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Спрощення процедури адміністрування
акцизного податку...
Постановами Кабінету Міністрів від 13.12.2017 №985 та від 18.12.2017
№981 затверджено Переліки підприємств та обсяги квот, які отримують або
ввозять на митну територію України речовини, що використовуються як
компоненти моторних палив (толуол, ксилол, сольвент) та нафтопродукти
(уайтспірит), для використання як сировини для виробництва в хімічній
промисловості, зокрема лакофарбовій промисловості.
З метою уникнення спірних ситуацій та чіткого дотримання норм
Податкового кодексу України та підзаконних нормативноправових актів,
які встановлюють Порядок обліку, контролю за цільовим використанням
таких товарів, правління Асоціації українських виробників лакофарбової
промисловості (далі – Асоціація) прийняло рішення провести навчальний
семінар для підприємств, які увійшли в переліки та інших зацікавлених
підприємств, членів асоціації...
22 березня відбувся круглий стіл за участі представників підприємств
Асоціації
українських
виробників
лакофарбової
промисловості,
Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби України
щодо спрощення процедури адміністрування акцизного податку при
отриманні та ввезенні розчинників для підприємств галузі.
У круглому столі взяли участь:
Василь Мерза – головний державний ревізор – інспектор відділу
контролю за обігом підакцизних товарів, Управління ліцензування та
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організації контролю за обігом підакцизних товарів Державної фіскальної
служби;
Сергій Павлюк – головний спеціаліст відділу акцизного податку,
Управління непрямих податків Департаменту податкової політики
Міністерства фінансів України;
Андрій Філозон – заступник начальника управління адміністрування
податків та контрольної роботи Департаменту податків і зборів з юридичних
осіб ДФС України.
Ред.: Надаємо деякі тези з виступів учасників круглого столу:
Олександр Андрєєв, експерт:
Ініціювали ми цей захід з метою:

сконтактувати з представниками контролюючих органів;

почути проблеми представників бізнесу (місцева податкова може, в
рамках наказу, щось вимагати до облаштування підприємства, робочого
місця...
Для того щоб це синхронізувати ми запросили поважних представників
відомств...
З грудня 2016 року ми опікуємося питаннями спрощення процедури
адміністрування акцизного податку. Питання виникло тоді, коли основна
сировина – розчинники (толуол, ксилол і сольвент), Законом України до
Податкового кодексу, були додані до акцизних товарів. Зросла їх собівартість.
Відповідно постала проблема їх використання. На одному із засідань
громадської ради при Мінфіні була висловлена пропозиція – …Чому ви не
користуєтесь механізмом, який запроваджено Податковим кодексом? .. Ми
минулий рік присвятили цій процедурі проходження, поетапного збору
документів, подання пропозицій до Мінфіну та Мінекономіки з тим, щоб
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підприємства увійшли до переліку підприємств, які мають використовувати
пільги (отримувати за нульовою ставкою на території України цю
підакцизну сировину), або звільняти від оподаткування сировину, якщо вона
буде ввезена на митну територію України. Ця процедура була тривалою. До
травня місяця ми збирали пропозиції і документи від підприємств. В травні
ми подали заявку від Асоціації виробників лакофарбової промисловості до
Кабінету Міністрів України. Періодично відслідковували проходження
нашого проекту постанови у всіх міністерствах та відомствах. Вся процедура
затягнулася через те, що проект має бути погоджено з ДФС, Міністерством
фінансів, Мінпаливенерго, Міністерством економіки, Міністерством юстиції.
Задіяні 5 міністерств, я вже не кажу про сам Кабінет Міністрів України...
В середині грудня 2017 року були затверджені Постанови КМУ №981,
№985, які включили лакофарбові підприємства в переліки звільнення від
акцизного податку. Ми вважали, що це основний етап, який необхідно
пройти щоб отримати можливості використання сировини без акцизного
податку. В січні 2018 року була прийнята Постанова КМУ по векселям. З 21
січня запрацював новий порядок... Отож, беремо порядок і 2 діючих накази
Мінфіну:

стосовно нафтопродуктів (уайтспірит);

