
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВІЛІННЯ ДФС -  

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ 

З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ у м. ЗАПОРІЖЖІ 
_______МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС

АКТ

06.09.2016 М і»  /28-04-14-00/01125695

м. Херсон,вул.К.Маркса З

Про результати документальної планової виїзної 
перевірки державного підприємства «Херсонський 
морський торговельний порт» код 01125695 з питань 
дотримання вимог податкового законодавства за 
період з 01.01.2014р. по 31.03.2016р., валютного та 
іншого законодавства за період з 01.01.2014р. по 31.03.2016р.

1. Вступна частина

На підставі направлень від 24 червня 2016 року за №№ 95,96,97,98,99,100,101,та від 04 липня 2016р. за 
№102, від 13.07.2016р. №103 виданих Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування 
великих платників у м. Запоріжжі Міжрегіонального головного управління ДФС (далі СДПІ з ОВП у м. 
Запорінокі);

- Гапоновою Іриною Вікторівною, головним державним ревізор-інспектором відділу аудиту СДПІ з ОВП у м. 
Запоріжжі МГУ ДФС, радником податкової та митної справи II рангу ;

Богдан Ольгою Іванівною, головним державнИхМ ревізор-інспектором відділу аудиту СДПІ з ОВП у м. Запоріжжі, 
радником податкової та митної справи III рангу;
- Зеленським Павлом Анатолійовичем, головним державним ревізор-інспектором відділу перевірок платників 
податків ризикових категорій управління податкового аудиту СДПІ з ОВП у м. Запоріжжі, радником податкової та 
митної справи III рангу;

- Димидик Іриною Петрівною, головним державним ревізор -  інспектором відділу перевірок платників податків 
управління податкового аудиту, радником податкової та митної справи З рангу;

- Малюк Анжелою Олексіївною, головним державним ревізор -  інспектором відділу перевірок платників 
податків управління податкового аудиту, радником податкової та митної справи З рангу;

- Мельник Валентиною Іванівною, головним державним ревізором -  інспектором відділу податкового 
супроводження підприємств сфери надання послуг, радником податкової та митної справи 2 рангу;

- Будревич Наталією Степанівною, головний державний ревізор-інспектор відділу податкового супроводження 
підприємств сфери надання послуг, інспектор податкової та митної справи 1 рангу;

- Гілевськой Верою Анатоліївною, головним державним ревізор ~ інспектором відділу перевірок підприємств 
основних галузей економіки управління аудиту ГУ ДФС у Херсонській області;

- Варегою Вікторією Олексіївною, головним державним ревізор -  інспектором, радником податкової та митної 
справи відділу контрольно -  перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Херсонської ОДШ 
ГУ ДФС у Херсонській області.

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення п ер ев ір к ^ ^ ^ ^ ^ ^ _



згідно із п.75.1 СТ.75, ст.77, п.82.1 ст.82 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із 
змінами та доповненнями та відповідно до плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб’єктів 
господарювання на 2 квартал 2016 року, проведена планова документальна виїзна перевірка Державного 
підприємства «Херсонський морський торговельний порт»(скорочене найменування відповідно до установчих 
документів ДП «ХМТП») з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014 по 
31.03.2016р., валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.03.2016р. відповідно до 
затвердженого плану перевірки, наведеного у додатку № Ідо акту перевірки.

ДП «ХМТП» проінформовано про проведення планової документальної виїзної перевірки письмовим 
повідомленням від 16.06.2016р. № 32/28-04-14, яке разом з копією наказу від 16.06.2016р. № 143 «Про проведення 
планової виїзної перевірки» направлено суб’єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про 
вручення 17.06.2016р. та отримано ДП «ХМТП» 22.06.2016р.

Перевірку проведено з відома в. о. директора ДП «ХМТП» Соколова Андрія Сергійовича, роб. тел. (055) 
232-52-04 та в присутності головного бухгалтера Жовтоног Тетяни Валентиновни, роб. тел. (055) 48-12-40.

У журналі реєстрації перевірок ДП «ХМТП» вчинено запис 30.06.2016р. під № 42.

2. Загальні положення

2.1. Перевірка проводилась з 30.06.2016р.по 09.08.2016р. . подовжено з 10.08.2016 по 16.08.2016 (наказ СДПІ з 
ОВП у м. Запоріжжі МГУ ДФС від 08.08.2016р. №202), подовжено з 17.08.2016р. по 31.08.2016р. (наказ СДПІ з 

^С В П  у м. Запоріжжі МГУ ДФС від 16.08.2016р. №210).
^ ? .2 . У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність суб'єкта 

господарювання були (є):
Директор - Ткаченко Ігор Валентинович (ідентифікаційний номер_2293301835) -  з 24.10.2013 (наказ ДП 

«ХМТП» про призначення від 24.10.2013 №1082-К відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від
23.10.2013 №308-0) по 04.02.2016 (наказ Міністерства інфраструктури України «Про керівника ДП «Херсонський 
МТП» від 03.02.2016р. №16-0).

Директор -  Соколов Андрій Сергійович (ідентифікаційний номер 3014517618) з 05.02.2016р. (наказ 
Міністерства інфраструктури України «Про керівника ДП «Херсонський МТП» від 03.02.2016р. №16-о ) по день 
підписання акту перевірки.

Головний бухгалтер - виконуюча обов’язки головного бухгалтера Жовтоног Тетяна Валентинівна 
(ідентифікаційний номер 2370102348) за період з 28.10.2013 (Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу від
28.10.2013 №1087-К по 23.11.2016р.(наказ ДП «ХМТП» про призначення з 24.11.2014р. головним бухгалтером 
згідно Листа Міністерства інфраструктури України від 13.11.2014р. №12547/10/10-14).
2.3. ДП «ХМТП» зареєстрований 20.11.1991 року Виконавчий комітет Херсонської міської ради, свідоцтво про 
державну реєстрацію від № 617230 серія А01 на відміну від баз даних щодо реєстрації ДП «ХМТП» 08.10.1993 
Виконавчим комітетом Херсонської міської ради, свідоцтво про державну реєстрацію від 08.10.1993 № 818-Р.

ДП «ХМТП» підпорядковане Державному департаменту (перейменовано у державну адміністрацію)

f apcbKoro і річкового транспорту та належить до сфери управління Міністерства транспорту та зв’язку України.
3.1. Код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 01125695.

2.3.2. Місцезнаходження суб'єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію: 73000 
Херсонська обл., м. Херсон, просп.-т. Ушакова, 4.
Перевіркою встановлено, що фактично суб'єкт господарювання знаходиться за адресою: 73000 Херсонська обл., 
м. Херсон, вул. К. Маркса, 3.

