
  ДФС: Результати роботи  

              у 2018 році 
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Збір платежів, млрд грн 



 Митні платежі, млрд грн 



Структура надходжень, млрд грн 



Місцеві бюджети, млрд грн 



Динаміка переплат з податку на прибуток 



Відшкодування податку на додану вартість 



Показники боротьби з контрабандою та 

порушенням митних правил (ПМП) 

2018 2017 

3,42 

Кількість порушених справ про ПМП 

Сума, млрд грн 

Розглянуто справ ПМП митницями ДФС 

Накладено штрафів, млрд грн 

Справи про ПМП з вилученими предметами правопорушень 

Стягнуто штрафів, млн грн 

48 877 

32 282 

3,42 

1,59 

39 188 

21 652 

9,82 

0,503 

5 406 

6 998 

124 

59 



Судова практика 
 

Кількість справ про ПМП, передані на розгляд судів 

Сума, млрд грн 

Конфісковано, млн грн 

Накладено штрафів, млн грн 

2018 2017 

6 234 

7 791 

2,5 

1,47 

269 

432 

214 

400 



Результати роботи податкової міліції 

 

Загальний економічний ефект 11 млрд грн 

2,8 

762 

460 

2,9 

1,9 

1,7 

накладено арешт на майно та кошти у кримінальних 
провадженнях 

стягнуто до бюджету з вигодонабувачів 
конвертаційних центрів 

додатково сплачено митних платежів від 
збільшення митної вартості задекларованих товарів 

упереджено розкрадання з бюджету ПДВ 

вилучено з незаконного обігу підакцизної продукції  

відшкодовано збитків у всіх кримінальних 
провадженнях 

млрд грн 

млн грн 

стягнуто до бюджету у сфері державних закупівель  432 

млрд грн 

млрд грн 

млрд грн 

млн грн 

млн грн 



Результати роботи слідчих підрозділів 
фінансових розслідувань 

 

6 821 5 020 

90% 

2510 

1352 

1158 
  1,007 
млрд грн 

   222 
млн грн 

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ 



Е-сервіси ДФС 

Єдине 

 вікно 
Е-Кабінет 

Е-ПДВ 
- СЕА 

- е-відшкодування 

- СМКОР 

Е-Чек 

Е-Акциз Е-Аудит 



Переваги Електронного кабінету 
 

послугами Електронного кабінету скористалось понад 



Обслуговування платників 
 

2018 З початку 2018 року загальна кількість наданих адміністративних     

послуг становить більше 5,5 млн 

336 

2018 

50 електронних документів 

2018 Надано понад  

150 тис консультацій 
платникам , які звернулись  

до CALL-ЦЕНТРУ з питань обробки 
звітності, реєстрації податкових 

накладних та роботи електронних 
сервісів  

55 електронних сервісів 



Online реєстрація 
ДФС 

ДФС  

платник 

Електронний чек 

Очікувані результати 

 Участь системи e-Receipt в 

експериментальному проекті  Мінфіну 

Реєстрація -  online  

Вартість   -  0 

Абонплата -  0 

Документи -  відсутні 

 

 

 

 
 
 

e-Receipt тест 

  

Online фіскалізація 

Online перевірка Е-чека 

Е-кабінет 

190 платників беруть 
участь у тестуванні 

Е-Чек 
ТЕСТ 

 Розширення функціоналу системи 

e-Receipt 



WEB-інтерфейс 
державного контролю за 

дотриманням 

законодавства про 
харчові продукти та корми 

Інформаційний 
веб-портал «Єдине вікно» 

WEB-інтерфейс 
ветеринарно-

санітарного контролю  

WEB-інтерфейс 
фітосанітарного 

контролю 

підприємство 

«Єдине вікно» 
Заходи офіційного контролю 

85% митних декларацій 

«Єдине вікно» 
 



Збір платежів (зведений бюджет)    

Платників ПДВ – 272 тис. осіб  

 
 

 
 

Протягом 2018 року платникам відшкодовано 131,7 млрд грн 

ПДВ (+11,6 млрд грн (+9,7%) у порівнянні з минулим роком) 

СМКОР 

СЕА ПДВ 

Реєстр  

заяв на 

повернення сум 

бюджетного 

відшкодування 

ПДВ 

Реєстр 

платників 

ПДВ 

ЄРПН 

Е-ПДВ 

Зареєстровано 234,9 млн 
податкових накладних на 

загальну суму  

1 729 888,26 млн грн 



Збір платежів (зведений бюджет)  
  

