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Міністерство доходів і зборів України — рік роботи

Міністерство доходів і зборів України визначено  
головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади з питань:
формування державної податкової та митної політики 
в частині адміністрування податків і зборів, митних 
платежів та забезпечення реалізації єдиної державної 
податкової та митної політики;

адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок);

формування і забезпечення реалізації державної 
політики у сфері боротьби із правопорушеннями під 
час застосування податкового,  митного законодавства, 
законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Місією Міндоходів є адміністрування податків, зборів, 
митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, надання послуг 
громадянам і бізнесу та, як результат, забезпечення 
наповнення дохідної частини бюджету, створення умов 
для розвитку підприємництва та міжнародної торгівлі.

Принципами роботи Міндоходів є:
сприйняття громадян і бізнесу як партнерів, повага до них;

довіра до громадян і бізнесу та переконаність, 
що більшість з них працює чесно;

допомога тим, хто цього потребує, та викриття тих, 
хто порушує вимоги законодавства;

створення умов для професійного зростання і розвитку 
працівників Міністерства;

прагнення бути корисними суспільству.

Шановні друзі!

Рік тому Указом 
Президента України 
на основі податкової 
і митної служб було 
створено Міністерство 
доходів і зборів 
України, на яке 
покладено завдання 
із адміністрування 

податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску 
та наповнення дохідної частини державного бюджету.

Сьогодні, підбиваючи попередні підсумки першого року 
існування Міністерства, можу сказати, що і для мене  
особисто, і для кожного з 56 тисяч наших працівників цей 
рік став періодом значних випробувань та пошуку рішень 
для надскладних завдань.

Ми не просто прагнули  інтегрувати дві служби 
в ефективну  і дієву структуру, а й намагалися об’єднати  
два колективи у монолітну команду із єдиною місією 
і баченням, єдиними цілями та цінностями. 

При цьому ми поставили собі за мету, щоб платники 
податків не відчули жодного дискомфорту при інтеграції 

двох служб, а, навпаки, мали можливість отримати 
якісніший сервіс, ширший спектр послуг, простіші 
і швидші  процедури адміністрування податків і митних 
платежів.

Для цього ми зробили ставку на електронні сервіси 
та інноваційні ІТ-технології,  які поклали також  
і в основу нашої роботи із детінізації економіки 
та забезпечення стабільного фінансування державного 
бюджету.

Ми прагнемо бути прозорими, зрозумілими, 
передбачуваними у кожному нашому кроці і кожному 
нашому намірі. Тому ми звітуємо перед вами 
про попередні результати роботи Міністерства за усіма 
напрямами  і окреслюємо наші плани на майбутній рік. 

Для нас дуже важлива ваша оцінка і підтримка,  оскільки 
тільки спільними зусиллями ми зможемо зробити нашу 
податкову і митну системи прозорішими, економіку — 
конкурентоздатнішою, а державу — сильнішою!

З повагою 
 Міністр доходів і зборів України  

Олександр Клименко
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Для надання послуг громадян і бізнесу в усіх регіонах 
України працює 500 центрів обслуговування платників. 

На кордонах та внутрішніх митницях функціонує 
209 митних постів.

Міндоходів надає понад 100 видів  
податкових і митних адміністративних послуг.

РЕЗУЛЬТАТ

Процес інтеграції податкової і митної служб у Міністерство 
доходів і зборів України було завершено у рекордні 
строки — 6 місяців (в Канаді та Великій Британії — 3 роки).

При об’єднанні податкової і митної служб було 
використано позитивний досвід країн ЄС та СНД  
(Данії, Великої Британії, Нідерландів, Іспанії та інших).

Усі інтеграційні процеси супроводжувались 
PricewaterhouseCoopers (входить до четвірки найбільших 
аудиторських компаній світу). Для координації інтеграцій-
них процесів було створено Офіс управління проектами.

Ми оптимізували свою організаційну структуру, 
об’єднали  підрозділи реорганізованих податкової 
та митної служб, функції яких дублювалися або 
виконувалися декількома підрозділами, а саме:

У кожному регіоні було створено Головні управління 
Міністерства доходів і зборів, які координують роботу 
податкових і митних органів.

Кількість державних податкових інспекцій скорочено на 
37 одиниць, або на 10%.

Кількість штатних посад у Міністерстві скорочено на 8,2%.

Повністю підготовлено та затверджено нормативну базу 
для функціонування Міністерства.

Об’єднано ІТ-інфраструктуру податкової і митної служб.

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ  
СЬОГОДНІ — ЦЕ:

Міністерство доходів і зборів України — рік роботи Якісний податковий і митний сервіс  
для громадян і бізнесу

юридичні;

ІТ-забезпечення господарські;

контрольно-перевірочні;фінансові;

28  
головних 
управлінь

3  
спеціалізовані  

департаменти та органи

27  
митниць

55806  
працівників  

по всій Україні

333  
податкові 
інспекції 

Громадянами отримано 1,78 млн. карток платника 
податків.

Підприємцям видано 330 тис. свідоцтв платника 
єдиного податку.

Зареєстровано 259,5 тис. книг обліку розрахункових 
операцій.

Надано 243,3 тис. довідок про відсутність 
заборгованості з платежів до бюджету, 
що контролюються органами доходів і зборів.

Оформлено майже 2,5 млн. митних декларацій.

Через «зелений коридор» пропущено 8,68 млн. 
транспортних засобів, через «червоний коридор» — 
4,76 млн. 

ПРОТЯГОМ 2013 РОКУ НАДАНО 3,9 МЛН. ПОСЛУГ: Продовження інтеграційних процесів до повного 
операційного об’єднання на регіональному рівні

 Забезпечення комплексної автоматизації 
ключових процесів Міністерства, побудова 
сучасної та динамічної ІТ-функції

 Підвищення рівня особистої ефективності 
працівників Міністерства і запровадження 
новітніх підходів в управлінні людськими 
ресурсами, розробка і провадження кадрової 
стратегії Міністерства

 Розвиток системи безперервного навчання 
і підвищення мотивації працівників

У ПЕРСПЕК ТИВІ

 Переорієнтація уже працюючих  сервісних 
центрів на надання усього комплексу 
адміністративних послуг з податкових і митних 
питань, сплати єдиного соціального внеску 
(«загальні» сервісні центри)

 Відповідно до державної програми активізації 
економіки на 2013—2014 рр. заплановано 
побудову 10 сучасних пунктів пропуску, 
реконструкцію — 5 пунктів

 Розвиток  митних пунктів пропуску, 
забезпечення їх сучасними технічними засобами 
митного контролю: GPS-замками, мобільними 
та стаціонарними сканерами, електронними 
вагами, системами відеоспостереження  
та зчитування номерів тощо

У ПЕРСПЕК ТИВІ

Ми поставили собі за мету провести процес 
об’єднання податкової і митної служб  максимально 
комфортно для представників громадськості 
і бізнесу.

Увесь комплекс митних і податкових  послуг, 
що надає Міністерство, було стандартизовано 
та уніфіковано. Ми розробили високі стандарти 
якості обслуговування платників і постійно їх 
контролюємо у Моніторинговому центрі Міндоходів.

ЩО ЗРОБЛЕНО
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Ми поставили собі за мету 
максимально електронізувати 
процес адміністрування податків, 
зборів, митних платежів і єдиного 
соціального внеску. 

Громадяни і бізнес мають змогу 
безкоштовно отримати послуги 
електронного цифрового підпису 
у 104 відділеннях Акредитованого 

центру сертифікації ключів Міндоходів. 

Розширено функціональні можливості електронних 
ключів Міндоходів:  вони дають змогу клієнтам 
здійснювати звітування у режимі он-лайн не лише 
до органів Міндоходів, а також до органів державної 
статистики України та Пенсійного фонду України. 
З грудня Акредитований центр сертифікації ключів 
при Міндоходів надає  безкоштовні сертифікати 
також і  користувачам Єдиних та Державних реєстрів 
Міністерства юстиції України. 

