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Комітет Верховної Ради України 
з питань бюджету 

Міністерство фінансів України 

Рахункова палата України 

Про надання інформації 

На виконання доручення Прем'єр - міністра України А.П. Яценюка від 
09.09.2015 № 35157/1/1-15 та листа Комітету Верховної Ради України з 
питань бюджету від 03.09.2015 № 04-13/10-2311/рп (219777) до листів 
Рахункової палати України від 19.08.2015 № 16-1599 та № 16-1600 ' 
Державна фіскальна служба України щодо результатів розгляду Висновку 
Колегії Рахункової палати України до Звіту про результати аналізу 
здійснення територіальними органами ДФС у Дніпропетровській та 
Запорізькій областях контролю за повнотою нарахування і своєчасністю 
сплати до державного бюджету податку на додану вартість (далі - ПДВ) і 
акцизного податку з товарів, ввезених на митну територію України (далі -
Висновок), та вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків, 
повідомляє. 

ДФС листом від 09.09.2015 № 21381/5/99-99-19-03-01-16 (копія 
додається) проінформовано Рахункову палату України про результати 
розгляду Висновку. 

Крім того, інформуємо, що на сьогодні ГУ ДФС у Дніпропетровській 
та Запорізькій областях здійснено такі заходи. 

1. Щодо аналізу митних оформлень ПрАТ «Гарант Метиз Інвест», 
ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ТОВ «ВО «Агро-Союз», ДП «ВО ПМЗ 
ім.О.М.Макарова», ТОВ «Міропласт». 

ГУ ДФС у Дніпропетровській області проведено попередній аналіз 
митних оформлень ПрАТ «Гарант Метиз Інвест» (код СДРПОУ 33717202), 
ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974), 
ТОВ «ВО «Агро-Союз» (код ЄДРПОУ 31682313), ДП «ВО ПМЗ 
ім. О.М. Макарова» (код ЄДРПОУ 14308368), ТОВ «Міропласт» (код-
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ЄДРПОУ 34230288) з питань, вказаних у Висновку Колегії Рахункової 
палати. 

З метою з'ясування усіх обставин, які можуть свідчити про порушення 
законодавства України з питань митної справи, до Дніпропетровської 
митниці ДФС направлено запит про надання інформації та документальних 
підтверджень щодо конкретних митних оформлень. 

Після отримання відповідей, у разі виявлення порушень законодавства 
України з питань державної митної справи, ГУ ДФС у Дніпропетровській 
області буде вжито контрольно-перевірочних заходів відповідно до чинного 
законодавства. 

Станом на 18.09.2015 за даними ГУ ДФС у Дніпропетровській області 
відповідь від Дніпропетровської митниці не надходила. 

2. Щодо документальних перевірок ПрАТ «Запорізький завод 
напівпровідників» та ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794) 
повідомляємо. 

За результатами документальних перевірок дотримання 
ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794) вимог законодавства України з 
питань державної митної справи (акти невиїзних перевірок від 14.01.2014 
№ н/001/14/08-01/14307794 та від 29.01.2015 № н/003/15/08-01/0014307794) 
ГУ ДФС у Запорізькій області встановлено неправомірне застосування 
пільги за кодом 136 «до 1 січня 2016 року товари, які ввозяться у митному 
режимі імпорту (реімпорту) суб'єктами літакобудування, що підпадають під 
дію статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», 
за переліком, зазначеним в підпункті 2 пункту 4 «Прикінцевих та перехідних 
положень Митного кодексу України», внаслідок неправильної класифікації 
товарів згідно з УКТ ЗЕД, що призвело до заниження грошових зобов'язань 
зі сплати митних платежів на загальну суму 1,3 млн. гривень. Вказані кошти 
сплачені ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794) до держбюджету в 
повному обсязі. 

За результатами документальної перевірки дотримання 
ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794) вимог законодавства України з 
питань державної митної справи (акт невиїзної перевірки від 31.08.2015 
№ н/014/15/08-01/0014307794) ГУ ДФС у Запорізькій області встановлено 
порушення правильності класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, що 
призвело до неправомірного застосування пільги за кодом 136 та заниження 
грошових зобов'язань зі сплати митних платежів на суму 14,4 млн. гривень. 
На сьогодні грошове зобов'язання не узгоджене. 

Документальною виїзною перевіркою правомірності застосування 
ПрАТ «Запорізький завод напівпровідників» (код ЄДРПОУ 31792555) 
пільги за кодом 120 «Устаткування, яке працює на відновлюваних 
джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, зазначене у 
пунктах 14 та 16 частини 1 статті 282 Митного кодексу України» 
порушень не встановлено (довідка від 23.12.2014 № 003/14/08-
01/0031792555). Вказану перевірку проведено за період діяльності 
ПрАТ «Запорізький завод напівпровідників» з 01.01.2009 по 30.09.2014. 



з 
У період з 01.10.2014 до сьогодні ПрАТ «Запорізький завод 
напівпровідників» митне оформлення товарів із застосуванням вказаної 
пільги не здійснювало. 

Додаток: на 7 арк. у першу та другу адреси. 
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