
місцевих бюджетів, сплати єдиного внеску та інших завдань, згідно з відповідними наказами 
ДФС України та Центрального офісу 

Координаційно -
моніторингове 
управління, 
структурні підрозділи 

Щомісячно 

Розділ 2. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи 
2.1 

2.2 

2.2.1 

Проведення професійно-економічного навчання щодо застосування та дотримання 
нормативно - законодавчих актів при проведенні перевірок 

Організація проведення камеральних та документальних невиїзних перевірок 

Організація роботи структурних підрозділів щодо проведення 
документальних невиїзних перевірок, в тому числі з питань єдиного внеск; 
організаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня ефектив: 
перевірок 

Управління податкового 
та митного аудиту, 
управління податкового 
супроводження, 
СДПІ 

Управління податкового 
та митного аудиту, 

равління податкового 
»Супроводження, 

дга 

Щотижня або 
за 

необхідністю 

Постійно 



порядку проведення розрахунків, у тому числі Порядку ведення обліку товарів за місцем 
реалізації, за наявності підстав, передбачених Податковим кодексом України 

підприємств торгівлі, 
громадського харчування 
та інших підприємств 

2.5 Аналіз якості складання актів проведення перевірок платників податків на предмет 
відповідності вимогам чинного законодавства та нормативно-правовим актам, вжиття 
відповідних заходів 

Управління податкового 
та митного аудиту 

ЩОІУ 

2.6 Аналіз результатів контрольно-перевірочної роботи, в тому числі з питань єдиного 
внеску та узагальнення типових порушень податкового законодавства платниками податків. 

За результатами проведеної роботи інформування ДФС України 

Управління податкового 
та митного аудиту, 
управління податкового 
супроводження 

Щом~~ 

Розділ 3. Організація правової роботи 

3.1 При розгляді проектів актів перевірок у відповідності до Методичних рекомендацій щодо 
порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби України при 
організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених 
наказом ДФС України від 31.07.2014 №22, із змінами та доповненнями, надання змістовних 
та обгрунтованих пропозицій щодо посилення доказової бази матеріалів перевірок 

Управління правової 
роботи, 
СДПІ 

Пост 
і 
І 
j 
і 

3.2 При супроводженні справ в судах отримувати додаткові документи та матеріали від 
структурних підрозділів та долучати до розгляду справ ревізорів, які проводили відповідну 
перевірку 

Управління правової 
роботи, 
СДПІ 

Пості' 
і 
і 
1 

3.3 У відповідності до п.п. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України за наявності 
підстав ініціювати проведення документальних позапланових перевірок з метою посилення 
доказової бази матеріалів перевірок 

Управління правової 
роботи, 
СДПІ 

Постії 

3.4 Доведення структурним підрозділам та підпорядкованим СДПІ судової практики Вищого 
адміністративного суду України та Верховного Суду України, листів-роз'яснень та 
узагальнюючих податкових консультацій ДФС України щодо питань застосування норм 
чинного законодавства 

Управління правової 
роботи 

Пости 

Розділ 4. Організація роботи та контроль за погашенням податкового боргу 

4.1 Організація роботи щодо забезпечення надходжень платежів до бюджету за рахунок 
вжитих заходів з погашення податкового боргу, забезпечення стягнення сум податкового 
боргу в міжнародних правовідносинах, скорочення податкового боргу суб'єктів 
господарювання, у першу чергу великих боржників паливно-енергетичного комплексу, 
забезпечення прискорення розрахунків з бюджетом підприємствами - позичальниками 
іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії, та бюджетних позичок 

Постій] 

4.2 Розгляд пропозицій платників податків щодо розстроченн^ ідстрочення) сплати [ Відділ п Постійн 



4 
грошових зобов'язань та податкового боргу. 

Підготовка відповідних рішень згідно з вимогами чинного законодавства та здійснення 
контролю за виконанням умов договорів розстрочення (відстрочення) 

заборгованостей, СДПІ 
4» 

4.3 Аналіз причин утворення податкового боргу та за результатами вжиття відповідних 
заходів, спрямованих на зменшення кількості підприємств-боржників та загальної суми 
податкового боргу 

Відділ погашення 
заборгованостей, СДПІ 

Постійно 

4.4 Організація контролю та аналіз результатів роботи вжитих заходів з погашення 
податкового боргу підпорядкованих СДПІ 

Відділ погашення 
заборгованостей 

Щомісячно 

Начальник управління 
внутрішнього аудиту та контролю О.П. Дозорець 