З листопада 2013 р. пролонговано термін дії 
електронних ключів до 2 років.

Для інформаційної підтримки та технічної допомоги 
під час подання звітності в електронному виді 
та реєстрації податкових накладних у Міністерстві 
функціонує саll-центр, яким з початку 2013 р. надано 
більше ніж 186 тис. консультацій.

ЩО ЗРОБЛЕНО

НА СЬОГОДНІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ПОДАЮТЬСЯ:

Спілкуйтеся з нами он-лайн.  
Електронні сервіси та звітність —  
основний тренд 2013 року

КОНСУЛЬТАЦІЇ МОЖНА 
ОТРИМАТИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:  

044-323-0-111,  
067-555-0-111,  
066-555-0-111

98% звітів  
про сплату податку  
на додану вартість 

66% звітів  
з єдиного соціального 
внеску (від юридичних 

та фізичних осіб)  
(у серпні 2013 р. — 38%) 

86% митних 
декларацій   

(у жовтні 2012 р. — 51%)

Через централізовану систему 
опрацьовано понад  

79 млн. документів, 
надісланих платниками  
в електронному вигляді

В Єдиному реєстрі зареєстровано  

50,5 млн.  
податкових накладних 

з сумою ПДВ 505 млрд. грн. (на 2,6% 
більше, ніж минулого року)

43,3% звітів  
з єдиного податку  

(від юридичних  
та фізичних осіб) 

63% 
декларацій   

з податку на прибуток 

РЕЗУЛЬТАТ

На сьогодні Міндоходів обслуговує понад  

1 млн. 163 тис.  
посилених сертифікатів  

відкритих ключів 

Кількість платників, які скористалися цією послугою, 
збільшилася порівняно із минулим роком у 4 рази. 

За рік було сформовано  

903 тис. посилених 
сертифікатів  

відкритих ключів для більше ніж 610 тис. платників
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Спілкуйтеся з нами он-лайн.  
Електронні сервіси для громадян та бізнесу

Вдосконалення порядку подання електронної 
звітності — перехід до одночасного подання 
звітності щодо податкових платежів та ЄСВ. 
Це буде першим кроком до впровадження 
автоматизованої системи «Єдине вікно подання 
електронної звітності», яка у перспективі дозволить 
громадянам і бізнесу звітувати до усіх органів влади.

Міндоходів працює над запровадженням нових 
електронних сервісів: сервіс попереднього 
заповнення декларацій «е-Filing», сервіс інтернет-
платежів для сплати податків (e-Payments).

У ПЕРСПЕК ТИВІ

Надання виписки з Єдиного 
реєстру податкових накладних, 
як покупцю так і продавцю за 
запитами платників податків

Інформаційне повідомлення 
про наявну заборгованість 
за іноземними кредитами, 
залученими державою 
або під державні гарантії, 
бюджетними позичками

Надання відповідей  
на електронні запити щодо 
отримання інформації 
з Реєстру платників ПДВ 
про наявність платників ПДВ 
у Реєстрі платників ПДВ

Інформування платників 
податків щодо наявних 
податкових і митних ризиків 
та заходів щодо їх усунення 
через автоматизований сервіс 
«Податковий асистент» 

Щомісяця  
380 тис. довідок, 

з початку року 
опрацьовано  

3 млн. запитів 

З початку року 
надіслано  

2397 
повідомлень

Опрацьовано 
більше  

6,5 тис. запитів

З початку року 
захищено від 

штрафів  
51 тис. платників

Міністерством розроблено та запроваджено 
електронні сервіси для громадян і бізнесу.

У грудні після тестування введено 
в експлуатацію електронний кабінет 
платника — автоматизоване робоче місце 

платника податків, що забезпечує можливість:

 подання декларацій у режимі реального часу 
з використанням електронного цифрового підпису 
і перегляд поданої та/або сформованої податкової 
звітності;

  доступу платника податків до інформації щодо стану 
його розрахунків з бюджетом, зокрема до інформації 
про заборгованість зі сплати податків і зборів;

 користуватися персональним «календарем 
платника», який нагадає про граничні терміни 
подання документів та сплати податків.

Громадяни, що задекларували доходи

Сума задекларованого доходу

2012

2013

665,8 тис. осіб

711 тис. осіб

Загальна сума визначених громадянами
податкових зобов’язань

Кількість фізичних осіб, що задекларували 
доходи більше 1 млн. грн.

2012

2013

2013

1,07 млрд. грн.

1,3 млрд. грн.

2013
2012

2012

50,6
млрд. грн.

39,7
млрд. грн.

2205 3918

Інновації для громадян. Деклараційна кампанія-2012

Ноу-хау у деклараційній кампанії цього року стало 
запровадження електронного декларування, яке 
дозволило значно спростити цей процес та зробити 
зручним для платника. Так, в цьому році Міндоходів 
вперше почало приймати в електронному вигляді 
через Інтернет податкові декларації про доходи 
і майновий стан від громадян.

ЩО ЗРОБЛЕНО

Подальше удосконалення адміністрування податку 
на доходи фізичних осіб. Міністерство доходів 
і зборів планує винести на обговорення моделі 
загального декларування доходів для вибору 
найоптимальнішої та початку її поетапного 
запровадження починаючи з 2014 р.

У ПЕРСПЕК ТИВІ

В Україні зареєстровано  44,5 млн. фізичних  
осіб — платників податків. З них у 2013 р. 
зареєструвалися майже 540 тис. громадян,  
в т. ч. 42 тис. іноземців

У 2013 р. правом на отримання податкової знижки 
вже скористалися 188 тис. громадян. Порівняно 
з минулим роком кількість зазначених громадян 
зросла на 26%.
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Міністерство поставило собі за мету забезпечити 
стабільність і прогнозованість податкової і митної 
політики для малого і середнього бізнесу. Протягом 
року ми удосконалювали умови роботи для підприємців 
на спрощеній системі оподаткування і, як результат, 
бачимо, що вона виправдала себе і з точки зору зростання 
підприємницької ініціативи, і з точки зору надходжень 
до бюджету.

Протягом 2013 р. діяв мораторій на перевірки 
малого та середнього бізнесу, мораторій 
подовжено і на 2014 р.

Понад 207 тис., або 95%, касових апаратів, 
зареєстрованих в органах доходів і зборів, підключено 
до системи зберігання та збору даних РРО 
Міністерства і отримується звітність он-лайн

Інновації для бізнесу.   
Удосконалення спрощеної системи оподаткування

У 2013 р. запроваджено низку інновацій, 
які дозволили зробити спрощену систему 
зручнішою для підприємців:

 запроваджено дві додаткові групи єдиного 
податку з обсягом доходів до 20 млн. грн. та без 
обмеження в кількості найманих працівників, 
зменшення для них ставок податків;

 передбачено можливість подання 
заяви про перехід на спрощену систему 
оподаткування в електронному вигляді;

 розширено звітного періоду з календарного 
місяця до року для найпопулярнішої серед 
підприємців другої групи, на якій працюють 
56% від загальної кількості «спрощенців»;

 надано можливість платникам податків 
за власним рішенням змінювати групу 
або ставку податку протягом року.

ЩО ЗРОБЛЕНО

Спрощена система оподаткування виправдала себе 
і з точки зору зростання підприємницької ініціативи, 
і з точки зору надходжень до бюджету:

 на спрощеній системі працюють майже 1,5 млн. 
суб’єктів господарювання;  

 тільки за останній рік новими платниками 
єдиного податку стали понад 62 тис. 
підприємців; 

 найінтенсивіше — на 23% — протягом 
року збільшувалася кількість підприємців 
третьої групи, на якій зараз працюють майже 
300 тис. платників;

 фізичні особи — підприємці, які працюють 
на єдиному податку збільшили сплату 
податків у 2013 р. на 37%, до 4,6 млрд. грн. 
Юридичні особи — на 46,2%, до 1,65 млрд. грн.

