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Щодо результатів аналізу 

і Шановний Романе Миколайовичу! 

Дніпропетровська митниця Державної фіскальної служби у 
Дніпропетровській області на виконання доручення Колегії Рахункової плати 
Україніі від 19.08.2015 року № 16- 1602 інформує про вжиті заходи щодо 
усунення недоліків за результатами аналізу контролю за повнотою 
нарахування і своєчасністю сплати до Держбюджету ПДВ та акцизного 
податку| з товарів, ввезених на митну територію України за 2013 - І квартал 
2015 років. 

1 .j Щодо посилення прогнозно-аналітичної роботи. Керівництвом 
митниці щотижнево розглядається стан організації та перспективи 
виконання доведених наказами Державної фіскальної служби України 
індикативів з надходження митних платежів до доходної частини 
Держбюджету. Наголошується на необхідності надання реалістичних 
прогнозів надходжень з урахуванням специфіки діяльності суб'єктів ЗЕД, 
впливу 4макроекономічних показників та тенденцій зовнішньоекономічних 
ринків йа базу нарахування митних платежів (Протоколи нарад керівного 
складу Дніпропетровської митниці ДФС №10 від 30.06.2015, №11 від 
07.07.20J5, №12 від 13.07.2015, №13 від 13.07.2015, №14 від 21.07.2015, №15 
від 29.0\.2015, №16 від 13.08.2015, №17 від 19.08.2015, Мої8 від 26.08.2015). 

Зокрема, за серпень 2015 року факт виконання доведеного індикативу 
спрогнозовано на 105% (прогноз виконання 1 342 млн.грн, факт - 1 412,2 
млн.грн]. З метою удосконалення взаємодії структурних підрозділів 
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Дніпропетровської митниці ДФС у роботі з прогнозування доходів 
бюджету, визначення індикативних показників, забезпечення надходжень до 
Державного бюджету України, ефективного опрацювання резервів 
наповнення бюджету та залучення до їх сплати, митницею Наказом від №134 
від 15.05.2015 затверджено Порядок взаємодії структурних підрозділів 
Дніпропетровської митниці ДФС при визначенні прогнозних надходжень 
митних платежів та Регламент надання інформації підрозділами 
Дніпропетровської митниці ДФС при визначенні індикативних показників, 
що додається. 

2. Щодо надання пільг, а також розміщення товарів під митним 
режимом переробки 

2.1 3 метою приведення у відповідність законодавчих норм та 
уникнення їх неоднозначного тлумачення, відповідно до статей 345 - 354 
Митного кодексу України, з метою надання додаткового документального 
обґрунтування щодо застосування за висновками колегії Рахункової палати 
України положень недосконалого нормативно-правового забезпечення 
надіслано інформаційні повідомлення: 

ПрАТ «Гарант Метіз Інвест» (від 01.09.2015 №2119/10/04-50-25 ), ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» (від 01.09.2015 № 2117/10/04-50-25 ) стосовно 
застосування положень пункту 197.16 статті 197 Податкового кодексу 
України при проведенні розмитнення товарів, що звільняються від 
оподаткування ПДВ (додається); 

Зокрема, ПрАТ «Гарант Метіз Інвест» наголошено на формуванні 
належної документальної бази у всьому комплексі законодавчої поетапності 
отримання пільги по ПДВ. 

ТОВ «Міропласт» (від 01.09.2015 № 2118/10/04-50-25 ) щодо повноти 
нарахування фінансових санкцій та пені при зміні митного режиму 
переробки на митний режим імпорту (додається). 

Зазначені питання знаходяться на особливому контролі керівництва. 
Про результати розгляду вищезазначених повідомлень суб'єктами ЗЕД Вас 
буде повідомлено додатково. 

2.2 щодо взаємодії структурних підрозділів ДФС України при 
подальшому контролі за цільовим використанням товарів, ввезених 
суб'єктами господарювання під час встановлення пільгового режиму 
оподаткування і невикористання їх впродовж 1095 днів. 

Дніпропетровською митницею ДФС отримано інформацію від 
Головного управління ДФС у Дніпропетровській області щодо 
документального підтвердження цільового використання товару ТОВ ВП 
«Агро-Союз», імпортованого підприємством у грудні 2011 року (лист 
Дніпропетровської митниці ДФС від 18.12.2014 №881/04-50-25-3, лист ГУ 
ДФС у Дніпропетровській області від 21.05.2015 № 12182/7/04-36-22-06-25). 

Поряд з цим, митницею додатково направлено лист до ГУ ДФС у 
Дніпропетровській області щодо надання інформації із зазначеного питання 
за результатами проведення документальних перевірок ТОВ ВП «Агро-
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Союз» (лист Дніпропетровської митниці ДФС від 01.07.2015 
№550/7/04-50-25-03). 

Крім того, митницею додатково ініційовано проведення контрольно-
перевірочних заходів щодо перевірки цільового використання товарів ДП 
«ВО ПМЗ ім. Макарова» (листи Дніпропетровської митниці ДФС від 
12.12.2014 №696/04-50-25-3, від 01.07.2015 №551/7/04 - 50-25-03, від 
05.08.2015 №635/7/04 -50-25-03) 

3. Щодо додаткового відпрацювання умов повернення помилково 
та/або надміру сплачених податкових зобов'язань відповідно до статті 43 
Податкового кодексу України. 

Згідно Наказу ДФС від 14.08.2015 №607 «Про затвердження 
Методичних вказівок 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» починаючи з серпня цього 
року митниця має можливість перегляду наявності/відсутності податкового 
боргу на день складання Висновку про повернення коштів. 

Надаємо інформацію про відсутніть боргу по зазначеним у акті 
підприємствам станом на дату складання Висновків про повернення, 
(роздрукована інформація вкладки «Податкові борги» додається) 

По ТОВ «ДЕТ-ЮА» на дату складання Висновку виявлена 
некоректність ведення особового рахунку підприємства за даними 1С 
«Податковий блок». На момент формування Висновку заборгованість перед 
бюджетом суб'єктом погашено. Управлінням фінансово-економічної роботи 
та бухгалтерського обліку 14.02.2014 повідомлено про надходження коштів 
на рахунки з обліку державного бюджету в Головному управлінні Державної 
казначейської служби у Дніпропетровській області у сумі: 

- 62 271,44 грн (pax 31114031705002 - 028 ПДВ) 
- 12 454,28 грн (pax 31114031705002 - 028 ПДВ). 
Згідно заяви ТОВ «ДЕТ-ЮА» (лист ТОВ "ДЕТ-ЮА" від 18.02.2014 вх.. 

ДМ від 28.02.2014 №2613/5-15) кошти з рахунку ПДВ перераховано на 
рахунок мита (про зазначене інформовано ГУ ДФС у Дніпропетровській 
області листом від 17.03.2015 №1720). 

Враховуючи вищевикладене, просимо погодити вжиті заходи та 
результати відпрацювання Дніпропетровською митницею ДФС рекомендацій 
Колегії Рахункової палати України. 

Додатки: на арк. 

З повагою 
Заступник начальника В.О. Полєйко 

Дєдушева, (056)3731923 