2.4. Взято на податковий облік в органах державної податкової служби 12.09.1994 за № ^ ,  станом на дату 
підписання акта перебуває на обліку в СДПІ з ОВП у м. Запоріжжі.

2.4.1. У періоді, який перевірявся, суб'єкт господарювання був платником:
• податку на прибуток;
• податку на додану вартість;
• екологічного податку;
• податку з доходів фізичних осіб;
• єдиного соціального внеску;
• земельного податку з юридичних осіб;
• збору за спеціальне використання води;
• збору за користування радіочастотним ресурсом України;
• туристичного збору;

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірк



• військового збору
2.4.2. У періоді, за який проводилась перевірка, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію платника податку на 
додану вартість №100051588 серія НБ №308912 від 09.07.2007, виданого ДШ у м. Херсоні , індивідуальний 
податковий номер - 011256921031, був зареєстрований платником ПДВ з 12.07.1997 по теперішній час.
2.5. ДП «ХМТП» не має відокремлених структурних підрозділів.
2.6. Інформація про види діяльності, які мало право здійснювати ДП «ХМТП» за період, що перевірявся, які воно 
фактично здійснювало, а також про отримані ліцензії, патенти та дозволи наведено у таблиці:

Вид діяльності 
згідно з Довідкою 
про включення до 

ЄДРПОУ
(КВЕД, назва)

1
50.20-Вантажний 

морський 
транспорт 

50.40 -  Вантажний 
річковий 
-транспорт

41.20- 
будівництво 
житлових і 
нежитлових 
будівель

52.10- 
складське 

‘господарство
68.20 - надання
в оренду й
експлуатацію
власного чи
орендованого
нерухомого
майна
08.12- 
добування 
піску, гравію, 
глин і каоліну

Чи займався 
фактично 
суб’єкт 

господарюван 
ня цим видом 

діяльності 
(так/ні)

-//-

НІ

так

так

так

Чи передбачено 
отримання 

дозволів на цей 
вид діяльності 
(ліцензій/патен 
тів/дозволів/не 
передбачено)

лщензія
(надання послуг
з перевезення
пасажирів,
небезпечних
вантажів,
багажу
річковим,
морським
транспортом)
лщензія на
господарську
діяльність,
пов’язана із
створенням
об’єктів
архітектури

законодавством 
не передбачено

спеціальний 
дозвіл за 
користування 
надрами, 
Шабовське 
родовище 
(видобування 
піску)_______

Назва органу, що 
видав ліцензію, 

патент, дозвіл, дата 
видачі і номер

Державна інспекція 
України з безпеки 
на морському та 
річковому
транспорті, від 
10.09.2012 серія АВ 
№600273

Міністерство 
регіонального 
розвитку та
будівництва 
України, інспекція 
державного 
архітектурно- 
будівельного 
контролю у
Херсонській 
області, Серія АВ 
№489747 від
09.09.09

Міністерство 
охорони 

навколишнього 
середовища 

України, від 20 
травня 2009 року № 

4980

Термін 
початку і 

закінчення 
дії ліцензії, 

патенту, 
дозволу

10.09.2012 
термін 

закінчення 
дії ліцензії 

не
передбачено

11.08.2009-
11.08.2014

з 20.05.2009 
до

05.11.2019

Примітка

Передано 
відповідн 

одо 
розподіль 

чого 
балансу 

за 2013р.

Фактично у періоді, що перевірявся, суб’єкт господарювання здійснював навантаження та розвантаження 
вантажів, зберігання вантажів, надання у фрахт судна, нарахування портових та позапортових зборів та інші 
послуги з оброблення вантажів.

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки''



2.7. Інформація про дебіторську (кредиторську) заборгованість ДП «ХМТП» наведена у додатку № 2.3 до Довідки 
про загальну інформацію.
Перевіркою не встановлено операцій з векселями та цінними паперами.

2.8. Статутний капітал ДП «ХМТП» відповідно до установчих документів на момент його створення складав
71 681,974 тис. грн., станом на 31.03.2016 -  38 149,146 тис. грн. Станом на 31.03.2016 статутний капітал 
сформовано в сумі 38 149,146 тис, грн., або на 100 відсотків. _____________________________

№
з/
п

Дані про учасника (засновника, 
__________акціонера)

Код за 
ЄДРПОУ/ 
ідентифіка 

ційний 
номер

37472062

Найменування 
СГД 

ШБ фіз. особи

Міністерство
інфраструктури
України

Дані про частку у статутному капіталі та її фактичне внесення

Сума внеску 
згідно з 

установчими 
документами, 

тис. грн.

38 149,146

Форма
внеску

Частина у 
статутном 
у капіталі, 

%

100,00

Дата внесення

13.06.20 ІЗ"

Фактично 
внесено, 
тис. грн.

8

38 149,146

Ш  *Відповідно до розподільчого балансу від 13.06.2013 року, акту приймання-передачі майна, майнових 
прав та зобов’язань затвердженого Міністром Міністерства інфраструктури України Козак В.В. та погодженого з 
головою комісії з реорганізації Ігнатенко С.В. від 13.06.2013 ДП «ХМТП» та ДП «Адміністрація морських 
портів України» станом на 13.06.2013 статутний капітал ДП «ХМТП» у розмірі 71 682,00 тис. грн. поділено на 
наступні частки: ДП «ХМТП» у сумі 38 149,0 тис. грн.; ДП «Адміністрація морських портів України» у сумі 
33 533,0 тис. грн.

ДП «Херсонський морський торговельний порт» не є засновником іншого суб’єкта господарювання.
2.9. Інформація про попередню планову (позапланову за сукупними показниками фінансово-господарської 
діяльності) виїзну перевірку суб'єкта господарювання (позапланові виїзні перевірки, які проводились у періоді, 
що перевірявся, крім перевірок з питань перевірки відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з 
платником податків), проведену органами державної податкової служби, та усунення виявлених недоліків:

№
з/

Назва органу, що 
здійснював перевірку, 
посада та ПІБ перев.

№, дата акта 
(довідки) 
перевірки

Переві
рений
період

Донараховано всього, 
тис. грн.

Зменш, 
бюдже 
тного 

відшко 
дуванн 
я ПДВ

зменше
но

збитки,
тис.
грн.

♦Стан
усунення
виявлених
порушень

8
ДПІУ М.ХЕРСОНІ 
Вороновою Л.О.- 
ГДРПІ,
Таран Т.В.-ГДРШ 
Задачиною О.В. - 
ГДРП1;
Мальчевською А.М. - 
ГДРП1;
Усоровою 0 .0 . - 
ГДРПІ;
Черкасовим М.М. - 
ГДРПІ;
Кузьміновим С.В. - 
ГДРПІ.
Шкодою Т .1 .-ГДРПІ; 
Грошовою О.В.

