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план

План робіт–пояснення–паспорт програми
Пояснення до програми № 1:
Зовнішня перевірка
IPR № 921 – Адміністрування податків
1. Виконавець
Відділи податкових органів з перевірки підприємств, відділи перевірки нарахувань зарплатні,
відділи податкових розслідувань у фінансових службах.
2. Нормативно-правова база або інша основа
Податковий кодекс, Закон про податок на доходи фізичних осіб, Закон про ПДВ,
Кримінальний кодекс, Закон про адміністративні правопорушення, Постанова про порядок
перевірки підприємств, Кримінально-процесуальний кодекс, Процедура сплати штрафів
(податкових), інші нормативно-правові акти.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Програма «Зовнішня перевірка» охоплює завдання по перевірці податкових зовнішніх служб.
Зовнішня перевірка здійснюється для розслідування, перевірки та оцінювання обставин,
релевантних з точки зору податкового законодавства. Мета - забезпечення однакового
застосування норм податкового законодавства для усіх суб’єктів.
Зовнішня перевірка може обмежуватися одним або кількома видами податків, одним або
кількома податковими періодами або окремими обставинами.
Якщо предметом перевірки є утримання та перерахування податку на зарплатню та
додаткових зборів, ця перевірка називається перевіркою на податок з зарплати. Іншим видом
зовнішньої перевірки є перевірка діяльності підприємств, предметом якої є, зокрема,
дотримання норм податкового законодавства ремісничими підприємствами, сільсько- та
лісогосподарськими підприємствами та самозайнятими особами. До програми належить
також проведення спеціальних перевірок ПДВ.
Основними завданнями податкового розслідування є виявлення та з’ясування обставин
невідомих випадків порушення податкового законодавства, дослідження податкових злочинів
та адміністративних правопорушень у сфері оподаткування, а також визначення бази для
оподаткування.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
- перевірка підприємств (включно зі спеціальною перевіркою ПДВ)
- податкове розслідування
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- перевірка податку на заробітну платню
4. Зв’язок з політичними цілями
Ця програма слугує виконанню фахової мети 2:
Участь у створенні ефективного та справедливого податкового законодавства і його
реалізація з урахуванням інтересів громадян.
5. Отримувач (Реципієнт)
Платники податків, органи юстиції, суди, працедавці.
6. Кількісні і якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

2013

2012

2011

49400

47700

45512

46035

47667

6.1 Числовий вимір / кількість
Проведені перевірки

Шт.

6.2 Показники успішності (результативність послуг)
6.2.1 Запобігання ненадходженню податкових
оподаткування
Щільність перевірок (спів- відсотків
4
відношення
між
перевіреними
підприємствами та загальною
кількістю
підприємств
–
платників податків
6.2.2 Оперативне проведення перевірок
Тривалість
перевірки дні
5
(середня
тривалість
завершених
перевірок
у
календарних днях)
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)

платежів

та

шахрайству

у

сфері

3,8

3,8

3,6

3,8

5

6

5

5

6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування

євро

4029,13

3902,20

4072,38 3927,31 3868,26

0

-1,2

6.3.2 Забезпечення економічної ефективності
Відносна динаміка кількості відсотків
продукту

3,6

-3,4

-0,9
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7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами витрат (у євро)

Плановий
показник 2015
158.146.800

Плановий
показник
2014
147.303.200

Фактичний
Показник
2013
145.261.705

Витрати на персонал
Матеріальні витрати

41.107.000

39.865.500

36.956.148

Витрати загалом

199.253.800

187.168.700

182.217.853

Доходи

214.700

1.033.800

576.549

Операційний результат
Нейтральні витрати

-199.039.100
482.700

-186.134.900
-

-181.641.304
-

Нейтральні доходи

482.700

-

-

Бюджетне фінансування

199.039.100

186.134.900

185.342.206

Результат

-

-

3.700.902
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