РЕЗУЛЬТАТ

 можливість ведення в електронному вигляді 
книг обліку доходів і витрат та автоматичного 
заповнення податкової звітності для подальшої ії 
передачі в режимі он-лайн до Міндоходів;

 підприємцям для реєстрації платником 
єдиного податку не потрібно буде звертатися 
до податкових органів;

 замість  свідоцтва платника єдиного податку 
достатньо лише витягу з відповідного реєстру,  
який буде розміщено на сайті Міндоходів;

 підприємці-«спрощенці»  першими зможуть 
оцінити переваги сервісу електронних 
перевірок. Ця процедура дозволить проводити 
аудит бухгалтерської звітності дистанційно, 
не відволікаючи підприємця від його основної 
діяльності;  

 спрощення річного звіту для фізичних 
осіб — підприємців, у тому числі тих, які 
обрали спрощену систему оподаткування 
та не перебувають у трудових відносинах 
з фізичними особами.  

У ПЕРСПЕК ТИВІ

Всього: 1,5 млн. підприємців

Розподіл підприємців за групами 

Фізичних осіб
Юридичних осіб

2013 2012 року

162,7
 тис

1,3 млн.

I група 

II група 

III група V група 

VI група IV група 

275,2 тис. осіб
291,2 тис. осіб

301,1 тис. осіб
246,7 тис. осіб

391осіб
364 осіб

162 тис. осіб
142,5 тис. осіб

700 осіб
100 осіб

728 тис. осіб
724 тис. осіб

I група 
21,1%II група 

56%

III група 
23%

IV група

V група

VI група

СТАНОМ НА 1 ГРУДНЯ 2013 РОКУ НА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ПРАЦЮЮТЬ:

ЩО ОЧІКУЄ ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ У 2014 РОЦІ:
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Інновації для бізнесу. Єдиний соціальний внесок

Платники ЄСВ отримали можливість скористатися 
послугами розгалуженої мережі сервісних центрів, 
щоб подати звітність та отримати консультації 
фахівців.

Платникам запропоновано безкоштовні 
електронні ключі та програмне забезпечення 
для подання звітності он-лайн.

З питань сплати ЄСВ відкрито спеціальну телефонну 
лінію у call-центрі Міністерства (0 800 501 007).

ЩО ЗРОБЛЕНО

За ініціативи Міндоходів проектом Національного 
плану дій на 2014 рік заплановано розробка 
уніфікованої звітності з ЄСВ та ПДФО. 

У планах — зменшення кількості періодів 
сплати до 1 разу на місяць (зараз — 2), надання 
персоніфікованих даних з єдиного внеску 1 раз 
на рік, а не щомісяця, як зараз. 

Розглядаються  варіанти зниження ставки ЄСВ задля 
зменшення навантаження на фонд оплати праці

У ПЕРСПЕК ТИВІ
З 1 жовтня Міністерство доходів і зборів розпочало 
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування. Ми провели 
організаційну та технічну підготовку, щоб цей процес 
пройшов максимально комфортно для платників. 

У жовтні збільшення надходжень єдиного внеску — 
на 5,6%, у листопаді — на 5,4% порівняно з минулим 
роком.

«Враховуючи попередній не дуже вдалий досвід щодо внесення 
змін до процесу адміністрування податків, ми разом з платниками 
із певною напругою очікували проблем на початку роботи органів 
Міндоходів з адміністрування ЄСВ. Проте, на щастя, цей дуже складний 
процес відбувся напрочуд безболісно. Ми готувались як зазвичай 
отримати багато запитань та скарг платників, проте фактично 
не отримали жодної. Можу свідчити, що перше подання звітності з ЄСВ 
та сплати відбувалися немов би у звичному рутинному режимі».

Шеф-редактор газети «Податки та бухгалтерський облік»  
канд. техн. наук  
А. В. ГОЛЕНКО

ДУМК А ЕКСПЕРТА

Інновації для бізнесу.  
Спрощення звітності та процедур адміністрування 
податків і митних платежів

Спрощення процедур реєстрації  
платників податків:

 дані про взяття на облік суб’єктів господарювання 
як платників податків і зборів в органах 
Міндоходів, їх реєстрацію платниками ПДВ 
та платниками єдиного податку будуть 
оприлюднюватися на Єдиному державному 
реєстраційному веб-порталі та офіційному веб-
сайті Міндоходів;

 скасовано свідоцтво про реєстрацію платника 
ПДВ  та платника єдиного податку, забезпечено 
право платника податку отримати витяги із 
відповідних реєстрів Міндоходів;

 скорочено строк повідомлення банками 
про відкриття рахунків платників податків, 
а також повідомлення органами Міндоходів 
про взяття таких рахунків на облік з трьох днів 
до одного дня. 

Міністерство також продовжує працювати над 
спрощенням правил сплати податку на прибуток, 
уніфікацією податкового і  бухгалтерського 
обліку. Відповідний законопроект обговорюється 
із бізнесом у межах роботи Ради з питань 
стимулювання інвестицій та підприємницької 
діяльності при Міністерстві.

У ПЕРСПЕК ТИВІ

Скорочено вдвічі термін видачі свідоцтва платника 
податку на додану вартість — з 10 до 5 днів. 

Здійснено перехід від чотирьох до однієї форми 
податкової декларації p ПДВ. 

Зареєстровано 239 тис.  платників ПДВ  
(на 2,6%  більше, ніж у минулому році).

Спрощено декларацію про майновий стан 
та доходи фізичних осіб (кількість розділів 
скорочено з 10 до 8, додатків — з 9 до 7).

Запроваджено щорічне замість щоквартального 
декларування із податку на прибуток зі сплатою 
авансових платежів протягом року.

У 2013 РОЦІ

За висновками фахівців Світового банку 
у щорічному рейтингу Doing Business-2014, 
за рахунок спрощення декларацій для 
сплати ПДВ, податку на прибуток та єдиного 
соцвнеску, а також вдосконалення системи 

електронного звітування час на адміністрування податків 
в Україні за рік скоротився на 101 год — з 491 до 390.

Платники 
вчасно здали 

більше 
1,5 млн. 

звітів

Кількість звітів 
з ЄСВ в електронній формі 

До 1 жовтня 2013 року

Листопад 2013 року

38%

66%
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Відшкодування податку на додану вартість

В січні – листопаді 2013 року
(за оперативними даними

станом на 01.12.2013)

Автоматичне бюджетне відшкодування

20132012

20122011
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платникам

Одним з першочергових завдань Міністерства доходів 
і зборів України у 2013 р. залишалося забезпечення 
своєчасного бюджетного відшкодування сум ПДВ шляхом 
здійснення автоматичного бюджетного відшкодування. 
Протягом 2013 р. Міністерство зберігало позитивну 
тенденцію, коли суми податку на додану вартість, 
відшкодовані на рахунки платників, випереджають 
задекларовані до відшкодування суми.

Інновації для бізнесу. Великі платники податків Забезпечення стабільного відшкодування ПДВ 

Із об’єднанням податкової і митної служб для великого 
бізнесу, який обслуговується у Центральному 
офісі для великих платників податків та його 
7 територіальних підрозділах, створено єдиний 
сервісний простір з уніфікованими механізмами 
і стандартами надання податкових і митних послуг.

Завдяки виокремленню кластерних груп платників 
та галузевому принципу роботи для кожної 
компанії-клієнта Центрального офісу забезпечується 
індивідуальний підхід з урахуванням 
специфіки її діяльності за усім спектром послуг: 
від консультацій з питань практичного застосування 
законодавстві для уникнення помилок під час 
подання звітності до проведення декларування 
та контрольно-перевірочних заходів.

Клієнти Офісу мають можливість одними з перших 
скористатися інноваційними сервісами, які 
пропонує Міністерство (Електронний кабінет 
платника податків).