03.11.2014№3
75/2103-22-
01/01125695

3 01.07.12 
по
31.12.13

Податку на прибуток 
4066780грн;
ПДВ - 3060396грн;
плата за користування 
надрами
729892,74грн., збір за 
спеціальне 
використання 
поверхневих та
підземних вод 
2002,17грн..

На
апеляційном 
у оскаржені

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірк



ДПГ у  М.ХЕРСОНІ

ДПІ у  М.ХЕРСОНІ

06.05.2015
№101/21-03-
22-

04/01125695
03.12.15
№ 1/ 21- 22- 22-

05/01125695

01.10.14-
31.12.14

Податок на додану 
вартість -  64051,88грн.

Лютий
2015р.

Податок на додану 
вартість -  29333,75грн.

Рішення на 
користь 
підприємства

Рішення на 
користь 
підприємства

2.10. Довідка про загальну інформацію щодо ДП «ХМТП» (у т.ч. інформація про відкриті рахунки у банках) та 
результати його діяльності за період, що підлягав перевірці, додається та є невід’ємною частиною акта. (Додаток 
№ 2 )
2.11. За перевіряємий період ДП «ХМТП» не використовувало в господарській діяльності векселів.
2.12. Д П "ХМТП" у періоді, що підлягав перевірці, не був засновником (учасником) чи акціонером інших суб'єктів 
господарювання, в яких володіє часткою статутного фонду в розмірі більш 5 відсотків.
2.13. Реєстр направлених запитів в ході проведення планової виїзної перевірки та результатів проведених 
перевірок контрагентів щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи яка мала правові відносини з такими 
контрагентами наведено в додатку № 3.10.1 до першого примірника акту перевірки, який залишається в 
контролюючому органі.

1^ .14 . Довідка про результати проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ДП «ХМТП» та 
^Опрацювання встановлених ризикових операцій додається (додаток № З до першого примірника акту перевірки, 

що залишається в контролюючому органі).
2.15. Узагальнений перелік документів, які було використано при проведенні перевірки, наведено в додатку № 4 
до акту перевірки.

3. Результати перевірки повноти обчислення та своєчасності сплати до бюджетів, державних цільових 
фондів податків, зборів (обов’язкових платежів), неподаткових доходів, встановлених законодавством, а 

також дотримання вимог валютного та іншого законодавства.

3.1. Податок на прибуток
3.1.1. Доходи, що враховуються при визначенні об‘єкта оподаткування
За період з 01.01.2014 по 31.12.2014р. ДП «ХМТП» задекларовано доходи, що враховуються при 

визначенні об‘єкта оподаткування у сумі 144 861 589 грн.

Перевіркою повноти визначення доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за 
період з 01.01.2014 по 31.12.2014р. не встановлено їх заниження або завищення.

^ ^ е д е н і дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум доходів, що враховуються при
визначенні об'єкта оподаткування.

грн.

Доходи, що враховуються при 
визначенні об'єкта оподаткування

Відхилення

Тип Декларації
(основна,
уточнююча)

(г р .5 -гр .4 )

№з/п Звітний період Дані платника 
(дані Декларації 
про прибуток 
підприємства)

Дані перевірки

Примітка

1 2 3 4 5 6 7

1 2014рік основна 144861589 144861589 0

Структура доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, задекларованих
ДП «ХМТП» згідно з поданими деклараціями:

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки



код
ряд
ка показник декларації______________

Доходи, що враховуються при 
визначенні об'єкта оподаткування
Дохід від операційної діяльності 
(дохід від реалізації товарів (робіт, 
послуг)_______ _________________
Інші доходи

2014 рік

сума

144861589

117755489

27106100

%

100,00

81,3

18,7

грн.
всього

сума

144861589

117755489

27106100

%

100,00

81,3

18,7

1) Перевіркою відображених у рядку 02 Декларацій "Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації 
товарів (робіт, послуг)" показників за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 у загальній сумі 144 861 589 грн. 
встановлено, що на формування цих показників мало вплив здійснення операцій із надання послуг із навантаження 
та розвантаження вантажів, зберігання вантажів, зважування вантажу, подача-прибирання вагонів, нарахування 
портових та позапортових зборів, інші послуги портофлоту.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 у загальній сумі 
144 861 589 грн. на підставі наступних документів: податкових декларацій з податку на прибуток, головної книги 
за 2014 рік, журналів-ордерів по рахунках 361 « Розрахунки з вітчизняними покупцями (порт)», 362 «Розрахунки з 

Л|Шоземними покупцями», 701 «Доход від реалізації готової продукції, робіт, послуг», 702 « Доход від реалізації 
"оварів»,703 «Дохід від реалізації робіт та послуг», договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, 

платіжних документів, рахунків та ін. не встановлено заниження або завищення задекларованих ДП «ХМТП» 
показників у рядку 02 Декларацій "Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)" на 
суму 1448615 89 гривень.

2) Перевіркою відображених у рядку 03 Декларацій "Інші доходи" показників за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 
у загальній сумі 27 106 100 грн. встановлено, що підприємством до складу інших доходів включено дохід від реалізаці 
іноземної валюти, дохід від операційної курсової різниці, дохід від операційної оренди активів, дохід від реалізаці 
інших оборотних активів, доходу від списання кредиторської заборгованості, інших доходів від операційної 
діяльності, та ін.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 у загальній сумі
27 106 100 грн. на підставі наступних документів: податкових декларацій з податку на прибуток, головної книги за 
2014 рік, журналів-ордерів по рахунках 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти», 712 «Дохід від реалізаці 
інших оборотних активів», 713 «Дохід від операційної оренди активів», 714 «Дохід від операційної курсово 
різниці», 715 «Дохід від одержаних штрафів, пені, неустойки», 717 «Дохід від списання кредиторської 
заборгованості», 719 «Інші доходи від операційної діяльності», 746 «Інші доходи від звичайної діяльності», 
договорів, платіжних документів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, протоколів списання 

^^боргованості, товарно-транспортних накладних, банківських виписок та ін. не встановлено заниження або 
завищення задекларованих ДП «ХМТП» показників у рядку 03 «Інші доходи».

3.1.2. Витрати, що враховуються при визначенні объекта оподаткування

За період з 01.01.2014 по 31.12.2014 ДП «ХМТП» задекларовано витрати, що враховуються при визначенні 
об'єкта оподаткування у сумі 131 248 969 грн.

