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Голові 
Рахункової палати України 
Магуті P.M. 

За результатом опрацювання Висновку Колегії Рахункової палати 
України від 14.07.2015 № 45/12-4 в частині результатів аналізу здійснення 
Запорізькою митницею ДФС контролю за повнотою нарахування та 
своєчасністю сплати до державного бюджету податку на додану вартість та 
акцизного податку з товарів ввезених на митну територію України 
інформуємо про наступне. 

1. З питання організації та виконання прогнозно-аналітичних заходів з 
визначення надходжень до державного бюджету ПДВ та акцизного податку 
з товарів, що ввозяться суб'єктами господарювання на митну територію 
України з метою виконання доведених індикативних показників. 

Наказом Державної фіскальної служби від 18.08.2015 № 615 «Про 
внесення змін до наказу ДФС від 11.11.2014 № 262» затверджено Методичні 
рекомендації щодо визначення прогнозу надходжень та індикативних 
показників надходжень податків, зборів (платежів). Методичні рекомендації 
доведено до структурних підрозділів митниці, на які покладено завдання з 
прогнозування очікуваних надходжень (управління адміністрування митних 
платежів та митно-тарифного регулювання та митні пости) для використання в 
роботі. 

Методичними рекомендаціями визначено фактори впливу, порядок і 
алгоритм розрахунку прогнозних показників надходжень до бюджету за 
закріпленими за митницями платежами. 

Наказом митниці від 15.05.2015 № 147 «Про організацію діяльності 
Запорізької митниці ДФС із прогнозування та забезпечення надходжень 
платежів» затверджено Порядок визначення прогнозних показників 
надходжень податків та зборів. 
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. ^ . . . « - . о п м л иити, на яку встановлюється відсутність 
податкового боргу в разі повернення помилково та/або надміру сплачених сум 
грошових зобов 'язань. 

Наказом Державної фіскальної служби від 14.08.2015 № 607 затверджено 
Методичні вказівки щодо використання даних 1С «Податковий блок» про 
відсутність/наявність податкового боргу за податковими платежами при 
опрацюванні митницями ДФС заяв платників на повернення з бюджету 
помилково та/або надміру сплачених митних та інших платежів, які 
сплачуються під час митного оформлення товарів. 

Використання даних 1С «Податковий блок» дає можливість отримати 
дані про відсутність/наявність податкового боргу на момент підготовки 
Висновку про повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених 
митних та інших платежів. 

3. Результати контролю за правильністю визначення митної вартості 
товарів. 

3.1. За результатом вжитих заходів за напрямками контролю за 
правильністю визначення митної вартості у січні-серпні 2015 року отримано 
додаткових надходжень до бюджету у сумі 180 млн. 499,6 тис. грн., що на 
62% більше ніж за аналогічний період 2014 року. 

Основними товарами, митна вартість яких коригувалась у 2015 році з 
найбільшими сумами додаткових перерахувань до держбюджету, є: нікель, 
феросплави, вугілля кам'яне, оксид молібдену, нафтопродукти , хромова 
руда), магнезит, бетонна маса, вогнетривкі вироби, риба морожена, авіаційні 
двигуни таін. 

3.2. Контроль за наданням пільг. 
Передбачених законодавством пільг зі сплати митних платежів у січні-

серпні 2015 року було задекларовано на суму 236 936,0 тис. грн. Порівняно з 
минулорічними показниками вони збільшилась на 8,3%. Основну суму склали 
пільги на ввезення товарів у рамках програми розвитку літакобудування -
204 898,8 тис. грн. (86,5% від загальної суми пільг). 

У митниці здійснено перевірку правомірності надання пільг з митного 
оподаткування при митному оформленні товарів, що ввозяться на митну 
територію України суб'єктами літакобудування із застосуванням коду 
звільнення від оподаткування «136»: 

- «Невулканізовані гумові суміші типу ИРП, марки 51-1434НТА - 82кг. 
Невулканізовані гумові суміші у вигляді пластин типу ИРП: ИРП-1316НТА-
8кг, ИРП-1287НТА-30кг, ИРП-1338НТА-10кг, ИРП-1285НТА-30кг; 51-
1434НТА-4кг.(суміші без додавання сажі технічного вуглецю) для 
виготовлення гумовотехнічних виробів. ТУ 38 0051166-98»; 

- «Штамповки валів із сплаву марки ЕП609Ш" 
При здійсненні перевірки правомірності застосування пільг в 

оподаткуванні товарів використана інформація щодо найменування товару, 



з 
яка міститься в товаросупровідних документах, у графі 31 МД та у Переліку 
товарів, які ввозяться на митну територію України суб'єктами 
літакобудування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 
21.07.2010 № 680 "Питання ввезення на митну територію України товарів 
суб'єктами літакобудування" зі змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 02.02.2011 № 124. 

Результати перевірки підтвердили правомірність застосування пільг з 
митного оподаткування. 

У зв'язку з триваючим процесом реорганізації Міністерства 
промислової політики України, суб'єктами літакобудування в митницю 
надаються Звіти відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.07.10 № 680 «Питання ввезення на митну територію України 
товарів суб'єктами літакобудування» без погодження з Мінпромполітики. 
Примірники Звітів митницею щомісяця направляться до податкової інспекції 
за місцем реєстрації платників податків. Інформація з даного питання 
направлена до Департаменту адміністрування митних платежів листом від 
06.01.2015 №41/8/08-70-25. 

3.3. Контроль за поміщенням товарів у митний режим переробки. 
На виконання вимог статті 356 Митного кодексу України та з метою 

підготовки належної доказової бази для проведення контрольно-перевірочних 
заходів щодо з суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які ввозили на 
митну територію України товари у митному режимі переробки, митницею 
здійснювалось взяття проб (зразків) товарів для проведення досліджень з 
метою встановлення характеристик, визначальних для класифікації товарів 
згідно з УКТЗЕД. 

Крім цього, з метою дотримання вимог частини 2 статті 148, та 
відповідно до частин 1 та 2 статті 153 Митного кодексу України, митницею 
перевірено наявність висновків експертних установ щодо обсягів виходу 
продуктів переробки. 

Головному управлінню Державної фіскальної служби України у 
Запорізькій області листом від 30.07.2015 № 451/71/08-70-24 митницею надано 
інформацію про залишки невивезеної готової продукції з урахуванням строків 
переробки іноземних товарів та обсягів їх ввезення станом на 01.07.2015. 

Перший заступник начальника 

Савчук О.В. 0612221636 