ЩО ЗРОБЛЕНО

На 7,4 млрд. грн. (16,9 %) більше, ніж торік повернуто 
ПДВ — за 11 місяців поточного року на рахунки 
платників було перераховано суму ПДВ  
у розмірі 51,3 млрд. грн

На 1,8 млрд.грн. зменшено борг держави 
з відшкодування ПДВ. 

486 платникам відшкодовано суму автоматичного 
бюджетного відшкодування у розмірі 21,8 млрд. 
грн. У грудні поточного року очікується 
автоматичне бюджетне відшкодування на рівні — 75%.

ЩО ЗРОБЛЕНО

У 2014 р. на базі Центрального офісу планується 
відкриття Центру з обслуговування великих 
платників, що сприятиме підвищенню рівня сервісу 
для великого бізнесу.

Продовження роботи із переведення великих 
платників податків на обслуговування 
до Центрального офісу.

Збільшення спектру митних послуг, що надаватимуться 
платникам Центрального офісу, в т. ч. за рахунок 
розширення можливостей митного  пост-аудиту.

У ПЕРСПЕК ТИВІ

Подальше вдосконалення і пришвидшення 
процедур  відшкодування ПДВ. З 1 січня 2014 року 
підприємства із позитивною податковою історією 
отримають можливість проходити прискорену 
процедуру відшкодування ПДВ. Для них термін 
камеральної перевірки буде скорочено з 20 до 
5 днів.

У ПЕРСПЕК ТИВІ

У 2013 р. клієнтами Центрального офісу стали 
1292 компанії, що сплачують до українського бюджету 
більше 50% податків.

За  11 місяців 2013 р. клієнтами Центрального офісу  
до бюджету перераховано 90,2 млрд. грн., що на 1,8%, 
або 1,6 млрд. грн., більше, ніж минулого року.

При заявці на бюджетне відшкодування ПДВ 
на загальну суму 28,4 млрд. грн. з початку року 
клієнтам Центрального офісу направлено 
відшкодування у розмірі 30,9 млрд. грн.,  
в т. ч. в автоматичному режимі — 14,5 млрд. грн.

РЕЗУЛЬТАТ

«Хотів би підкреслити значні зусилля новоствореного Міністерства 
доходів і зборів у побудові конструктивного діалогу із бізнесом та 
спрощенні податкової і митної політики. Ми бачимо багато позитивних 
кроків назустріч бізнесу, в тому числі і в питанні відшкодування ПДВ... 
Звичайно, усі ми – і політики, і бізнес, розуміємо, що потрібно зробити 
ще дуже багато.  Ми хотіли б бачити... подальше удосконалення 
механізмів відшкодування ПДВ, перехід до квартальної звітності, 
повну електронізацію адміністрування цього податку». 
 

Хорхе Зукоскі, 
 президент Американської торгової палати,  

з виступу на Першому міжнародному бізнес-форумі 
«Україна&Партнери», 13 червня 2013

ДУМК А ЕКСПЕРТА
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Ми розуміємо важливість покладеного на Міністерство 
завдання із стабільного та ритмічного забезпечення 
бюджетів усіх рівнів для виконання державою своїх 
соціальних функцій, фінансування інфраструктурних 
проектів, підтримки стабільності національної економіки.

За рахунок об’єднання податкових і митних інструментів 
ми якісно підвищили ефективність боротьби 
з неофіційною економічною діяльністю, за рахунок чого 
протягом 2013 р. органами доходів і зборів забезпечено 
адекватність темпів зростання платежів темпам росту 
економіки.

Протягом 2013 р. Міністерство працювало над імплементацією норм Митного кодексу і впровадженням європейських 
стандартів у митну сферу.

Впровадження найкращих практик у сфері митного 
регулювання, сприяння розвитку міжнародної торгівлі

Стабільне та ритмічне наповнення бюджетів всіх рівнів

Завдяки впровадженню системи оцінки ризиків 
митниці Міндоходів оглядають лише 3,5% товарів, 
що в 3,6 раза менше, ніж минулого року.

Частку визначення митної вартості товарів за ціною 
контракту (за першим методом, тобто за заявою 
декларантів) наближено до загальноєвропейських 
стандартів — 83%.

Скорочено час проходження митних формальностей:

 пасажирським легковим автотранспортом 
(«зелений коридор») — з 12 до 3 хвилин;

 громадянами на авіатранспорті — з 10 до 2 хвилин;

 вантажним автотранспортом («червоний коридор») — 
з 2 годин 10 хвилин до 1 години 30 хвилин.

Автоматизований безконтактний митний контроль: 

 за транзитним переміщенням вантажів за допомогою 
2,5 тис. GPS замків (з липня використовувались 
більше 46 тис. разів). Як результат — транзит через 
Південну митницю (база експерименту) зменшився 
у 7 разів;

 застосовується сканування комерційних 
вантажів 9-ма мобільними установками, база 
експерименту — Південна митниця. Результат — 
на 4 — 8 млн. грн. на день збільшено рівень 
добровільного додекларування мита. 

З травня 2013 р. оформлено понад 13 тис. попередніх 
декларацій типу «ЕА», що дозволяють здійснювати 
випуск у митний режим товарів, які ввозяться в Україну, 
безпосередньо після пропуску їх через державний 
кордон.

РЕЗУЛЬТАТ

«Митниця майбутнього»: розробка механізмів 
прийняття автоматизованого рішення (без участі 
інспектора митниці) щодо можливості випуску товарів 
у обіг.

Удосконалення процедури прийняття електронної 
митної декларації до оформлення з автоматичним 
присвоєнням реєстраційного номера. 

Удосконалення процедури завершення митного 
оформлення за попередньою декларацією 
без доставки вантажів на митницю призначення.

Запровадження інституту уповноваженого економічного 
оператора, що забезпечить спрощений митний контроль 
у країнах-партнерах тим українським підприємствам, 
що працюють прозоро та мають бездоганну репутацію. 

У ПЕРСПЕК ТИВІ

У розрізі основних платежів приріст забезпечено:

з податку на доходи 
фізичних осіб

акцизного податку з 
вироблених в Україні 
підакцизних товарів

акцизного податку з 
ввезених в Україну 

підакцизних товарів

податку на додану 
вартість з вироблених 

в Україні товарів

платежів за 
користування 

надрами

збору у вигляді 
цільової надбавки до 

діючого тарифу на 
електричну та 

теплову енергію

збору за 
користування 

радіочастотним 
ресурсом 

6,8%
(+426,4 млн. грн.)

4,6%
(+987,1 млн. грн.)

4,3%
(+3,2 млрд. грн.)

3,8%
(+440,1 млн. грн.)

4,4%
(+97,4 млн. грн.)

9,1%
(+70,4 млн. грн.)

39,8%
(+556,6 млн. грн.)

Протягом січня–
листопада 2013 р. 

до зведеного 
бюджету забезпечено 

377,3 
млрд. грн.

платежів,  
що на 1,6% більше,  

ніж у 2012 р.

До державного бюджету — 293,7 млрд. грн.

До місцевих бюджетів — 83,7 млрд. грн.
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Міністерство доходів і зборів проводить поетапне 
об’єднання податкового та митного аудиту. Розроблено 
єдиний порядок проведення документальних перевірок. 
Уніфікація стандартів аудиту дозволить не тільки уникати 
правових колізій, а й сприятиме зменшенню кількості 
перевірок водночас з підвищенням якості державного 
контролю у податковій та митній сферах.

Після створення Міністерства на базовому рівні було 
об’єднано наявні інформаційні ресурси податкової і 
митної служб та розроблено комплексну ідентифікацію 
ризиків, що дозволяє відстежувати рух товару від кордону 
до споживача, збільшити ефективність перевірок при 
кількісному їх скороченні 

У червні створено 
єдиний Моніторинговий 
центр — потужний 
інструмент для 
аналітичного 
та інформаційного 
супроводження 
процесів детінізації 
економіки за допомогою 

найновіших розробок у сфері ІТ в форматі 24/7. Система 
з виявлення ризиків повністю автоматизована і виключає 
людський фактор, а отже, і будь-які корупційні прояви.