Перевіркою повноти визначення витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування за період з
01.01.2014 по 31.12.2014 встановлено їх завищення на загальну суму 
1 029 993 гри., в тому числі по періодах:

2014 рік -  1 029 993 грн.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум витрат, що 
враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки' ^



№з/п Звітний період

Тип Декларації 
(основна, 
уточнюючий 
розрахунок)

Загальна сума витрат, що враховуються 
при визначенні об'єкта оподаткування

Відхилення

Примітка

(гр.5 -  гр.4)

Дані платника 
(дані Декларації 
про прибуток 
підприємства)

Дані перевірки

1 2 3 4 5 6 7

1 2014 рік основна 131 248 969 130 218 976 1 029 993

Структура витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, задекларованих
ДП «ХМТП»

______грн._______
код
рядк
а

04

05

05.1

06.1

06.2

06.3
06.4
IB

06.5

показник декларації

Витрати, що враховуються при 
визначенні об'єкта оподаткування

Витрати операційної діяльності, в тому 
числі:

Собівартість придбаних (виготовлених) 
та реалізованих товарів (робіт, послуг)

Інші витрати

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Фінансові витрати

Інші витрати

Від'ємне значення об'єкта 
оподаткування попереднього звітного 
року________________________

2014 рік

сума

131248969

99778890

99778890

31470079

8852365

2456790

20160924

%

100,00

76,0

76,0

24,0

6,7

1,9

15,4

Всього

сума

131248969

99778890

99778890

31470079

8852365

2456790

20160924

%

100,00

76,0

76,0

24,0

6,7

1,9

15,4

Перевіркою достовірності відображених показників у 
підприємств за період з 01.01.2014 по 3 1.12.2014 встановлено:

поданих Деклараціях з податку на прибуток

1) Перевіркою відображених у рядку 05.1 Декларацій "Собівартість придбаних (виготовлених) іл 
реалізованих товарів (робіт, послуг)" показників за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 у загальній сумі 99 778 890 
грн. встановлено, що на формування цих показників мали вплив прямі матеріальні витрати, прямі витрати на 
оплату праці, сума ЄСВ, амортизація виробничих основних засобів, безпосередньо пов’язаних з виконанням робі і, 
послуг, амортизація нематеріальних активів, витрати на поліпшення основних засобів, вартість послуг, прямо 
пов’язаних із виробництвом товарів (робіт, послуг), а також загальновиробничі витрати.

Проведеною перевіркою відображених показників за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 у загальній сумі 
99 778 890 грн. на підставі наступних документів: податкових декларації з податку на прибуток, головної книги за 
2014 рік по рахунках 231 «Основне виробництво», 232 «Допоміжне виробництво», 903 «Собівартість реалізованих 
робіт та послуг», 91 «Загальновиробничі витрати», журналів-ордерів по рахунках 471 «Резерв на оплату 
відпусток», 651 «Розрахунки по єдиному соціальному внеску», 661 «Розрахунки за виплатами працівникам», 631 
«Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками», 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами по 
послугам в національній валюті», відомостей нарахування податкової амортизації, договорів, видаткових 
накладних, прибуткових накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, товарно-транспортних

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки ^^^^^^^



накладних, авансових звітів, платіжних документів та ін. встановлено завищення задекларованих показників у 
рядку 05.1 Декларацій "Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)" на 
загальну суму 1 026 548грн. у т.ч. по періодах:

2014 р ік -  1026548 грн.

1. На порушення п.138.1, п.138.2, п.138.4, ст.138, п.н. 139.1.9 н.139.1 ст.139 Податкового Кодексу України від 
02.12.2010р. №2755-УІ (в редакції станом на 31.12.2014р.), ДП «ХМТП» завищено витрати, що враховуються 
при визначенні об’єкта оподаткування по взаємовідносинах з ФОП Тараненко (ідентифікаційниіі номер 
2430317819) всього у сумі -  230580 грн. у т.ч. по періодах;

2014 рік -  230 580 грн.

Зміст порушення:

Перевіркою встановлено, що ДП «ХМТП» укладено договори про надання сюрвейєрських послуг з ФОП 
Тараненко Вадимом Анатолійовичем .

За умовами договору від 04.10.2013р. №175р ФОП Тараненко Вадимом Анатолійовичем надаються 
сюрвейєрські послуги з визначенням по осадці суден методом «драйф-сюрвей» ваги насипних вантажів 
відвантажених на судна (вивантажених з суден), які обробляються на Підприємстві (надалі по тексту-послуги).

Пунктом 1.3. обумовлено, що послуги надаються сюрвейєром в період з моменту укладання даного 
І^ г о в о р у  по 31.12.2013р.

П. 1.4 прийом-передача наданих послуг здійснюється шляхом підписання сторонами актів наданих послуг.
1.5 Одиницею послуги за даним договором є факт надання послуг при відвантажені (вивантаженні) судна в

цілому.
2. Права та обов'язки сюрвейєра

2.1 Надавати послуги без втручання і створення перешкод для адміністративно-господарської діяльності 
підприємства, у строки, в обсязі та на умовах, встановлених даним договором.

2.2 Відповідати за якість наданих послуг і вірогідність наданої інформації.
2.6 При наданні послуг Сюрвейєр повинен пройти на підприємстві вступний інструктаж з питань охорони 

праці та пожежної безпеки, виконувати «Інструктаж з охорони праці №98/А при знаходженні на території порту» 
та Загальну інструкцію №90 «Про заходи пожежної безпеки в ДП «ХМТП», з якими ознайомлюються під підпис 
при першому відвідуванні території підприємства.
2.9 Сюрвейєр має право залучати сторонні організації для виконання цього договору, що не звільняє сюрвейєра від 
відповідальності за якість наданих послуг.

4. Порядок розрахунків
4.1 Ціна за одиницю послуги складає 1220грн.,без урахування ПДВ.
4.2 Загальна сума даного договору та загальна вартість послуг формується виходячи з цінових і кількісних 
показників та фіксується в актах наданих послуг та орієнтовно складає 25000грн.

8. Інші умови
8.6 На момент укладання даного договору підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах, 
Сюрвейєр є платником єдиного податку за ставкою 5%.

9. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін.
Сюрвейєр:
Фізична особа -  підприємець Тараненко Вадим Анатолійович 73027, м.Херсон, вул. Благоєва 6 кв.40 
Реєстраційний номер облікової картки Платника податків 2430317819 п/р 26053052301257 в ХФ ПАТ КБ 
«Приватбанк», МФО 352479 Св-во платника єдиного податку серії Б№171392 від 01.06.2012р.

Також між ДП «ХМТП» та ФОП Тараненко Вадим Анатолійовичем укладено договір від 12.12.2013р. за 
№201Р про надання сюрвейєрських послуг з визначення кількості вантажів на суднах (надалі по тексту-послуги), а 
підприємство зобов’язується своєчасно прийняти й оплатити надані сюрвейєрські послуги.

П.1.3. Послуги надаються сюрвейєром в період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р.
П.1.4 прийом-передача наданих послуг здійснюється шляхом підписання сторонами актів наданих послуг.

