Підсумки 2016 року обговорили під час виробничої наради у
фіскальній службі області
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25 січня 2017 року, в Головному управлінні ДФС у Кіровоградській
області відбулася виробнича нарада за участі керівного складу
підпорядкованих інспекцій, на якій було підведено підсумки роботи
територіальних органів ГУ ДФС в області за 2016 рік. Очільник фіскальної
служби області Сергій Тертичний розповів про результати надходжень до
бюджетів усіх рівнів впродовж 2016 року.
За минулий рік завдяки спільній взаємодії органів ДФС, місцевого
самоврядування та платників податків вдалося досягти найбільших
надходжень за всі роки існування податкової служби: до зведеного бюджету
мобілізовано близько 6млрд.грн., що на 2,3млрд.грн. або в 1,6 рази більше
проти 2015 року.
До загального фонду державного бюджету за 2016 рік надійшло
2,7млрд.грн., що на 1,2млрд.грн. або в 1,8 більше ніж у 2015 році. Доведений
індикатив ДФС України забезпечений на 120відс., додаткові надходження
склали 453,6млн.гривень.
Місцеві бюджети області у 2016 році наповнювались досить значними
темпами. Зокрема, надходження склали 3,2млрд.грн., що на 1,1млрд.грн. або
на 52відс. більше проти 2015 року. Доведений ДФС України індикатив
виконаний на 117відсотків.
Додатковим джерелом надходжень місцевих бюджетів у 2016 році були
надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів, які склали 258млн. гривень, що на
70відс. або 107млн.грн. вдвічі більше проти показника 2015 року.
Якщо в 2015 році середньомісячні надходження зазначеного податку
складали 13млн.грн., то у 2016 році – 22млн.гривень.
Доведений індикатив по єдиному соціальному внеску забезпечено на
105відс., надходження склали 2,1млрд.гривень.
Що стосується виконання завдань, затверджених місцевими Радами, за
2016 рік по платежах, що контролюють органи ДФС в області, то загальний
показник виконано на 116відс. Додатково місцеві бюджети отримали
428млн.грн. Виконання завдання забезпечено по всіх територіях області як в
цілому до загального фонду місцевого бюджету, так по основних податках –
податку на доходи фізичних осіб та платі за землю - додав Сергій Тертичний.
Також на виробничій нараді виступив перший заступник начальника ГУ
ДФС в області Дмитро Афонін, який зупинився на результатах роботи
оперативних підрозділів за 2016 рік.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за матеріалами
оперативних підрозділів податкової міліції внесено 70 кримінальних
проваджень, з яких 50 відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких.
В рамках операції «Акциз-2016», направлених на протидію незаконному
виробництву та обігу підакцизних товарів і перекриттю каналів їх
контрабандного походження на внутрішній ринок України, співробітниками
оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області у січні-грудні
2016 року припинено діяльність чотирьох незаконних виробництв
підакцизної продукції та вилучено з незаконного обігу підакцизних товарів
на суму 17млн.гривень.
В ході проведених заходів, направлених на упередження незаконного
відшкодування ПДВ, до ЄРДР, за матеріалами оперативних підрозділів
податкової міліції, внесено 2 кримінальних провадження за фактами
незаконного відшкодування ПДВ у сумі 570тис.грн. та 3 кримінальних
провадження за фактом незаконної заявки на відшкодування ПДВ у сумі
6млн.гривень.
Також, в рамках проведення операції «Рубіж-2016» регіональною
робочою групою ініційовано проведення 43 митних оглядів, за результатами
яких складено 143 протоколи про порушення митних правил на суму
27,9млн. грн., за результатами розгляду винесено 73 постанови про
накладення адміністративних стягнень на суму 915,3тис.грн., з яких стягнуто
242тис. грн., конфісковано товарно-матеріальних цінностей на суму
483,2тис.гривень, вилучено предметів правопорушень на суму 10,6тис.грн.
До ЄРДР внесено 1 матеріал за ст. 212 КК України, тобто за фактами
ухилення від сплати податків.
Не оминули на нараді питання запобігання, попередження та
профілактики корупційних діянь у фіскальній службі.
За даними відділу внутрішньої безпеки Головного управління ДФС в
області протягом 2016 року працівниками відділу проведено 68 перевірок
відносно посадових осіб ГУ ДФС у Кіровоградській області, за наслідками
яких внесено 34 подання про притягнення винних осіб до відповідальності та
усунення причин та умов, що сприяли вчиненню порушень За результатами
розгляду 15 посадових осіб притягнуто до відповідальності. Крім того,
28 матеріалів перевірок направлено до правоохоронних органів, в результаті
розпочато 10 кримінальних проваджень (ч.2 ст.364, ч.3 ст. 365, ч.3 ст.368 та
ч.1 ст.366 КК України) відносно посадових осіб ОДПІ.
За січень-грудень відділ внутрішньої безпеки Головного управління
ДФС в області 2016 року провів 482 профілактичних заходи щодо
недопущення корупційних дій та порушень законодавства у сфері службової
діяльності з працівниками фіскальної служби Кіровоградської області.
За інформацією відділу - за наслідками викритих відділом порушень
чинного законодавства суб’єктами господарювання, донараховано
6,7млн.грн. податків та 1,9млн.грн. податків та митних платежів та складено
протоколів про порушення митних правил на суму 14млн.гривень.

Підводячи підсумки наради Сергій Тертичний зазначив, що у роботі
необхідно чітко дотримуватися не лише норм законодавства, а і недопущення
корупційних дій працівниками митниці та органів ОДПІ та етики державного
службовця. Лише так можна виконати заплановані показники надходжень до
державного та місцевого бюджетів, і підтримати професійний імідж
державної фіскальної служби.