Удосконалення методів протидії мінімізації сплати 
податків, зборів, митних платежів, ЄСВ

Підвищення ефективності податкового і митного аудиту 
при мінімізації втручання у роботу сумлінного бізнесу

Удосконалення системи проактивного 
адміністрування податків і митних платежів.

Впровадження системи контролю за трансфертним 
ціноутворенням.

Забезпечення контролю за проведенням суб’єктами 
господарської діяльності готівкових розрахунків.

Впровадження систем дистанційного контролю 
за виробництвом спирту, алкоголю, тютюну 
(електронні акцизні марки).

Розвиток системи управління ризиками 
з використанням IT-технологій.

У ПЕРСПЕК ТИВІ

Перенесення процедури визначення митної 
вартості на етап пост-аудиту з підвищенням рівня 
відповідальності для брокерів та суб’єктів ЗЕД.
Втілення у життя концепції електронного аудиту 
з 2014 р. для підприємців, що працюють на спрощеній 
системі оподаткування, з 2015 р. — для усіх 
представників малого та середнього бізнесу,  
з 2016 р. — для усіх платників.
Запровадження ризикоорієнтованого аудиту до 
контрольно-перевірочної роботи з трансфертного 
ціноутворення.
Проведення спільних перевірок територіальними 
підрозділами Міндоходів та органами фінансового 
контролю. 

У ПЕРСПЕК ТИВІ

Моніторингова система виділила як «ризикові» менше 
1% зареєстрованих осіб, які у 2013 році збільшили 
сплату до бюджету в 1,5 раза.

Додаткові надходження від неофіційної економічної 
діяльності з початку року — 623 млн. грн. (прогноз 
до кінця року — 733 млн. грн.).

Забезпечено цілодобовий контроль за якістю 
сервісу на митних пунктах та сервісних центрах через 
систему відеоспостереження.

РЕЗУЛЬТАТ

Використання ризикоорієнтованої системи відбору 
платників до податкового аудиту сприяло зменшенню 
кількості перевірок суб‘єктів господарювання.
Якщо у 2010 р. плановими перевірками було охоплено 
23,3 тис. суб‘єктів господарювання — юридичних 
осіб, то в 2013 р. — тільки 5,8 тис. 
Зменшення малоефективних перевірок та 
зростання добровільної сплати податків. Якщо 
в 2010 р. за підсумками перевірок до бюджету було 
забезпечено надходжень 3 млрд. грн., то в січні — 
листопаді цього року надходження до бюджету 
вже становили 4,3 млрд. грн.

РЕЗУЛЬТАТ

«Раніше до створення єдиного відомства обмін між податковою 
і митницею, звірка інформації вимагали не лише багато часу, 
а здійснювались із суттєвим запізненням. Зараз все відбувається 
доволі оперативно. Але, що головне, це можливість проведення 
комплексного аналізу операцій платників і оперативного виявлення 
податкових ризиків... По суті аналіз цін відбувається на основі 
різних джерел інформації (ринкові ціни, вантажно-митні декларації, 
податкова, фінансова звітність), що є одним із здобутків новоствореного 
Міністерства доходів і зборів».

Заступник начальника Науково-дослідного центру з проблем 
оподаткування Національного університету ДПС України,  

д-р. екон. наук, професор К. І. Швабій

ДУМК А ЕКСПЕРТА

Податковий аудит

Інформація

Податки Перевірка 
Платники 
податків

Бюджет

Центральний 
офіс великих 

платників 
податків

Митний аудит

Центр 
моніторингу 

товарних 
ринків

Департамент 
митної  
справи

Департамент 
податкового  

і митного аудиту

ЯК ПРАЦЮЄ:

Перелік 
«ризикових» 

суб’єктів 
ЗЕД Рішення про перевірку
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Оптимізація оперативно-слідчої діяльності у сфері 
оподаткування, митній та бюджетній сферах

Реформа податкової міліції, проведена на початку 
2013 р., дозволила підвищити ефективність розсліду-
вання податкових і митних правопорушень. В структурі 
Міністерства створено Головне управління фінансових 
розслідувань  та Оперативне управління. Максимальна 
увага приділяється аналітичній роботі із мінімальним 
втручанням у справи сумлінних платників податків.

Проведене скорочення особового складу податкової 
міліції до оптимальної кількості, необхідної для 
найефективнішого виконання функцій з боротьби 
з правопорушеннями у податковій та митний сферах. 

У боротьбі з контрабандою розставлено нові 
акценти — оперативні і слідчі працівники 
Міністерства активно долучились до боротьби 
із порушеннями митних правил і контрабандою.

ЩО ЗРОБЛЕНО

Подальший розвиток аналітичних функцій 
оперативно-слідчих підрозділів, побудова сучасної 
та динамічної ІТ-функції.

Перепідпорядкування підрозділів по боротьбі 
з контрабандою і митними порушеннями 
Оперативним управлінням і надання їм статусу 
оперативних працівників. 

У ПЕРСПЕК ТИВІ

«Об’єднання податкової і митної служб дало можливість 
пришвидшити реагування на порушення податкового та митного 
законодавства. Тим більше, що при розслідуванні податкових 
злочинів нерідко виникають питання, пов’язані з перетином товарів 
(продукції) через митний кордон, а це вимагає застосування 
спеціальних знань та засобів, притаманних митним підрозділам 
Міндоходів. Позитивним моментом також є поліпшення 
інформаційної взаємодії, в процесі виявлення, розслідування 
та попередження податкових злочинів, що здійснюються тепер 
на внутрішньовідомчому рівні, а не на більш формалізованому 
міжвідомчому».

Начальник відділу дослідження проблем фінансової безпеки  
Науково-дослідного центру з проблем оподаткування  

Національного університету ДПС України, д-р. наук держ. упр., професор 
О. А. Долгий

ДУМК А ЕКСПЕРТА

Кількість кримінальних проваджень У направлених до суду провадженнях
забезпечено відшкодування збитків у розмірі:

Сума відшкодувань збитків
забезпечена слідчими фінансових розслідувань

Міндоходів

2012

2013

2012 2013

20132012

620,5
млн. грн.

748
млн. грн.

2518

12655
+20,5%

0,882 млн. грн.

526
млн. грн.

1,8 млрд. грн.

Припинено
протиправну діяльність

«конвертаційних
центрів»

60

Виявлено випадків незаконного переміщення 
наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів через митний кордон України.

З незаконного обігу 
вилучено підакцизних 
товарів  на суму 

Виявлено випадків 
легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних 
злочинним шляхом

Знешкоджено  підпільних 
та нелегальних виробництв 
алкогольної продукції. 

Порушено справ про 
порушення митних 
правил

на суму понад
735,2 млн. грн.  

Виявлено кримінальних правопорушень 
у сфері державних закупівель

відшкодовано до 
державного бюджету

809
1,3 млрд. грн.

68

1 8 4 7

810,1
млн. грн. 

112

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ МІНДОХОДІВ  ПО БОРОТЬБІ ІЗ ПОДАТКОВИМИ 
І МИТНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ У 2013 РОЦІ
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Зусилля Міндоходів у 2013 р. були спрямовані на 
підвищення ефективності контролю за виробництвом 
та обігом алкогольної продукції, тютюнових виробів 
та інших підакцизних товарів.

Ринок підакцизних товарів — під контролем Міндоходів

На початку року була проведена реформа щодо 
регулювання ринку підакцизних товарів, змінені 
принципи справляння акцизу. 

