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На № від / 

Кабінет Міністрів України 

Рахункова палата України 

Щодо опрацювання 
результатів аналізу 

Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету 
Міністрів України від 09.09.2015 №35157/1/1-15 опрацювало лист Рахункової 
палати України від 19.08.2015 № 16-1599 стосовно результатів аналізу 
здійснення територіальними органами Державної фіскальної служби України у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях контролю за повнотою нарахування 
і своєчасністю сплати до державного бюджету податку на додану вартість та 
акцизного податку з товарів, ввезених на митну територію України, та 
повідомляє. 

Щодо нормативно-правового врегулювання правового статусу 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує 
державну податкову та митну політику іДФС, як органів доходів і зборів. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 
№ 360 внесено зімни до Положення про Державну фіскальну службу України, 
які передбачають, що ДФС та її територіальні органи є органами доходів і 
зборів. 

Також, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
22.07.2015 № 548 внесено зміни до Положення про Державну фіскальну службу 
України, відповідно до яких Державна фіскальна служба України є 
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів. 

Щодо підготовки змін до Закону України «Про зовнішньоекономічну 
^діяльність» у частині гарантування державою терміну, протягом якого 
"Зберігатимуться стабільними види податків та їх ставки. 

Відповідно до пункту 3 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу 
^ к р а ї н и встановлено, що в разі якщо законодавчими актами передбачені інші 
ьяравила справляння податків, зборів, що рртутпсмжь^^ 

застосовуються правила цього Кодексу. РАХУНКОВА ПАЛАТА 
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Водночас Мінфін звернувся до Мінекономрозвитку, як до центрального 
органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
зовнішньоекономічну політику, з проханням нормативного врегулювання 
питання, порушеного у листі Рахункової палати від 19.08.2015 № 16-1599, 
стосовно внесення змін до Закону України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» (лист від о/. № 31-11320-06-5/W-^). 

Щодо розробки механізму відновлення податкового зобов'язання після 
сплину встановленого терміну (1095 днів) використання за призначенням 
товарів, ввезених у пільговому режимі та не використаних. 

Відповідно до частини 3 статті 282 Митного кодексу України у разі 
порушення підприємствами порядку цільового використання товарів, 
звільнених від оподаткування, або умов, за яких надається умовне повне або 
часткове звільнення від оподаткування митом, до цих підприємств, незалежно 
від притягнення їх посадових осіб до адміністративної відповідальності, 
передбаченої цим Кодексом, застосовуються норми пункту 30.8 статті ЗО та 
статті 123 Податкового кодексу України. 

Також, частиною 7 статті 287 Митного кодексу передбачено, що 
порушення вимог і умов, визначених у частинах першій - четвертій, шостій та 
восьмій цієї статті, тягне за собою виникнення обов'язку зі сплати ввізного мита 
та пені у строки та у порядку, визначені Митним кодексом. 

Крім того, Податковим кодексом України передбачено збільшення 
податкових зобов'язань з ПДВ у разі порушення вимог щодо цільового 
використання ввезених зі звільненням товарів, в тому числі енергозберігаючих 
(пункти 197.16, 197.23 статті 197, пункт 211.3 статті 211, пункти 2, 27, 38 
підрозділу 2 розділу XX, підрозділ 3 розділу XX). Вказана інформація 
зазначається у рядку 8.3 податкової декларації з ПДВ, затвердженої наказом 
Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 зі змінами, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044. 

Щодо затвердження Порядку організації проведення та реалізації 
матеріалів документальних перевірок щодо дотримання суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства України з питань 
державної митної справи. 

Підстави та порядок проведення документальних перевірок дотримання 
вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі 
своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, 
тривалість цих перевірок, порядок зупинення та поновлення документальної 
перевірки, права та обов'язки платників податків та посадових осіб органів 
ДФС при проведенні документальних виїзних перевірок, питання проведення 
зустрічних звірок, умови допуску посадових осіб органів доходів і зборів до 
проведення документальних виїзних перевірок та зустрічних звірок, матеріали 
перевірок, які можуть бути використані для підготовки висновків за 
результатами перевірок, оформлення результатів перевірок та інші питання, 
пов'язані з організацією та проведенням документальних перевірок дотримання 
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вимог законодавства України з питань державної митної справи, визначені у 
статтях 345 - 355 Митного кодексу України. При цьому, розроблення окремого 
порядку організації роботи територіальних органів і структурних підрозділів 
ДФС при проведенні та реалізації матеріалів документальних перевірок щодо 
дотримання вимог митного законодавства Митним кодексом України не 
передбачено. 

На сьогодні підготовлено наказ Міністерства фінансів України від 
20.08.2015 № 727 «Про затвердження Порядку оформлення результатів 
документальних перевірок дотримання законодавства України з питань 
державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства 
платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими 
підрозділами», який наразі проходить процедуру державної реєстрації в 
Міністерстві юстиції України. 

За інформацією Державної фіскальної служби України, з метою 
підвищення рівня методологічного забезпечення та якості контрольно-
перевірочної роботи з питань дотримання митного законодавства розроблені 
Методичні рекомендації щодо порядку оформлення документів під час 
проведення документальних перевірок дотримання законодавства України з 
питань державної митної справи, а також реалізації їх матеріалів, затверджені 
наказом Міндоходів від 16.01.2014 № 23. 

Заступник Міністра О. МАКЕЄВА 




