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Рахункова палата України 

Щодо стану адміністрування 
податкових пільг 

Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету 
Міністрів України від 13.11.2015 №45303/1/1-15 до листа Рахункової палати 
України від 06.11.2015 № 16-2168 та від 06.11.2015 № 16-2169 розглянуло 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, затверджений рішенням Рахункової палати від 22.09.2015 № 5-3 (далі 
- Звіт), та в межах компетенції повідомляє. 

У Звіті Рахункової палати викладено рекомендації органам державної 
влади розробити заходи та пропозиції щодо внесення змін до законодавства 
щодо стимулювання виробництва та вдосконалення порядку оподаткування 
альтернативних видів палива. 

Мінфіном, з метою вдосконалення порядку оподаткування палива, в тому 
числі альтернативних видів палива, у рамках Податкової реформи, розроблено 
проект Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та 
стимулювання економічної діяльності в Україні» (опубліковано на офіційному 
сайті Мінфіну - http://www.minfin.gov.ua/news/view/proekt?category=biudzhet), 
яким 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 
плачений акцизний податок, скорочення частки тіньового сектору ринку. 

^ Разом з тим, у зазначеному законопроекті пропонується біоетанолу 
Присвоїти окремий код УКТ ЗЕД та запровадити общему ставку акцизного 
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податку, що сприятиме забезпеченню єдиного підходу до його оподаткування. 
У зв'язку з цим скасовується необхідність отримання податкового векселя для 
виробників. 

Також, Мінфіном, з метою вдосконалення пільгового оподаткування 
виробників альтернативних видів палива, на виконання статей 84, 353, Додатку 
XV «Наближення митного законодавства» та Додатку XXVII I до Глави 4 
«Оподаткування» до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; пунктів 115, 
209 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 
2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 17.09.2014 № 847, якими передбачено імплементувати до національного 
законодавства норми розділів І і I I Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009, що 
встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати мит, та розділ З 
Директиви Ради № 2007/74/ЄС про звільнення від податку на додану вартість і 
акцизів на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн, 
розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу 
України» (зареєстрований у Верховній Раді України за № 3444 від 10.11.2015), 
яким, зокрема, передбачено виключити норми щодо звільнення від 
оподаткування митом обладнання та матеріалів для виробництва 
альтернативних видів палива; матеріалів, сировини, устаткування та 
комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві альтернативних 
видів палива, як такі, що відсутні у Регламенті № 1186/2009. 

Крім того, у Звіті Рахункової палати надано пропозиції Мінфіну 
забезпечити на постійній основі проведення моніторингу та аналізу 
ефективності функціонування податкових і митних пільг та їх впливу на 
розвиток відповідних галузей економіки. 

Відповідно до статті 30 Податкового кодексу України, моніторинг 
податкових і митних пільг, контроль за правильністю їх надання, обліку та 
цільовим використанням на постійній основі здійснюють контролюючі органи, 
тобто Державна фіскальна служба України. 

ДФС щоквартально формує звіти про суми податкових пільг, включаючи 
втрати доходів бюджету від їх надання у розрізі окремих видів податків, 
територій та за кодами видів економічної діяльності окремо щодо зведеного 
бюджету України, державного бюджету та місцевих бюджетів. 

В свою чергу, відповідно до Положення про Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 серпня 2014 року № 459, аналіз ефективності та впливу 
податкових і митних пільг на розвиток відповідних галузей економіки 
проводить Мінекономіки. 

Додатково надаємо копії листів ДФС, Держстату України, 
Держенергоефективності щодо розгляду порушених питань у Звіті та 



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. 

Додаток: н а ^ £ а р к . 

Заступник Міністра О. МАКЕЄВА 

Верхолаз 201-56-72 
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На№ від 
Міністерство фінансів України 

Держстат на виконання доручення Прем'єр-міністра України 
Яценюка А. П. від 13.11.2015 № 45303/1/1-15 розглянув лист Рахункової 
палати України від 06.11.2015 № 16-2168 та в межах повноважень 
повідомляє 

Згідно із Законом України "Про державну статистику" основними 
завданнями органів державної статистики є збирання, опрацювання та 
поширення статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, 
демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її 
регіонах. Держстат, відповідно до покладених обов'язків, у рамках плану 
державних статистичних спостережень здійснює збір та розробку даних 
щодо виробництва промислової продукції за видами. 

Так, відстеження даних щодо випуску (видобутку) промислової 
продукції зЕцйснюється на підставі державних статистичних спостережень за 
формою №. 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової 
продукції (товарів, послуг) за видами" (щомісячно) та за формою № Ш-НПП 
(річна) "З їіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" 
(щорічно, ї а суцільній основі). 