 проведено реструктуризацію ставок акцизного 
податку на сигарети, а саме: збільшено 
специфічну ставку акцизного податку майже 
в півтора раза з одночасним зменшенням впливу 
адвалорної ставки вдвічі (з 25 до 12 відсотків);

 запроваджено авансову сплату акцизного 
податку при придбанні марок акцизного 
податку виробниками тютюнової продукції;

 передбачено поетапне збільшення мінімального 
акцизного податкового зобов’язання та 
специфічної ставки акцизного податку на 
сигарети з 2013 по 2015 рр. із збереженням 
адвалорної ставки податку на рівні 12%.

Запроваджено акцизні марки нового зразка 
із посиленим захистом,  окреме маркування 
фільтрової, безфільтрової груп тютюнових виробів 
та імпортних виробів.

Посилено контроль за внутрішнім ринком, 
проведено системну роботу з його детінізації. 

Міністерство налагодило співпрацю із 
Європейським офісом по боротьбі із шахрайством.

ЩО ЗРОБЛЕНО

Автоматизації системи контролю за виробництвом 
та обігом тютюнових виробів через запровадження 
електронних акцизних марок, створення 
електронних акцизних постів.

Розробка стратегії податкової політики у сфері 
підакцизних товарів за участі бізнесу у межах Ради 
з питань стимулювання інвестицій та підприємницької 
діяльності при Міністерстві доходів і зборів

У ПЕРСПЕК ТИВІ

РЕЗУЛЬТАТ

Збільшення надходжень з акцизного податку 
з вироблених на території України товарів

2012 2013

2012 2013

з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів

 

Обіг алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

15 527
призупинено дію

21648
анульовано

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями і тютюновими виробами 

22,4 млрд. грн.21,4 млрд. грн.

1,4 млрд. грн. 1,65 млрд. грн.

4714
порушень

вилучено 11,5 млн. пачок
тютюнових виробів
на суму 100 млн. грн. 

Зусилля Міндоходів спрямовано на удосконалення 
податкового і митного законодавства з метою 
спрощення умов ведення бізнесу та міжнародної торгівлі, 
підвищення ефективності адміністрування податків, 
зборів і митних платежів. Міністерством проведено 
значну роботу щодо виконання завдань і заходів, 
визначених Національним планом дій на 2013 р.  
щодо впровадження Програми економічних 
реформ на 2010 — 2014 рр. «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Удосконалення податкового і митного законодавства

Розроблено 29 законопроектів, з яких 17 внесено 
на розгляд Кабінету Міністрів та прийнято 
Верховною Радою України 8 законів.

Розроблено 29 проектів постанов Кабінету Міністрів 
України, з яких 21 проект внесено на розгляд Кабінету 
Міністрів та 16 схвалено на засіданнях.

Затверджено та опубліковано 7 узагальнюючих 
консультацій з питань практичного застосування 
податкового і митного законодавства.

За ініціативи Міністерства в 2013 р. прийнято:
 Закон України від 24 жовтня 2013 р. № 657-VII 

«Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо обліку та реєстрації платників 
податків та удосконалення деяких положень»

  Мета: полегшення умов ведення бізнесу в Україні, 
скорочення витрат часу і ресурсів підприємців 
при спілкуванні з державними органами.

 Закон України від 4 липня 2013 р. № 408-VII 
«Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо трансфертного ціноутворення».
Мета: побудова дієвої системи державного 
регулювання трансфертного ціноутворення для 
упередження виведення неоподатковуваних 
ресурсів з країни до офшорів та низькоподаткових 
юрисдикцій. Першу звітність бізнес подаватиме 
до Міністерства вже до 1 травня 2014 р. 

ЩО ЗРОБЛЕНО У 2013 РОЦІ

Пошук варіантів скорочення та оптимізації структури 
податків за рахунок відмови від неефективних 
та тих, де витрати на адміністрування співставні 
чи перевищують надходження. Перенесення акценту 
на оподаткування споживання.

Кардинальне спрощення правил нарахування 
та сплати податку на прибуток, уніфікувати 
бухгалтерський та податковий облік шляхом 
внесення зміни до розділу III «Податок на прибуток 
підприємств» Податкового кодексу.

Розробка комплексної стратегії акцизної політики 
разом з представниками бізнесу та експертами.

Розробка оптимальної для України моделі загального 
декларування доходів.

У ПЕРСПЕК ТИВІ

Превентивний ефект відчутний вже в 2013 р. — 
експорт в офшори скоротився з 10,3 млрд. грн. — у січні 
до 4,9 млрд. грн. — у жовтні, тобто більше ніж вдвічі.
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За допомогою експертів світового рівня була створена 
антикорупційна стратегія Міністерства, яка охоплює 
усі етапи роботи – від профілактики до виявлення 
та реагування на факти корупції.  

АКЦЕНТИ:
 розвивати електронні сервіси, максимально 

скорочувати персональні контакти  між платниками 
та фахівцями Міндоходів; 

 максимальна автоматизація  процесів всередині 
Міністерства, щоб звести до мінімуму ймовірність 
неправомірного використання службового 
становища окремими працівниками;

 постійна робота із колективом. У серпні було 
прийнято спеціальний кодекс етичної поведінки 
співробітника Міністерства; 

 персональна відповідальність за мікроклімат 
у колективі, за формування негативного ставлення 
до корупційних проявів покладена на кожного 
керівника в кожному регіоні.

Антикорупційна політика Міністерства

З 2014 р. почне функціонувати новий підрозділ 
Міністерства — Департамент службової етики, 
на який покладено функцію внутрішнього 
аудиту, контролю за тим, як наші співробітники 
дотримуються професійних та етичних стандартів.

Розробка та імплементація ризикоорієнтованої 
системи моніторингу рівня корупції.

Налагодження активної взаємодії з міжнародними 
організаціями, що займаються питаннями боротьби із 
корупцією. 

Проведення періодичного опитування платників 
для незалежної оцінки рівня корупції, використання 
поліграфів (за бажанням опитуваної особи).

У ПЕРСПЕК ТИВІ

РЕЗУЛЬТАТ
Взаємодія з суспільством — 
інтерактивний сервіс «Пульс». 
З початку року перевірено 

300 повідомлень про можливі 
неправомірні дії з боку 

працівників Міндоходів. За результатами проведених 
перевірок, повністю або частково підтвердилось 38. 
До дисциплінарної відповідальності притягнуто 16 осіб, 
3 особи звільнено, винесено 16 офіційних застережень, 
розпочато 3 кримінальних провадження. 

3200
службових
перевірок

1000
дисциплінарних

покарань

144
порушників
звільнено

КІЛЬКІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ ДО СЕРВІСУ «ПУЛЬС»

ТЕМАТИКА ЗВЕРНЕНЬ НА «ПУЛЬС»

Заявки про черги на митних постах

Обсяг роглянутих заяв станом на 01.12.2013 

2013

2013

2012

затримка митного
оформлення товарів 

164
Переважно питання вирішуються протягом 3 днів і швидше, 
а ті, які потребують додаткового розгляду, в термін до 15 днів.

застосування
митного
законодавства 

1047 4132
проблеми
адміністрування
податків

586

4992

2707 5179



28 2013 29

За рік плідної роботи Міністерство змогло досягти 
нового рівня кооперації із нашими зарубіжними 
партнерами, спрямованої перш за все на вдосконалення 
умов зовнішньої торгівлі та покращення внутрішнього 
бізнес-клімату. Ми не втомлюємося  переймати 
найкращий світовий досвід в питаннях податкового 
і митного адміністрування,  прозорості податкової 
системи та якості митного сервісу.

Зустріч Міністра Олександра Клименка  
із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні 
Джеффрі Пайєтом, м. Київ, 31 жовтня 2013 р.

Міністр О. Клименко та голова Федеральної митної 
служби Росії А. Бєльянінов домовилися розвивати 
співробітництво, м. Київ, 16 жовтня 2013 р.

Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко 
та генеральний директор OLAF Джованні Кесслер 
підписують Домовленість про співробітництво, 
м. Брюсель, 6 червня 2013 р.