стосовно компонентів (толуол, ксилол і сольвент)...
Для того щоб синхронізувати процедури ми і зібралися тут...
Олександр Бричко, директор Асоціації українських виробників
лакофарбової промисловості:
Мы Вас собрали потому что 2 года предприятия выкручиваются. Для
отрасли это большая проблема. Мы потребляем в год порядка 60 тысяч тонн
растворителей. За последние 2 года, когда ввели акцизные налоги, эта цифра
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(через таможню) упала в 6 раз. Мы стали заменять растворители, которые
были в рецептурах, на другие растворители. Благо химия позволяет. От этого
падает качество…
Самая главная проблема у нас с полуфабрикатным лаком. При
производстве краски на тонну идёт 30% растворителя. А при производстве
полуфабрикатного лака берётся 50% растворителя. Практически, если мы в
Украине производим 60 тонн полуфабрикатного лака, а для этого лака надо
30 тонн уайтспирита... Завоз же уайтспирита упал по нашим данным в 6
раз. Мы заменили этот растворитель… От этого качество краски упало.
Промышленные краски мы вообще перестали производить, потому что при
их изготовлении используются ксилол, толуол и ацетон. Два из них
прекурсора. У нас толуол охраняют в помещении с толщиной стены не
меньше 75 см. кирпича. Даже золото у нас в Национальном банке так не
охраняют, как толуол… Мы перестали конкурировать в области
промышленных красок.
Мы подняли эту проблему. И ДФС, и Минфин серьёзно подходят к этому
вопросу. Мы начали тесное сотрудничество. Мы понимаем их проблемы,
назначение… Они должны контролировать. У нас много непорядочного
бизнеса. Уайтспирит добавляют в зимнюю дизельку. Толуол  тоже
добавляют… Они знают про это, и это правильно… Мы в разговоре с
представителями органов власти должны найти приемлемое решение. Для
того чтобы, с одной стороны, упростить… Постановление КМУ вышло 15
декабря… Уже прошло 4 месяца, но не один из производителей не ввёз ни 1
кг растворителя изза сложности в оформлении ввоза растворителей в
Украину. Сложности на местах. Мы сделали опрос. В каждом регионе свои
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правила. В Суммах одно требуют…, в Днепродзержинске  другое. Все эти
вопросы нужно обсудить с представителями органов власти для:

наработки предложений изменений в Налоговый кодекс;

изменений правил, которые сегодня существуют и мешают
развития производства…
Два года мы работаем с немецкими экспертами. Там тоже эти позиции
являются подакцизным товаром. Но там вопросы управления контроля
гораздо проще. Начнём с того, что все вопросы решаются не на уровне
центрального органа (Кабинета Министров). Там всё делается на уровне
региональных органов. Там нет ни налоговых постов, ни налоговых
векселей... Отчитываются один раз в год. Немцы говорят: мы проверяем
своих импортёров по использованию растворителей «до печёнки и до
почек». Мы в любое время можем прийти на предприятие и проверить, как
используется тот или иной растворитель. Штрафы там большие…
Мы не против этого... Пока мы готовили Постановление КМУ (9 месяцев),
заводы должны были бы стоять и ждать квоту…
В Германии производитель и дистрибьютор в одном и том же статусе… За
ним точно также следят…
Мы стремимся, чтобы в нашей стране дистрибьютор имел такие же права,
как и производитель лакокрасочной продукции. Тогда значительно
уменьшатся у всех затраты на ввоз этого сырья…
Руководитель ассоциации Александр Бричко призвал участников
круглого стола, представителей бизнеса к активности потому, что от
результата этих дискуссий многое зависит – «если ничего не изменится, то
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наша конкурентность упадёт, по сравнению с импортом лакокрасочных
материалов».
Для справки: Результатом увеличения акцизов стало увеличение ввоза
лакокрасочных материалов с Белоруссии, в 3 раза за последние 2 года. Наши
производители потеряли рынок сбыта в Украине. Вот результат внедрения
акцизной политики…
Дискусія за круглим столом була відверта та конструктивна... Учасники
круглого столу детально обговорювали питання:
1. Порядок звільнення від оподаткування акцизним податком
нафтопродуктів та компонентів моторного палива, що використовується у
виробництві для хімічної промисловості;
2. Порядок державного регулювання та контролю сплати акцизного
податку, який визначено статтею 229 Податкового кодексу України;
3. Обсяг документів, які необхідно подати для отримання звільнення від
оподаткування;
4. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які
видаються до отримання або ввезення на митну територію України
нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти
моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній
промисловості;
5. Проблеми та перешкоди, які виникають при застосуванні положень
Податкового кодексу України при застосуванні положень щодо
особливостей оподаткування підакцизної сировини;
6. Розгляд можливих шляхів спрощення процедури звільнення від
акцизного податку підприємств хімічної промисловості;
7. Порядок облаштування приміщень акцизного складу, податкових
постів, вимоги до обладнання (витратомірилічильники та рівнеміри –
лічильники).
Залишається лише сподіватись на те, що здоровий глузд все ж таки
переможе і продукція наших виробників стане конкурентноспроможною...
С.Трусов
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