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Про вжиті заходи 

Державна фіскальна служба України розглянула Рішення Рахункової 
палати України від 22 вересня 2015 року №5-3 (далі - Рішення) та Звіт «Про 
результати аналізу стану адміністрування податкових пільг, наданих суб'єктам 
господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва 
альтернативних видів палива, та їх впливу на надходження до державного 
бюджету» та надає розроблені заходи щодо усунення виявлених порушень і. 
недоліків (додаються). 

Щодо недосконалого податкового < законодавства та різного 
трактування його норм при визначенні кодів УКТ ЗЕД на КМПА та інші 
компоненти моторних палив (абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 Рішення). 

З метою вдосконалення адміністрування акцизного податку з 
альтернативних видів палива (біоетанолу) ДФС України розроблено проект 
Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення адміністрування акцизного 
податку". 

Законопроектом пропонується запровадження для біоетанолу ставки 
акцизного податку 70,0 євро; відміна видачі податкового векселя до отримання 
біоетанолу з акцизного складу та уніфікація терміну „біоетанол", а саме 
внесення його єдиного визначення до Податкового кодексу України та Законів 
України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", „Про 
альтернативні види палива", що надасть можливість уникнути двозначного 
трактування цього терміну; уникнення подвійного оподаткування у разі 
використання підакцизних компонентів, з яких сплачено акцизний податок. 

Також пропонується внесення змін до Закону України „Про Митний тариф 
України" в частині деталізації на національному рівні товару „біоетанол", який 
на сьогодні класифікується за1 кодом 2207 20 00 00 (Спирт етиловий та інші 
спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, 
будь-якої концентрації), та присвоєння йому коду УКТ ЗЕД 2207 20 00 10, що 
сприятиме забезпеченню єдиного підходу до оподаткування біоетанолу. 

Рахункова палата України 
01601, м.Київ, 
вул. Коцюбинського, 7 
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Зазначений законопроект направлено на розгляд Міністерству фінансів 
України (лист від 04.11.2015 №2925/4/99-99-21-05-13) та оприлюднено на 
офіційному сайті ДФС України. 

Щодо відсутності у Податковому кодексі України (далі - Кодекс) норм 
про відповідальність платника за неподання, несвоєчасне подання або 
неправильне заповнення звіту про суми податкових пільг (підпункт 2.3 
пункту 2 Рішення). 

З метою визначення в Кодексі відповідальності платника податків за 
неподання, несвоєчасне подання або неправильне заповнення звіту про суми 
податкових пільг, ДФС України направлено Міністерству фінансів України 
пропозиції щодо доповнення абзацу першого пункту 46.1 статті 46 Кодексу 
положеннями, які прирівнюють звітність про суми податкових пільг до 
податкової декларації (лист від 10.09.2015 №2390/4/99-99-19-02-01-13). 

Щодо невідповідності сум податкових пільг у податкових деклараціях 
та звітах про суми податкових пільг з податку на прибуток, відсутності у 
деклараціях на прибуток даних про підстави для застосування пільг 
(абзац другий підпункту 3.1 пункту 3). 

ДФС України розроблено проект наказу Міністерства фінансів України 
«Про затвердження форми податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств», який направлено на розгляд Міністерству фінансів України 
(лист від 25.09.2015 № 2527/4/99-99-19-02-01-13). 

У свою чергу наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 
«Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств» направлено Міністерству юстиції України для здійснення 
державної реєстрації (лист Міністерства фінансів України від 20.10.2015 
№ 31-11130-08-5/32464). 

Також надаємо інформацію про обсяги виробництва альтернативних видів 
палива (біоетанолу). 

Додатки: на арк. у 1 прим, 
і 

Голова М. Насіров 

Морозко 289-17-90 
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Державної фіскальної служби України з усунення виявлених Рахунковою палатою України порушень і недоліків за 
результатами аналізу стану адміністрування податкових пільг, наданих суб'єктам господарювання, які здійснюють 
діяльність у сфері виробництва альтернативних видів палива, та їх впливу на надходження до державного бюджету 

Зміст порушень і недоліків, 
(номер пункту, підпункту, 

абзацу), викладених у Рішенні 
Рахункової палати від 22 вересня 

2015 року №5-3 

Зміст заходів з усунення виявлених 
порушень та недоліків, встановлених під час 

перевірки 

Відповідальний структурний 
підрозділ ДФС 

Термін 

До абзацу другого пункту 1 
Щодо налагодження взаємодії з 
Міністерством аграрної політики 
та продовольства України, 
Державним агентством з 
енергоефективності та 
енергозбереження України та 
іншими державними органами 
влади для створення ефективної 
та дієвої системи контролю за 
дотриманням законодавства 
суб'єктами господарювання -
виробниками альтернативних 
видів палива 