Активне співробітництво з податковими і митними 
службами інших країн, міжнародними організаціями, 
застосування провідного міжнародного досвіду

Посилено співпрацю з такими міжнародними 
організаціями, як Організація економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР), Всесвітня 
митна організація (ВМО), Внутрішньоєвропейська 
організація податкових адміністрацій (ІОТА), Німецьке 
товариство міжнародного співробітництва (GIZ).  

Активізовано співробітництво з Європейським Союзом 
у податковій та митній сферах, зокрема представники 
Міндоходів взяли участь в засіданнях Підкомітету №5 
«Митне та транскордонне співробітництво» Комітету 
з питань співробітництва між Україною та ЄС, Робочої 
групи з питань реалізації Рамкової стратегії митного 
співробітництва між Україною та ЄС. Досягнуто 
домовленості про створення Робочої групи між 
Україною та ЄС з належного податкового управління. 

Україна стала 121 членом Глобального форуму 
з прозорості та обміну інформацією для 
податкових цілей Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР).

У 2013 РОЦІ

Підписано Домовленість про співробітництво між 
Міндоходів України та Європейським офісом по 
боротьбі з шахрайством (ОЛАФ) про співробітництво 
у протидії незаконному переміщенню тютюнової 
продукції. 

В рамках двостороннього співробітництва 
в податковій сфері розширено коло іноземних 
податкових органів, з якими ведеться співпраця 
на постійній основі (Велика Британія, Польща, ФРН, 
Угорщина). 

Підписано Меморандум про взаєморозуміння 
щодо технічного співробітництва у 2013 — 2015 рр. 
між Міндоходів України та Податковою і митною 
адміністрацією Міністерства фінансів Нідерландів.  

У сфері митного співробітництва підписано 
7 міжнародних документів, в тому числі 
з Республікою Білорусь щодо митної статистики, 
взаємної торгівлі, обміну інформацією.

Представники Міністерства взяли участь 
у роботі Ради керівників митних служб держав — 
учасниць Співдружності Незалежних Держав, 
Координаційної Ради керівників податкових служб 
держав — учасниць СНД, Ради керівників органів 
податкових (фінансових) розслідувань держав-
учасниць СНД, Робочої групи з митних питань ОЧЕС 
в рамках головування України в ОЧЕС у І половині 
2013 р.

Запровадження інституту податково-митних аташе 
при дипломатичних установах України за кордоном. 

Приєднання України до  глобальної системи 
автоматичного обміну інформацією для боротьби 
з ерозією податкової бази.

Активне вивчення та впровадження провідного 
міжнародного досвіду з питань оподаткування 
та митної справи.

Системна співпраця з податковими та митними 
службами інших країн, міжнародними організаціями.

У ПЕРСПЕК ТИВІ
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РОБОТА З МАЙБУТНІМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Розроблено та запроваджено спеціальний курс та 
підручник «Основи податкових знань» для учнів дев’ятих 
класів загальноосвітніх шкіл. Це спільний  проект 
Міністерства доходів і зборів України та Міністерства 
освіти і науки України, спрямований на формування 
податкової культури підростаючого покоління, створення 
позитивного іміджу сумлінного платника податків та 
підвищення рівня добровільної сплати податків.

ДІАЛОГ З ІНСТИТУТАМИ  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Представники органів доходів і зборів протягом року 
взяли участь у більше ніж 25 тис. заходів з інститутами 
громадянського суспільства та громадськістю. Ми 
активно співпрацюємо із громадськими організаціями, 
що представляють інтереси бізнесу та платників податків: 
Асоціацією платників податків України, Українською спілкою 
промисловців і підприємців, Федерацією роботодавців 
України, Американською торговою палатою, Європейською 
бізнес-асоціацією та іншими поважними організаціями.

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ МІНДОХОДІВ

Об’єднав у собі 28 веб-сторінок територіальних органів 
відомства. Протягом січня-жовтня 2013 р. на сторінках 
територіальних органів Міндоходів розміщено понад 
43 тис. матеріалів.

Міністерство доходів і зборів завжди готове і відкрите 
для конструктивного діалогу із платниками. Ми не тільки 
інформуємо суспільство про нашу діяльність, а й активно 
спілкуємося із громадянами та бізнесом для виявлення 
актуальних питань податкової і митної політики 
та спільного пошуку шляхів їх вирішення. 

ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА 

Для дієвого діалогу з вітчизняними та іноземними 
інвесторами створено Раду з питань стимулювання 
інвестицій і підприємницької діяльності. Рада працює 
як консультативно-дорадчий орган, до ії складу входять 
Міністр доходів та зборів, його заступники, більше 
50 представників українського бізнесу, зарубіжних 
інвесторів, громадських організацій, галузевих об’єднань, 
а також міжнародних фінансових та консалтингових 
організацій. У межах роботи Ради у 2013 р. відбулось 14 
засідань робочих груп, які працюють над найактуальнішими 
питаннями податкової і митної політики. 

ГРОМАДСЬКА РАДА

Розпочала свою роботу у травні 2013 р., об’єднала 
81 представника інститутів громадянського суспільства. 
Більше половини учасників Громадської ради  при 
Міністерстві мають досвід роботи в аналогічних колегіальних 
органах, що працювали при Державній податковій службі 
України та Державній митній службі України. Аналогічні 
громадські ради працюють при головних управліннях 
Міндоходів в усіх регіонах України. Протягом року проведено 
більше 100 засідань громадських рад. 

Міністерство доходів і зборів — стабільний 
і прогнозований партнер для бізнесу і громадян

«Вважаю дуже своєчасним і правильним введення у дев’ятих 
класах загальноосвітніх шкіл такого нового предмета, як «Основи 
податкових знань». Діти зі шкільної парти повинні на собі відчувати 
не лише права та переваги, які надає їм суспільство, але і зрозуміти 
обов’язки. Такі, як, наприклад, обов’язковість сплати податків. 
Впевнений, що в подальшому необхідно продовжувати і розширювати 
роз’яснювальну роботу з молоддю. Дуже цінним і позитивним 
є виховання у громадянах України принципів справедливості і рівності, 
а також громадянського обов’язку при сплаті податків».

Проректор з соціально-економічних питань Дніпропетровського 
національного університету ім. Олеся Гончара 

Д. О. Яшин

ДУМК А ЕКСПЕРТА

Розширення участі представників бізнесу 
та інститутів громадянського суспільства в процесі 
прийняття управлінських рішень.

Запровадження  практики щорічних публічних звітів. 
Перший звіт про результати діяльності за підсумками 
2013 р. буде презентовано громадськості  на початку 
2014 р. 

Розробка і запровадження курсу «Основи податкових 
знань» для учнів 10 та 11 класів.

У ПЕРСПЕК ТИВІ
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Стратегічний план розвитку Міністерства визначає 
базові принципи, стратегічні напрями, цілі та завдання 
розвитку Міндоходів, виконання яких має забезпечити 
реалізацію державної політики у податковій та митній 
сферах з урахуванням сучасних тенденцій та особливостей 
розвитку України в перспективі до 2018 р. Він був 
затверджений розпорядженням  Кабінету Міністрів України 
від 24.10.2013 р.

Стратегія розвитку Міндоходів розроблялася спільно 
з консультантами міжнародної аудиторської компанії 
PricewaterhouseCoopers та отримала схвальні відгуки 
від Всесвітньої митної організації (WCO).

Відповідно до Стратегії у найближчі п’ять років робота 
Міндоходів спрямовуватиметься на вдосконалення 
податкових і митних сервісів, розвиток партнерських 
стосунків з громадянами та бізнесом, активізацію 
міжнародної торгівлі за рахунок оптимізації митного 
регулювання, боротьбу з корупцією та тіньовим сектором 
економіки, запровадження сучасних IT-функцій. 

Стратегічні напрями діяльності на 2014 — 2018 рр.