1.5 Одиницею послуги за даним договором є факт надання послуг з визначення кількості вантажу на судні по 
кожному типу вантажу окремо.

2. Права та обов'язки сюрвейєра
2.1 Надавати послуги без втручання і створення перешкод для адміністративно-господарської діяльності 

підприємства, у строки, в обсязі та на умовах, встановлених даним договором.
примірник акта перевірки. Віча працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірк
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2.2 Відповідати за якість наданих послуг і вірогідність наданої інформації. Своєчасно, якісно, без затримки 
оформляти необхідні документи (сюрвейєрські акти) відповідно до міжнародної практики, вимог нормативних 
актів і заявки підприємства.

2.6 При наданні послуг Сюрвейєр повинен пройти на підприємстві вступний інструктаж з питань охорони 
праці та пожежної безпеки, виконувати «Інструктаж з охорони праці №98/А при знаходженні на території порту» 
та Загальну інструкцію №90 «Про заходи пожежної безпеки в ДП «ХМТП», з якими ознайомлюються під підпис 
при першому відвідуванні території підприємства.

2.9 Сюрвейєр має право залучати сторонні організації для виконання цього договору, що не звільняє 
сюрвейєра від відповідальності за якість наданих послуг.

4. Порядок розрахунків
4.1 Ціна за одиницю послуги складає 1220грн.,без урахування ПДВ.
4.2 Загальна сума даного договору та загальна вартість послуг формується виходячи з цінових і кількісних 

показників та фіксується в актах наданих послуг та орієнтовно складає 35000грн.
8. Інші умови

8.6 На момент укладання даного договору підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах 
Сюрвейєр є платником єдиного податку за ставкою 5%.

9. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін.
Сюрвейєр

Фізична особа -  підприємець Тараненко Вадим Анатолійович 73027, м.Херсон, вул. Благоєва 6 кв.40 
^Реєстраційний номер облікової картки Платника податків 2430317819 п/р 26053052301257 в ХФ ПАТ КБ 
^^Приватбанк», МФО 352479Св-во платника єдиного податку серії Б№171392 від 01.06.2012р. Додаткова угода №1 

від 18 червня 2014р.
Викласти п.4.2 договору в наступній редакції;
4.2 Загальна сума даного договору та загальна вартість послуг формується виходячи з цінових і кількісних 

показників та фіксується в актах наданих послуг та орієнтовно складає 170000грн., без урахування ПДВ.
2. Всі інші умови не змінено.

З. Дана додаткова угода набирає чинності з 01.04.2014р.
Додаткова угода №2 від 21 листопада 2014р.

Викласти п.4.2 договору в наступній редакції:
4.2 Загальна сума даного договору та загальна вартість послуг формується виходячи з цінових і кількісних 

показників та фіксується в актах наданих послуг та орієнтовно складає 231000грн., без урахування ПДВ.
2. Всі інші умови не змінено.
3. Дана додаткова угода набирає чинності з 01.10.2014р.

Фізична особа -  підприємець Тараненко Вадим Анатолійович має в наявності довідку за №1146 від 16.09.2013р, 
видану Головним державним управлінням статистики у Херсонській області, згідно якої основними видами 
діяльності (КВЕД-2010) є :

- надання інших комерційних послуг;
52.29 - інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Під час перевірки підприємством було надано кваліфікаційне свідоцтво №0070/А0 від 23.10.2009р. 
Тараненко В.А., який пройшов теоретичне навчання з програми «агропродукція -  курси для тальманів / інспекторів 
З категорії з присвоєнням кваліфікації інспектор -  організатор тальманського обліку , відбір проб, пробопідготовка 
і експрес-аналізів зернових, масляничних і рослинних олій».

Відповідно до бази даних Аналітичної системи "Реєстрація в якості платника єдиного податку " АІС 
«Податковий блок», приватний підприємець Тараненко В.А. є платником третьої групи податку, що підпадає під 
умови оподаткування згідно з ст.291,292 ПКУ від 2 грудня 2010 року № 2755-УІ із змінами та доповненнями. 
Відповідно до Наказу Міністрерства транспорту України від 10.12.2001р.(із змінами та доповненнями) сюрвейєр 
повинен мати вищу освіту відповідного напрямку, стаж роботи не менше 2 років за професією та наявність 
сертифікату.

В бухгалтерському обліку сюрвеєрські послуги відображені наступними проводками :
Д-т 84 «Інші онераційні витрати» К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» в сумі 230580грн. 
Д-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» К-т 3711 «Розрахунки по виданим авансам» в сумі 

233020грн.
Д-т 231 « Основне виробництво» К-т 84 «Інші операційні витрати» в сумі 230580грн.

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за  проведення перевірки



Д I УОI » ( обіїїпргісгь реалізованих робіт, послуг» К-т 231« Основне виробництво» в сумі 230580грн.
Д І Р)\ «і’с'іультат операційної діяльності» К-т 903 « Собівартість реалізованих робіт, послуг» в сумі 

2105Н0іри
Уіо іісррнірки нпдпііі наступні документи : (додаток до акту перевірки №3.1.2.3.1)

• пкги пикоііаііих робіт на загальну суму 230580грн.,
• документи, складені англійською мовою за реквізитами ALPHA INSPECT REPORT OF SHIP’S DRAFT

SlIKVl'Y.
• tiJin i ІЖІ1І доручення за 2014р., на суму 233020грн.,.
• Дрікі)! Сюрвєй Рапорти. Рапорти підписані ПП Тараненко В.А.

Чи імісгом надані рапорти є ідентичними і містять наступну інформацію:
1. /Ірафт знаки:

носове середнє скориговане 
кормове середнє скореговане 
середня лівий борт 
середня правий борт 
середній скорегований 
кінцева середня осадка

2. Водотонажність;
- водотоннажність з таблиць 

Р - після поправок на диферент 
після поправки на густину

3. Запаси судна: 
важке паливо 
легке паливо 
мастила 
прісна вода 
баласт
загальні запаси 
інше

4. Тоннаж вантажів: 
результати водотоннажності 
порожнє судно

Слід зазначити, що наведена інформація є показниками виміру спеціального обладнання судна та виміряється 
виключно екіпажем судна, як то: запаси судна, осадка, тощо...

. Крім того, в рапортах зазначено: «Проект обстеження судна було здійснено спільно з персоналом судна, і
^розраховується на основі існуючих таблиць калібрування і/або даних, які стосуються проекту, що

поставляються з судна до початку і після завантаження».

Таким чином, наведені рапорти відображають функціональні параметри, здійснені персоналом судна та не 
містять інформації щодо наданих послуг.