Реєстр платників 

акцизного податку з 

реалізації пального  

Єдиний реєстр акцизних 

накладних 

6,9 тис. платників 
5,4 млн акцизних 

накладних/розрахунків коригування 

У 2018 році сплачено  

58,8 млрд грн акцизного 

податку з реалізації пального 

Система електронного 

адміністрування реалізації 

пального 

Е-Акциз 

Наші плани на найближчий час: 

 Запровадження автоматизованої системи контролю 

 за обігом підакцизних товарів (електронна акцизна марка) 

Створення СЕАРП та СЕ (Системи електронного 

 адміністрування реалізації пального та спирту етилового)  



Е- АУДИТ  

 Автоматизований відбір 

ризикових операцій на підставі 

даних бухобліку та первинних 

документів, отриманих в 

електронній формі 

 Доперевірочний аналіз 

відібраних до перевірки СГ та 

виявлення на підставі 

наявної в інформаційних 

базах даних органів ДФС 

податкової інформації 

ризикових операцій 

 Отримання первинних 

документів у паперовому вигляді 

по відібраних ризиках та «ручна» 

перевірка махінацій   

Формування 

робочого 

плану 

ревізора 

 Автоматизований відбір 

ризикових  СГ для перевірки 

з використанням  

автоматизованої  системи, 

розробленої в ДФС  

На підставі даних, 

отриманих від СГ 

На підставі даних, 
наявних в інформаційній 

системі ДФС  

Е-Аудит 



21 

11,0 

млрд грн 

Використання складає 10,6 млрд 
грн (96,3%) та спрямовано на 

фінансове забезпечення 
виконання основних завдань та 

функцій ДФС, оплату праці 
працівників органів ДФС. Також 

кошти були використані на 
оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв, поточне 
утримання, сплату судового 

збору органами ДФС, 
проведення робіт з капітального 

ремонту, реконструкції, 
реставрації та модернізації 
інформаційних систем ДФС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

13,2 

млрд грн 
2,3 

млрд грн 
ВИКОРИСТАНО 

11,7 

 млрд грн 

88,4% 

433,2 млн грн – плата за послуги, 

що надаються бюджетними 

установами  

(надходження за виготовлення, 

зберігання, продаж марок 

акцизного податку і т. д.) 

617,8 млн грн – міжнародна 

технічна допомога, гранти 

25,3 млн грн – кошти на 

виконання програм соціально-

економічного та культурного 

розвитку регіонів 

(субвенції) 

Використання ДФС коштів державного  

бюджету за 2018 рік 

Затверджено 
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Використано Університетом Державної 
фіскальної служби України 

-загальний фонд  14,2 млн грн 
-спеціальний фонд  0,03 млн грн 

Підготовка кадрів у сфері фіскальної політики  

вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 

Придбано модулі керування для мережевого комутатора рівня ядра та 

бланки сертифікатів з перевезення форми «EUR 1» 925,4 тис. грн 

5746  студентів 

127  аспірантів 

6  докторантів 

Реалізація заходів, передбачених Угодою про фінансування  

програми «Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні» 

Прикладні дослідження і розробки у сфері фіскальної політики 

13 прикладних наукових  

досліджень і розробок 

Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та  

облаштування пунктів пропуску  

Затверджено – 20 млн грн за спеціальним фондом 

Використано Університетом Державної 

фіскальної служби України 

-загальний фонд   166,2 млн  
-спеціальний фонд   35,5 млн грн 

Використання ДФС коштів державного  

бюджету за 2018 рік 



ДФС 

41 178 Центральний  апарат ДФС 

2 126 шт.од. 

Територіальні органи ДФС 

39 052 шт.од 

Офіс великих 

платників 

податків ДФС 

1 650 шт.од. 

26 митниць ДФС 

9 942 шт.од. 

Інформаційно-довідковий 

департамент ДФС 286 

шт.од. 

Департамент податкових 

та митних експертиз ДФС  

152 шт.од.  

Департамент 

спеціалізованої 

підготовки та 

кінологічного 

забезпечення ДФС   

65 шт.од. 

24 головних 
управлінь ДФС в 

областях 
23 147 шт.од. 

161 

управління 
5 управлінь 

511 державних податкових інспекцій 

(структурні підрозділи управлінь, 

утворених на правах відокремлених 

підрозділів ГУ ДФС в областях) 

155 митних 

постів 

мають статус 

юридичних осіб 

на правах відокремленого 

підрозділу 

Головне 

управління ДФС у 

м. Києві 

3 810 шт.од. 

10 державних 

податкових 

інспекцій 

(структурні 

підрозділи  

ГУ ДФС) 

Структура ДФС, штатні одиниці 


