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На № від 
Рахункова палата України 

Щодо стану адміністрування 
податкових пільг 

Міністерство фінансів України до листа Комітету Верховної Ради 
України з питань бюджету від 18.11.2015 № 04-13/10-3206/рп(287508) 
розглянуло лист Рахункової палати України від 06.11.2015 № 16-2167 щодо 
результатів аналізу стану адміністрування податкових пільг, наданих суб'єктам 
господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва 
альтернативних видів палива, та в межах компетенції повідомляє. 

У листі Рахункової палати викладено рекомендації органам державної 
влади щодо запровадження дієвих заходів державної підтримки виробництва 
альтернативних видів палива та підвищення рівня контролю за діяльністю його 
виробників. Зокрема, рекомендовано розробити заходи та пропозиції щодо 
внесення змін до законодавства щодо стимулювання виробництва та 
вдосконалення порядку оподаткування рідких видів біопалива. 

Так, в розробленому Мінфіном у рамках Податкової реформи проекті 
Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та 
стимулювання економічної діяльності в Україні» (опубліковано на офіційному 
сайті Мінфіну - http.7/vvww.minfin.gov.ua/news/view/proekt?categorv=biudzhet) 
вносяться зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, пропонується 
передбачити електронну систему контролю за обігом палива (в т.ч. біопалива), 
яка включає, запровадження акцизної накладної, як обов'язкового електронного 
документу, що складатиметься при здійсненні всіх операцій з реалізації 
пального на внутрішньому ринку. Це забезпечить ефективний контроль за 
реалізацією пального на внутрішньому ринку, унеможливлення випадків 
реалізації на автозаправних станціях не облікованих обсягів пального, з яких не 

^сплачений акцизний податок, скорочення частки тіньового сектору ринку. 
^ Крім того, у зазначеному законопроекті пропонується біоетанолу 
^присвоїти окремий код УКТ ЗЕД та запровадити окрему ставку акцизного 
оо податку, що сприятиме забезпеченню єдиного підходу до його оподаткування. 

У зв'язку з цим скасовується необхідність отрийанйя-ЩдШ^в^^^ї^с#ля для 
виробників. ї ^ 

№1790/05 від 16.12.2015



Інформацію стосовно розроблених заходів 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, Державна фіскальна служба 
України надіслала до Рахункової палати України листом від 23.11.2015 
№ 26797/5/99-99-21-05-16. 
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