Слід зазначити, що сюрвейерські послуги - це оцінка вантажів (огляд), будь-яких транспортних засобів в 
якісному і кількісному відношенні, а також способу укладання і кріплення вантажів при транспортуванні, 
навантажувально - розвантажувальних робіт, включаючи маркування і первинне розділення. Проводяться такі 
послуги незалежними експертами (контролерами). Результатом проведення сюрвейерського обстеження товарів є 
видача сюрвейерського рапорту (укладення, звіту) про виконану роботу, про отримані дані і рекомендації по 
усуненню знайдених недоліків і удосконаленню системи контролю замовника послуг.
Крім того, замовником послуг сюрвейєра можуть бути як правило ваіггажовідправники, вантажоотримувачі, або та 
і інша сторона, судовласник. Морський порт не має необхідності в агриманні таких послуг від сюрвейєрських 
компаній, так як не є вантажовідправником, вантажоотримувачем. В сні говій практиці прийнято здійснювати всі 
розрахунки для зацікавлених сторін.

В морській практиці сюрвейєрська інформація необхідна для портів, яка отримується виключно від екіпажу 
судна.

Відображенню у бухгалтерському обліку та податковій звітності підлягає лише та господарська інформація,
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яка фактично відбулась, при наявності первинного документу, що підтверджує таку господарську операцію.
Первинні документи, які надані до перевірки, а саме рапорти, не мають юридичної сили первинних 

документів - у зв’язку із зазначенням у них господарських операцій, які фактично не відбулись та не 
підтверджені іншою стороною (старпомом або капітаном судна).

Так відповідно до ідентичних договорів між ДП «ХМТП»(далі Підприємство) та Клієном на перевантаження 
вантажу підприємство має право, офіційно повідомивши Клієнта, визначати кількість вантажу, відвантаженого на 
судно через ЗПК, по осадці судна методом «драфт-сюрвей» на підставі акту осадки судна, підписаного 
належним чином уповноваженими представниками Клієнта і судна.

Крім того послуги , не передбачені Договором та додатком до договору виконуються підприємством за 
письмовою заявкою та за рахунок клієнта за тарифами підприємства, діючими на момент надання послуг (згідно 
нарядів підприємства або інших актів виконаних робіт).

Відповідно до п.2.15 та п.2.16 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 5 червня 1995 р. за № 168/704 забороняється приймати до виконання первинні документи на 
операції, що суперечать законодавчим та нормативним актам.

Враховуюче вищенаведене, для надання юридичної сили і доказовості, первинні документи повинні бути 
складені відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати публічний порядок, встановлений Законом 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-ХІУ (із змінами та 

Лідоповненнями).
Враховуючи вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та ПКУ 

наявність первинних документів є обов'язковою, але не достатньою умовою для формування витрат, оскільки факт 
виконання зобов'язання за правочином зумовлює складання й інших документів, а тому, формальне складення 
лише первинного документа не є беззаперечним доказом реальності конкретної господарської операції.

Складені первинні документи ПП «Тараненко В.А.» на адресу ДП "ХМТП" у визначені п.44.1 ст.44 
Податкового кодексу України, не можуть за змістом вважатися первинними документами для підтвердження даних 
податкового обліку.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України (далі -  Кодекс) «для цілей оподаткування 
платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням 
об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів 
бухгалтерського обліку. Фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і 
зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митніа декларацій 
на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту».

Відповідно до статті 1 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ „Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" (далі - Закон №996) «первинний документ - документ, який містить відомості 

Щпро господарську операцію та підтверджує її здійснення», «господарська операція - дія або подія, яка викликає 
зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства».

Згідно з пунктом 2 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку>>, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 05.06.95 за №168/704 (далі - Положення) «первинні документи - це документи, створені у  письмовій або 
електронній формі, що Фіксують та підтверджують господарські операнії. включаючи розпорядження та 
дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операиії - ие факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, 
капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.

Первинні документи повинні бути складені у  момент проведення кожної господарської операції або, якщо 
це неможливо, безпосередньо після її завершення».

Відповідно до пунктів 1 статті 9 Закону №996 «підставою для бухгалтерського обліку господарських 
операиій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операиій. Первинні документи 
повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якгцо це неможливо - безпосередньо після її 
закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть 
складатися зведені облікові документи».

Згідно з п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995р. № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.06.95 за №168/704, «первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства,
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установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг 
господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади 
і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи 
електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у  здійсненні 
господарської операції».

На підставі ст.138.1 ст.138 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами та 
доповненнями) «витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із: витрат 
операційної діяльності, інших витрат.» та ст.138.1.1 ст.138 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-
VI (із змінами та доповненнями) « витрати операційної діяльності включають: собівартість реалізованих товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати..»

Відповідно до СТ.138.2.СТ.138 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами та 
доповненнями) «витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі 
первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і 
зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених 
розділом II цього Кодексу.»

^  Згідно ст.138.4. ст.138 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами та 
ЩРдоповненнями) «витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, крім 

нерозподільних постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої 
продукції в періоді їх виникнення, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від 
реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.»

Згідно статті 139. «Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку» Податкового 
кодексу України (в редакціях, яка діяли до 31.12.2014 року):

«п.п.139.1.9. витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними 
документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та 
нарахування податку.»

Враховуючи вищенаведене, на порушення п.138.1, п.138.2, п.138.4, сг.138, п.п. 139.1.9 П.139.І ст.139
Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (в редакції станом на 31.12.2014р.), ДП «ХМТП» 
завищено витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування по взаємовідносинах з ФОП Тараненко 
(ідентифікаційний номер 2430317819) за 2014 рік на загальну суму 230 580 грн.

2. На порушення п.138.1, п.138.2, п.138.8 ст.138, п.п. 139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу ДП 
^^"ХМТП" завищено витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за перевірений 
^^період по взаємовідносинах з ТОВ "Південьснецбудторг" (код за ЄДРПОУ 38594796) за 2014 рік на суму 15 

836 грн.

В розділі 3.2.2 «Податковий кредит» наведений опис порушень податкового законодавства ДП 
"ХМТП" по взаємовідносинах з контрагентом ТОВ "Південьснецбудторг" (код за ЄДРПОУ 38594796) .

Згідно отриманої податкової інформації та зібраної доказової бази перевіркою не підтверджено реальність 
здійснення господарських операцій між ДП «ХМТП» та ТОВ "Південьспецбудторг" за 2014 рік на загальну суму 
19002грн., в тому числі ПДВ 3 167 грн.

Взаємовідносини між підприємствами відбувались без укладання договору.
ТОВ «Південьспецбудторг» на адресу ДП «Херсонський морський торговельний порт» було реалізовано 

запчастини до трактору.