Використання даних Реєстру 
альтернативних видів палив, розміщеного 
на сайті Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження 
України для визначення віднесення палива 
до альтернативного та оподаткування 
акцизним податком 

Використання інформації, отриманої в 
рамках взаємодії з державними органами 
при здійсненні контролю за дотриманням 
законодавства суб'єктами господарювання -
виробниками альтернативних видів палива, 
при організації та проведенні контрольно-
перевірочних заходів 

Департамент контролю за 
обігом та оподаткуванням 
підакцизних товарів 
(в частині використання 
Реєстру альтернативних видів 
палива) 

Департамент податкового та 
митного аудиту 
(в частині організації та 
проведення контрольно-
перевірочних заходів) 

Постійно 
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Постійно 

До п. 2.4 
Про узгодження норм Порядку 
обліку сум податків та зборів, не 
сплачених суб'єктом 
господарювання до бюджету у 
зв'язку з отриманням податкових 
пільг, затверджених Постановою 
КМУ від 27.12.2010 №1233 
з нормами Кодексу у частині 
термінів подання звіту про суми 
податкових пільг і термінів 
подання податкової декларації з 
податку на прибуток, права 
надання уточнюючого звіту 

Розробка проекту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 
27 грудня 2010 року №1233» 

Департамент методологічної 
роботи з питань оподаткування 

І півріччя 2016 
року 

До п. 3, п.п. 3.1 п. 3 (абзаців 
третього, четвертого та 

п'ятого), до п.п. 3.2 пункту 3 
(абзацу третього) 

Про незабезпечення створення 
ефективної системи контролю за 
правомірністю застосування 
податкових пільг виробниками 
альтернативних видів палива та 
цільовим використанням коштів, 
вивільнени від оподаткування. 

Надання Департаменту податкового 
та митного аудиту переліків підприємств, 
які протягом 2013 - 2014 pp. та 2015 року 
користувалися пільгою з податку на 
прибуток (код пільги 11020281) та ПДВ (код 
пільги 14010457) та по яких вбачаються 
порушення податкового законодавства в 
частині декларування вказаних пільг, для 
прийняття рішення щодо проведення по ним 
контрольно-перевірочних заходів. 

Департамент оподаткування 
юридичних осіб 

У місячний 
термін з дати 
затвердження 
Заходів 



з 

Не забезпечення належного 
обліку податкових пільг та 
належного контролю за 
своєчасністю подання до 
контролюючих органів звітності 
про суми отриманих податкових 
пільг, зокрема неподання або 
несвоєчасність подання звітів про 
суми податкових пільг, звітів про 
використання платниками 
податку на прибуток вивільнених 
коштів, і як наслідок - неповна та 
недостовірна узагальнена 
інформація контролюючих 
органів про податкові пільги, 
кількість пільговиків; 

невідповідность кодів 
податкових пільг з ПДВ, 
задекларованих у звітах про суми 
податкових пільг, підставам для 
звільнення 

— 

До п.п. 3.1 п. 3 (абзацу другого) 
Щодо незабезпечення належного 

обліку податкових пільг, 
зокрема невідповідності сум 

податкових пільг, які відображені 
у звітах про суми податкових 

пільг з даними податкових 

Внесення змін до Примірного порядку 
проведення камеральних перевірок, 
здійснення контролю за справлянням 
акцизного податку в частині проведення 
звірки даних податкових пільг у звітах про 
суми податкових пільг з даними податкових 
декларацій акцизного податку 

Департамент контролю за 
обігом та оподаткуванням 
підакцизних товарів 

Січень-лютий 
2016 року 
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декларацій акцизного податку 

До п.п. 3.2 пункту 3 (абзацу 
другого, третього, четвертого) 

та пункту 6 (абзацу 
четвертого) 

Про не забезпечення 
належного контролю за 
правомірністю застосування 
податкових пільг: 

• щодо низької 
результативності контрольно-
перевірочної роботи; 
• щодо підвищення якості 
контрольно-перевірочної 
роботи територіальних органів 
з питань адміністрування 
податкових пільг і їх цільового 
використання; 
• щодо неправомірного 
отримання суб'єктами 
господарювання пільг з 
податку на прибуток 
(відсутності у суб'єктів 
господарювання свідоцтва про 
належність палива до 
альтернативного); 
• щодо запровадження 
ефективного контролю за 

Дослідження питання законності 
застосування податкових пільг в ході 
проведення документальних перевірок 
платників податків (юридичних осіб). 

Здійснення на постійній основі 
контролю якості перевірок платників 
Податків (юридичних осіб), зокрема з питань 
правомірності застосування податкових 
пільг. 