Збір га розробка цих даних проводиться згідно з Методологічними 
положеннями з організації державного статистичного спостереження з 
короткострокової статистики виробництва продукції промисловості, 
затверджевими наказом Держстату від 25.12.2012 № 541, та 
Методолог чними положеннями з організації державного статистичного 
спостереження щодо виробництва та реалізації промислової продукції (наказ 
Держстату від 25.12.2012 № 540) відповідно, які розміщені на офіційному 
веб-сайті Держстату (wvm.ukrstatgov.ua) у розділі "Методологія та 
класифікатзри'У "Статистична методологія"/ "Економічна статистика"/ 
"Економічна діяльність"/ "Промисловість". 

Облік виробництва (видобутку) промислової продукції органи 
державної статистики проводять на основі Номенклатури продукції 
промисловзсті (НІШ), затвердженої наказом Держстату від 17Л2Д012 № 520, 
(зі змінами) та розміщеної на сайті у розділі "Методол >гія 
"Класифікг тори". НПП базується на Статистичній кга сифії a i j i ^ i p o ^ ^ r i а 

ІД МЛііМіШ № УМ— 

Вх. № 



видами економічної діяльності Європейського Союзу (CPA) та є аналогом 
Переліку пЬодукції для європейської статистики виробництва (PRODCOM). 
НПП оновлюється щорічно, що зумовлено змінами в міжнародних 
статистичних класифікаціях та національними потребами. 

У ІНоменклатурі продукції промисловості класифікуються 
альтернативні види палива (у тому числі біопаливо): паливні брикети та 
гранули з і деревини та іншої природної сировини, біоетанол, біодизель, 
паливо суігішеве, електроенергія, вироблена з відновлювальних джерел 
енергії, зокрема вітровими, сонячними та гідроелектростанціями, тощо. 

Дані і за результатами проведення вищезазначених статистичних 
спостережень оприлюднюються на сайті згідно із планом державних 
статаста^ших спостережень (розділи "Публікації*" та "Статистична 
інформація"), надаються державним органам, установам, організаціям 
відповідно до угод щодо взаємообміну інформаційними ресурсами, а також 
використовуються для формування енергетичного балансу України. 

Ураховуючи викладене, Держстат може надавати на запити наявну 
статистичну шформацію щодо обсягів виробництва альтернативних видів 
палива, у тому числі біопалива, у рамках показників існуючих державних 
статистичних спостережень та класифікацій. При цьому надаємо наявну 
статистичні інформацію щодо виробництва вищезазначеної продукції в 
Україні за 2014 рік. 

Додаток: Щ. 1 арк. в 1 прим. 

В. о. Голову <~b4&£L*7 — І. Жук 

і 

Леонович 284 3156 



Додаток до листа Держстату 
від C&./dL, .2015 Wi.a3.b'<>£fm-tf 

В» робництво окремих видів промислової продукції в Україні 

Назва Код за НПП1 Вироблено за 20142 

Стружка і тр 
Паливні бриї 
та іншої при] 
Брикети, кот 
палива, з тор 
Паливо мото 
спиртів або ї 
тис.т 

ска деревні, таст 16.10.23 425 
ети та гранули з деревини 
юдної сировини, таст 16.29.14.90.20 930 
гни та подібні види твердого 
ру, таст 19.20.13.00.00 237 
ше сумішеве з вмістом 
с сумішей від 5% до 30%, 

19.20.21.00.60 
Вугілля деревне, агломероване чи 
неагломеровіне (уключаючи вугілля зі 
шкарлупи аб|) горіхів), тист 
Спирт етиловий та спирти інші, 
денатуровані будь-якої концентрації, що 
використову^оться як паливо або 
компонент для виробництва палива 
(біоетанол тощо), млн.дал 
Паливо, у т.ц. альтернативне паливо, з 
вмістом спигігів або їх сумішей 30% і 
бІЛЬШе, ТИС.Т] 

Біодизель (замінник палива дизельного), 
який одержується із олійних, цукристих 
та крохмальв их культур і тваринних 
жирів, т 
Електроенерпя, млрд.кВт-год 
у т.ч. вироблена 

гідроелектр їстанціями 
вітровими е іектростанціями 
сонячними електростанціями 

20.14.72.00 

20.14.75.00.10 

20.59.42.90.10 

20.59.59.97 

47,6 

182,8 

9,3 
ІД 
0,4 

1 Номенклатурі продукції промисловості (НПП) (www.ukrstatgov.ua: методологія та класифікатори/ 
класифікатори) 
2 Інформація сформована без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
М.Севастополя і а частини зони проведення антитерористичної операції. 
3 Дані вилучене з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику'' щодо 
конфіденційності інформації. 



і 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ 
( Д е р ж е н е р г о е ф е к т и в н о с т і ) 

пров. Музейний, 12, м. Київ, 01001; тел. 590-59-60, 590-59-74, факс 590-59-61, 590-59-75 

На доручення Кабінету Міністрів України від 06.11.2015 № 45303/1/1-15 
Держенергоефективності розглянуло лист Рахункової палати України від 
06.11.2015 № 16-2168 та повідомляє. 