«Наразі не можна не сказати про Стратегію розвитку Міністерства 
на 2013 — 2018 рр. З наукової точки зору це дуже прогресивний 
документ, який надасть теоретичне та методологічне підґрунтя 
діяльності відомства у найближчі роки. Це глобальний план дій, який 
містить цілі та конкретні алгоритми і строки їх досягнення. Науковцями 
неодноразово зверталася увага на необхідність саме такого планування, 
тому цей документ, розроблений за участі міжнародних експертів, 
сподіваємося, виведе Міністерство на навий рівень роботи».

Ректор Полтавського національного  
технічного університету ім. Юрія Кондратюка 

В. О. Онищенко 

ДУМК А ЕКСПЕРТА

НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ

Підвищення ефективності адміністрування податків, 
зборів, митних платежів та ЄСВ, загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування, формування зручної 
та комфортної для платника системи податкового та 
митного сервісу здійснюватиметься за такими 
стратегічними напрямами:

Розвиток партнерських  відносин 
з громадянами та бізнесом1

Оптимізація оперативно-слідчої діяльності 
у податковій, митній та бюджетній сферах 5
Впровадження ефективних 
методів протидії корупції6
Побудова ефективної системи 
управління персоналом7
Стратегічне управління організацією, 
постійне та безперервне вдосконалення 
 операційної діяльності

8

Надання високоякісних сервісів громадянам
 та бізнесу, впровадження нових електронних 
сервісів та вдосконалення існуючих послуг

2

Сприяння розвитку міжнародної торгівлі, 
впровадження найкращих практик 
у сфері митного регулювання

3

Здійснення контролю за сплатою податків, 
зборів, митних платежів та ЄСВ на загально-
обов'язкове державне соціальне страхування

4

Міністерство доходів і зборів очима науковців

Ми переконані, що всі важливі завдання, які стоять перед 
Міністерством, мають реалізовуватися за  активної участі 
інтелектуальної еліти. Тому ми постійно консультуємося 
із іноземними і вітчизняними науковцями щодо 
питань, пов’язаних із функціонуванням Міністерства, 
удосконаленням податкової і митної систем. Підводячи 
підсумки першого року роботи, ми поцікавилися думками 
представників науки, чи вдалося Міністерству впоратися 
із поставленими завданнями?

«За 2013 рік Міністерство доходів і зборів України виконало 
значну роботу, і, як я вважаю, повністю виправдало сподівання, 
які покладались на нього під час створення».

Н. І. РЕДІНА, 
в. о. ректора Дніпропетровської державної  

фінансової академії, канд. екон. наук, професор,  
заслужений працівник освіти України,  

академік Академії економічних наук України 

«Що стосується науковців та викладачів, які готують спеціалістів 
у галузі оподаткування та митної справи, то для нас перш за все  
позитивом є  поступовий перехід Міністерства доходів і зборів 
від органу, що має адмініструвати та забезпечувати наповнення 
дохідної частини бюджету, до повноцінного і головне — 
прогнозованого партнера бізнесу, який працює на засадах соціальної 
відповідальності та дотримується усіх морально-етичних умов 
праці та стандартів життя. Такий стиль роботи створює можливості 
забезпечити не тільки легітимні умови діяльності бізнесу, 
їх комфортного адаптування на міжнародних ринках,  
але й наближає усіх громадян до європейських стандартів життя».

Т. В. КАЛІНЕСКУ,  
завідувач кафедри оподаткування Східноукраїнсько національного 

університету ім. В. Даля, д-р екон. наук, професор 

«Я і мої колеги дуже схвально оцінюємо реалізацію тих ініціатив, 
які у 2013 році започаткувало Міністерство доходів і зборів України 
та Міністр Олександр Вікторович Клименко. Дійсно, 2013 рік — 
став переламним перш за все в ідеології та ставленні суспільства 
до сплати податків і зборів та принципів роботи Міністерства 
і його  територіальних органів. Сьогодні кожному платникові дані 
реальні можливості економити власні ресурси та час, передусім, 
за рахунок спрощення процедур для сплати податків та виконання 
митних формальностей, зменшення документації, скорочення 
звітності та розвитку ІТ-технологій в адмініструванні податків 
і зборів. Ці позитивні тенденції прямо позначаються й на бюджетних 
надходженнях, зокрема, до місцевого бюджету, від якого залежить 
соціально-економічна стабільність у регіоні».

О. В. ПОКАТАЄВА,  
перший проректор Класичного приватного університету 

м.  Запоріжжя, д-р юр. наук

«Утворення Міністерства доходів і зборів безперечно принесло 
позитивні наслідки: удосконалено систему адміністрування 
податкової системи України, покращено обслуговування платників 
із застосуванням новітніх технологій, спрощено документообіг, 
мінімізовано витрати часу представникам бізнесу на спілкування 
із державою, тобто більше часу буде приділятись основній 
діяльності».

Ю. С. ЦАЛ-ЦАЛКО,  
перший проректор  Житомирського  

державного технологічного університету,  
завідувач кафедри бухгалтерського обліку,  

д-р. екон. наук, професор 
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«Серед напрямів покращання роботи органів Міндоходів в 
2014–2015 роках, на наш погляд, слід виділити такі, як подальше 
поширення безконтактних технологій адміністрування податків та 
наукове обґрунтування законодавчих ініціатив щодо дерегулювання 
та лібералізації в сфері податкових правовідносин, спрямованих 
на спрощення та зменшення вартості виконання платниками 
податкового обов’язку».

М. О. КИЗИМ, 
директор НДЦ ІПР НАН України, д-р екон. наук, професор

«Створення єдиного відомства сприяє також зміцненню контролю 
над усім ланцюгом постачань - від імпорту до продажу кінцевому 
споживачеві. До злиття, митні органи були зацікавлені у збільшенні 
митної вартості з метою підвищення надходжень імпортного 
мита і ПДВ, а податкові — навпаки, у нижчій митній вартості 
товарів з метою отримання більших обсягів податку на прибуток. 
Об’єднання податкових і митних органів привело до збалансованих 
рішень у питаннях визначення митної вартості і трансфертного 
ціноутворення».

Л. П. СІДЕЛЬНИКОВА,  
завідувач кафедри податкової та бюджетної  

політики Херсонського національного   
технічного університету, канд. екон. наук, доцент

«На моє глибоке переконання, існує три ключові пріоритетні 
напрями, щодо методів утвердження серед громадян ідеології 
добровільної сплати податків. Найперше — максимально зрозуміле 
та незмінне  законодавство. Друге — навчання податковій 
грамотності  з використанням усіх доступних методів, оскільки 
тільки обізнаний платник податків може вчасно виконувати свої 
податкові зобов’язання. Третє — висококваліфіковані та  комфортні 
умови обслуговування платників із застосуванням новітніх 
технологій, зокрема ІТ технологій. Всі ці фактори підштовхують 
бізнес до самодисципліни и сприяють прозорості  всіх операцій. 
Загалом, Міністерство обрало саме таку стратегію здійснення 
кардинальних перетворень  і прагне до найвищого результату».

В. К. ЄВДОКИМЕКО,  
завідувач кафедри «Економіка підприємства» Буковинського 

державного фінансово-економічного університету,  
д-р екон. наук, професор

«Єдиний центр адміністрування більш зрозумілий як бізнесу, 
так і державним інституціям. Це дає змогу чіткіше керувати 
фінансовими потоками, перерозподіляти їх та контролювати. 
Окрім того, використання єдиної інформаційної бази дає змогу 
Міністерству налагодити дієвий контроль за діяльністю суб’єктів 
господарювання, контролювати ціни на імпортовані товари, 
та мінімізувати ухилення  від сплати податків».

А. Г. ЗАГОРОДНІЙ,  
проректор Національного університету 

«Львівська політехніка»,  
завідувач кафедри обліку та аналізу ІНЕМ,  

канд. екон. наук, професор

З повагою  
Міністерство доходів  

і зборів України
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