Відображенню у бухгалтерському обліку та податковій звітності підлягає лише та господарська інформація, 
яка фактично відбулась, при наявності первинного документу, що підтверджує таку господарську операцію.

Первинні документи, які надані до перевірки, а саме видаткові та податкові накладні, не мають 
юридичної сили первинних документів - у зв’язку із зазначенням у них господарських операцій, які 
фактично не відбулись.
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i;

в  бухгалтерському обліку господарські операції по взаємовідносинах з ТОВ "Південьспецбудторг" 
відображені наступними бухгалтерськими проведеннями:

Дт207 «Запасні частини» Кт 631 «Розрахунки з відчизняними постачальниками 
за матеріали» 15836,00грн.
Дт231 «Основне виробництво» Кт207 «Запасні частини» 15836,00грн.
Дт 903 «Собівартість реалізованих робіт, послуг» Кт231 «Основне виробництво» 15836,00грн.

Станом на 31.08.2014р. заборгованість відсутня.
Станом на 31.12.2015 року кредиторська заборгованість по рахунку 6311 «Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками за матеріали» з ТОВ "Південьспецбудторг" становить 0,00 грн.

До перевірки надано видаткові накладні:_______

№ видаткової 
накладної

274

285

345

346

347

дата
видаткової
накладної

30.07.2014

04.08.2014

30.08.2014

30.08.2014

30.08.2014

Прибутко
ва

накладна

1627

1637

1691

1692

1693

номенклатура

шпилька
гайка
втулка

лабіринт малий
колесо ведуче 50-19- 
99-1
колесо ведутіе 50-19- 
99-1

лабіринт великий

Отримано

Фесенко В.М. 
Тараненко О Т. 
Рязанов Ю.М.

Довіреність

303 від 
29.07.2014
303 від 
29.07.2014
345 від 
21.08.2014
345 від 
21.08.2014
345 від 
21.08.2014

Сума з ПДВ

2820

4800

3180

3432

4771,2
Транспортування товарів не оформлено товарно-транспортними накладними, що повинні відповідати 

нормам Наказу Міністерства фінансів України N 88 від 24.05.95 «Про затвердження Положення про 
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» (зі змінами та доповненнями), та Правилам 
перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту 
України від 14.10.1997р. N363.

Відсутність ТТН не дає можливість ідентифікувати факт здійснення господарської операції щодо 
придбання товарів у юридичної особи ТОВ «Південьспецбудторг», зокрема, неможливо встановити 
походження цього товару, місце відвантаження.

Розрахунки між ТОВ «Південьспецбудторг» та ДП «Херсонський морський торговельний порт» 
здійснювались у безготівковій формі відповідно до платіжних доручень:

1 № пл./д Сума
Платежное поручение исходящее 00000025751 от 
14.07.2014 Оплата (аванс)

2820,0

Платежное поручение исходящее 00000026099 от 
30.07.2014 Оплата (аванс)

4800,0

Платежное поручение исходящее 00000026407 от 
11.08.2014 Оплата (аванс)

3180,0

Платежное пор>'чение исходящее 00000026099 от 
12.08.2014 Оплата (аванс)

3432,0

Платежное поручение исходящее 00000025751 от 
13.08.2014 Оплата (аванс)

4771,20

19003,20

Перевіркою встановлено відсутність факту придбання ТМЦ по ланцюгу постачання, що доводигі. 
нереальність здійснення ТОВ «Південьспецбудторг» поставки (продажу) ТМЦ на користь ДП "ХМТП".

Фактично здійснено безпідставне документальне оформлення господарських операцій з одержания 
(придбання) товару по ланцюгам постачання - неправомірно складені первинпі документи щодо цих операцій га 
вчинено порушення частини першої ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність н 
України» та пунктів 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів країни від 24.05.99 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 5 червня 1995 за № 168/704. ^

“'^ т гш ю н и к  акта перевірки. Віза таиівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки



Таким чином, ДП "ХМТП" порушено п.1.2 Положення про документальне забезпечення записів у 
бухі ал ісрсі.кому обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів країни від 24.05.99 №88, зареєстрованого в 
Міністерстві юсгиції України 5 червня 1995 за №168/704, оскільки записи в облікових регістрах провадяться на 
підставі іісрвинних документів, створених відповідно до вимог цього положення.

Складені первинні документи ТОВ «Південьспецбудторг» на адресу ДП "ХМТП" у визначені п.44.1 ст.44 
Податковоі'о кодексу України, не можуть за змістом вважатися первинними документами для підтвердження даних 
податкового обліку.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків 
зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування 
та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 
звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено 
законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на 
підставі даних, не підтверджених документами, ш,о визначені абзацом першим цього пункту.

Водночас статтею 1 Закону України від 16.07.99 N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні" визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та 
підтверджує її здійснення.

Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних 
документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

^  Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися 
первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів 
таких документів, що передбачені чинним законодавством.

З урахуванням викладеного для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги 
лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Відповідно до п.2.15 та п.2.16 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 5 червня 1995 р. за № 168/704 забороняється приймати до виконання первинні документи на 
операції, що суперечать законодавчим та нормативним актам.

Враховуюче вищенаведене, для надання юридичної сили і доказовості, первинні документи повинні бути 
складені відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати публічний порядок, встановлений Законом 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-XIV (із змінами та 
доповненнями).

Враховуючи вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та ПКУ 
наявність первинних документів є обов'язковою, але не достатньою умовою для формування витрат, оскільки факт 
виконання зобов'язання за правочином зумовлює складання й інших документів, а тому, формальне складення 
лише первинного документа не є беззаперечним доказом реальності конкретної господарської операції.

1  ̂ Таким чином, на порушення п.138.1, п.138.2, п.138.8 ст.138, п.п. 139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового
кодексу ДП "ХМТП" завищено витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за 
перевірений період по взаємовідносинах з ТОВ «Південьспецбудторг» (код за ЄДРПОУ 38594796) за 2014 
рік на суму 15836 грн.

3. На порушення п.138.1, п.138.2, п.138.8 ст.138, п.п. 139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу ДП 
"ХМТП" завищено витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за перевірений 
період по взаємовідпосипах з ПП «Автосоюз- ЮГ» (код за ЄДРПОУ 36329611) за 2014 рік на суму 145015 
грн.

В розділі 3.2.2 «Податковий кредит» наведений опис порушень податкового законодавства ДП "ХМТП" по 
взаємовідносинах з контрагентом ПП "Автосоюз-Юг" (код за ЄДРПОУ 36329611) .

Згідно отриманої податкової інформації та зібраної доказової бази перевіркою не підтверджено реальність 
здійснення господарських операцій між ДП «ХМТП» та ПП "Автосоюз-Юг" за 2014 рік на загальну суму 
145015грн., ПДВ 29003 грн.