Розвиток виробництва біологічних видів палива в Україні на сучасному 
етапі є вкрай актуальним. Сільське господарство та харчова промисловість 
мають надзвичайно великий потенціал виробництва сировини (сахарне сорго, 
ріпак, кукурудза, меляса, інші напівпродукти буряко-цукрового 
виробництва) для виробництва біоетанолу та біодизелю. 

Агентство поділяє думку Рахункової палати щодо необхідності 
посилення роботи з розвитку виробництва та використання альтернативних 
видів палива. Це передбачено як Національним Планом дій з відновлюваної 
енергетики на період до 2020 року, так і міжнародними зобов'язаннями 
України перед Енергетичним Співтовариством. 

Директивою 2009/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 
23 квітня 2009 року передбачається мінімальна частка 10 % біопалива у 
загальному споживанні призначених для транспортної сфери бензину та 
дизельного палива. 

Проте, на теперішній час законодавчо не визначена обов'язковість 
додавання біоетанолу до бензинів моторних сумішевих та відсутні механізми 
стимулювання його використання, що не сприяє створенню вітчизняного 
ринку рідкого біопалива. 

Незважаючи на прийняті у попередні роки законодавчі акти, 
спрямовані на сприяння виробництву та використанню біоетанолу, в Україні 
не вдалося налагодити його широкомасштабне виробництво та споживання. 

Крім цього, господарська діяльність у сфері виробництва і відпуску 
біоетанолу неврегульована, що створює бюрократичні бар'єри та значні 
складнощі як для виробників біоетанолу, так і для його споживачів. 

Міністерство ф інансів України 

Копія: Рахункова палата України 

Міністерство фінансів 
України 



Щодо абзацу З пункту З Рішення Рахункової палати України від 
22.09.2015№ 5-3. 

Протоколом № 83 від 29.07.2015 засідання Кабінету Міністрів України 
доручено Мінагрополітики, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку 
опрацювати питання щодо розвитку та використання біоетанолу. Зважаючи 
на те, що Держенергоефективності є центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сферах відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива, фахівців Агентства залучено до участі у роботі 
групи, яка створена у Мінагрополітики для виконання вказаного 
протокольного доручення. 

На сьогодні Держенергоефективності розробляються зміни до деяких 
законів України в частині сприяння розвитку виробництва та використання 
рідких біопалив. 

Щодо пункту 7 Рішення Рахункової палати України від 22.09.2015 

Держенергоефективності вжито заходів стосовно усунення зауважень, 
наданих під час перевірки щодо вдосконалення та оптимізації процесу видачі 
свідоцтва про належність палива до альтернативного. 

Агентством розроблено проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про 
адміністративні послуги», яким, зокрема, передбачено внесення змін до 
Закону України «Про альтернативні види палива» в частині встановлення 
основних вимог до регулювання надання адміністративної послуги з 
видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного, 
зареєстрований в Верховній Раді України 13.10.2015 за № 3322. 

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 
№21520/8/1-09 Держенергоефективності щорічно готує звіт Верховній Раді 
України про стан альтернативної енергетики та ефективність заходів 
стимулювання її розвитку, зокрема, в частині розвитку та споживання 
альтернативних видів палива. Копія звіту за 2015 рік буде направлена до 
Рахункової палати України. * 

№ 5-3. 

Заступник Голови В. Шліхта 
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Міністерство фінансів України 

Про виконання доручення 
Кабінету Міністрів України 

Державна фіскальна служба України на виконання доручення Кабінету 
Міністрів України від 13.11.2015 №45303/1/1-15 повідомляє таке. 

За результатами розгляду Рішення та Звіту Рахункової палати України 
від 22 вересня 2015 року №5-3 «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» (далі - Рішення) розроблено заходи з 
усунення недоліків і порушень, встановлених перевіркою. Зазначені заходи та 
інша інформація, надання якої визначено в Рішенні, направлені Рахунковій 
палаті України листом від 23.11.2015 J W / ^ /5/99-99-21-05-16 (додається). 

Голова — к\ \ Р-М. Насіров 

Мврбзко 289-17-90 
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Рахункова палата України 
01601, м. Київ, 
вул. Коцюбинського, 7 

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 за 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. 
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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. 

Голова 

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 
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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 і 

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 

1 
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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 
належать до підакцизних товарів 

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

Департамент контролю за 
обігом та оподаткуванням 
підакцизних товарів 

Щопівроку 
(до 20 липня та 

до 20 січня) 



Додаток 

Обсяги виробництва біоетанолу в 2015 році (станом на 01.07.2015) 

Код 
області Ндо*пщп{жємстімі КО^ЄДРЯОУ 

Вироблено 
(вдал.) 

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 00375065 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 