Здійснення систематичного аналізу 
скасування в адміністративному порядку 
податкових повідомлень-рішень, прийнятих 
за результатами документальних перевірок 
платників податків (юридичних осіб) 

Департамент податкового та 
митного аудиту 

Постійно 
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дотриманням норм чинного 
законодавства з питань 
держаної митної справи; 
• щодо належного контролю 
за правомірністю отримання 
імпортерами податкових пільг 
з ПДВ та ввізного мита. 
До п.п. 3.2 пункту 3 (абзацу 

четвертого) 
Про не забезпечення належного 

контролю за правомірністю 
застосування податкових пільг, 
зокрема про не забезпечення 

належного контролю за 
правомірністю отримання 

імпортерами податкових пільг з 
ПДВ та ввізного мита 

Надання роз'яснень митницям ДФС з 
питань застосування звільнення від сплати 
митних платежів при імпорті товарів, що 
використовуються для реконструкції 
існуючих і будівництва нових підприємств 3 
виробництва біопалив і для виготовлення та 
реконструкції технічних і транспортних 
засобів з метою споживання біопалив та 
гехнічних та транспортних засобів, що 
працюють на біопаливі. 

Департамент адміністрування 
митних платежів та митно-
тарифного регулювання 

Січень-лютий 
2016 року 

До п. 6 (абзацу третього) 
Про проведення перевірок щодо 

правомірності застосування 
податкових пільг суб'єктами 
господарювання, у яких були 

встановлені факти декларування 
податкових пільг з податку на 

прибуток за кодом 11020281 без 
отримання свідоцтва про 

належність палива до 
альтернативного, а також 

ввезення товарів без сплати ПДВ 
і ввізного мита 

Надання матеріалів підрозділам 
податкового та митного аудиту щодо фактів 
декларування податкових пільг з податку на 
прибуток за кодом 11020281 без отримання 
свідоцтва про належність палива до 
альтернативного та/або ввезення товарів без 
сплати ПДВ і ввізного мита для організації 
документальних перевірок платників 
податків (юридичних осіб) 

Організація документальних перевірок 
платників податків (юридичних осіб) за 
матеріалами підрозділів оподаткування 

Департамент оподаткування 
юридичних осіб 
Департамент адміністрування 
митних платежів та митно-
тарифного регулювання 

Департамент податкового та 
митного аудиту 

У місячний 
термін з дати 
затвердження 

Заходів 



юридичних осіб, адміністрування митних 
платежів та митно-тарифного регулювання 
щодо фактів декларування податкових пільг 
з податку на прибуток за кодом 11020281 
без отримання свідоцтва про належність 
палива До альтернативного та/або ввезення 
товарів без сплати ПДВ і ввізного мита. 

До п. 6 (абзацу п'ятого) 
Про надання інформації про 

обсяги виробництва 
альтернативних видів палива, які 

1 належать до підакцизних товарів 

Надання Рахунковій палаті України 
інформації про обсяги виробництва 
альтернативних видів палива, які належать 
до підакцизних товарів (в частині 
біоетанолу) 

Департамент контролю за 
обігом та оподаткуванням 
підакцизних товарів 

Щопівроку 
(до 20 липня та 

до 20 січня) 

у? 



Додаток 

Обсяги виробництва біоетанолу в 2015 році (станом на 01.07.2015) 

11- 'і 

18 ДП "Наумівський спиртзавод" 375208 0 

18 ДП "Наумівський спиртзавод" 375208 0 

18 ДП "Наумівський спиртзавод" 375208 0 

18 ДП "Наумівський спиртзавод" 375208 0 

18 ДП "Наумівський спиртзавод" 375208 0 

18 ДП "Наумівський спиртзавод" 375208 0 

19 Хоростківське МПД ДП "Укрспирт" 37199618 0 

19 Хоростківське МПД ДП "Укрспирт" 37199618 0 

19 Хоростківське МПД ДП "УКРСПИРТ" 37199618 0 

19 Хоростківське МПД ДП "Укрспирт" 37199618 0 

19 Хоростківське МПД ДП "Укрспирт" 37199618 0 

, 19 Зарубинецький с/з 00375085 14696,88 

19 ДП "Зарубинський с/з" ' 00375065 22057,67 

20 ДП Івашківський спиртзавод 00375250 56708,4 

20 ДП Івашківський спиртзавод 00375250 0 

20 ДП Івашківський спиртзавод 00375250 77586,01 

20 ДП Івашківський спиртзавод 00375250 0 

20 ДП Івашківський спиртзавод 00375250 120998,5 

20 ДП Івашківський спиртзавод 00375250 0 

16 ДП "Лохвицький спиртовий комбінат" 00374806 0 

Всього 292047,46 