Перевіркою встановлено, що ДП «Херсонський морський торговельний порт» в перевіряємому періоді мало 
взаємовідносини ПП «Автосоюз- ЮГ» на підставі договору (№68Р від 14.05.2014р.) та без укладання угоди на 
постачання автошин та ресори задньої.
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І'іи|ійнуикн між /III «ХМТП» та ПП «Автосоюз-ЮГ» здійснювались у безготівковій формі. В частині

15

Д н і й  їй  ііі)мі>|і і і і і м і і т і и м і ) Сума
і |і і | іу< і і> іти
.’II (М ЛІМ N»II(IIIII(III.>’<M9 4899,36

.МІМ №(m(io(i();5i()5 30828,48
(I,' (»7 ,'()М Nd(I()(I0()0213«6 61167,76
(М (Ж ,'ІІІ-1 №і(І(І0(І()()2ЛІ97 47285,44
ІІИІ<> ,'ІМ'І №(1(111(1(1(126942 10000
(И (І*> ;(ІМ Nu()(l()()()()26958 10000
(1̂  (I'J ; іц . | Ntp(l(l()(l()()27017 10000

(Ж(І‘> ,'(І|.| Nu(l0(m(K)27055 10000

((•МІЧ 2(114 ШИ)()00()27092 10000

26 (1'» 2(114 Nu0()0()0027478 47870,48

2')(W2(I14X«()()()00027492 20000

3(I(W20I4X!!0()()OG027510 20000

2‘» Id 2(114 Хв00000028204 71748,96

04,12 2(114 №00000029158 71035,68

05 ()6.20І5 XU00000032732 21030

13,(17.2015 №00000033455 1891,50
1 13,07,2015 №00000033459 9904,80

В бухгалтерському обліку ДП «ХМТП» вищезазначені операції по взаємовідносинах з ПП «Автосоюз-ЮГ» 
знайшли своє відображення наступним чином: 

березень 2014

Дт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

4899,36

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

4082,80

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

816,56

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

4899,36

червень 2014

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

139398,53

Дт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

106110,48

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

23233,09

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

106110,48

липень 2014
Станом на 01.07.2014р. кредиторська заборгованість по розрахункам з ПП «Автосоюз-ЮГ» склала

5 ' 1̂ ***

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

150177,33

Дт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

144095,60

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

30035,55

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

16183,20

серпень 2014
Станом на 01.08.2014р. кредиторська заборгованість по розрахункам з

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Дт 3711«Розрахунки по виданим авансам»
Кт 3 11 «Поточний рахунок в національній валюті»

Ш  «Автосоюз-ЮГ» 97285,44грн.
73225,40

47285,44
у п о л р п т  р с и їп л і / / ____________________________________________________ 1 -  ^

^ ^ гр ш іір и и к  акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за  проведення перевірки
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Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

14645,08

87870,48

Станом на 31.08.2014р. кредиторська заборгованість по розрахункам з ПП «Автосоюз-ЮГ» складає 
137870,48грн.

жовтень 2014

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

80790,80

Дт 3711«Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

96948,96

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

16158,16

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

96948,96

листопад 2014
Станом на 01.11.2014р. заборгованість по розрахункам з ПП «Автосоюз-ЮГ» відсутня.

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

59196,40

11839,28

Станом на 30.11.2014р. кредиторська заборгованість по розрахункам з ПП «Автосоюз-ЮГ» складає 
71035,68грн.

червень 2015

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

17525,0

Дт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

21030,0

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

3505,0

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

21030,0

липень 2015

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

13048,49

Дт 3711«Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

15658,19

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

2609,70

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

15658,19

Станом на 31.07.2015р. заборгованість по розрахункам з ПП «Автосоюз-ЮГ» відсутня.

номер
видатко

вої

Дата Номер
прибуткового Артикул Номенклатура Од.

вим.
Кіл-
ть

ціна за 
од.

Сума,
грн

55 21.03.2014 422від21.03.14 824014395

Диск зчеплення ведений 184 в 
зб. (ф=50, без асбет)

шт 1 1 816,70 2 180,04

154 02.06.2014 1066 від 02.06.14

823000734
Шина 6.50-10 шт 2 3 222,60 14 028,48

823000743
Шина 5.00-8 шт 2 2 622,60

186 27.06.2014

1261 від 30.06.14
823000732

Шнна215/60К16 99У шт 4 1 867,83 53 965,60

823000755
Шина 10.00-20 шт 10 3 750,00

226 22.07.2014 1466 від 22.07.14

823000743
Шина 5.00-8 ЭЛКО 332 шт 4 2 622,60 43 525,44

823000714
Шина 6.50-10 еластична шт 8 3 222,60

^ ^ р іш ір н и к  акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки'
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258

370

418

180

182

235

07.08.2014

20.10.2014

21.11.2014

08.06.015

13.07.2015

13.07.2015

1576 від 07.08.14

2150 від 20.10.14

2401 ВІД21.11.14

1146 від 08.06.15

1382 ВІД 13.07.15

1382 від 13.07.15

823000743

823000760

823000743

823000743

823000761

823000762

824014664

504504056
824014669

Шина 5.00-8 ЕЛКО 332

Шини 6,50-10

Шини 5.00-8 ЕЛКО 332

Шина 5.00-8 ЭЛКО 332

Автокамера 12.00/20

Автокамера 8,40-15С

Ресора задня (15-листів) L-1846 
мм (ЧМЗ) МАВ 509

Металорукав (гофра) МАЗ 
(диам. 110мм)
ПГУ МАЗ VG-3208

12

1,2

2 622,60

З 222,60

2 622,60

2 622,60

395,00

195,00

8 762,50

1 313,54

8 254,00

12 588,48

35 791,20

11 946,24

21 030,00

1 891,50

9 904,80

Дані щодо товарно- транспортних накладних:

Номе; Дата Автомобіль Причіп
Автомобільний 

перевізник
Замовник і 

вантажовідправник
Пункт
навантаження

Пункт
розвантаження Водій

02.06.2014
Hyundai

ВТ6469АТ ВТ7877ХХ
ПП "Автосоюз 

-Ю Г'
ПП "Автосоюз - 

ЮГ" Херсон Херсон Селянинов Д.О.

27 27.06.2014
Газель

ВТ1821АС
ПП "Автосоюз 

-ЮГ"
ПП "Автосоюз - 

ЮГ" Херсон Херсон Погорілий С.Г.

07.08.2014
Газель

ВТ1821АС
ПП "Автосоюз 

-ЮГ"
ПП 'Автосоюз - 

ЮГ" Херсон Херсон Погорілий С.Г.

3\10 20.10.2014
Chevrolet ВТ 

14-70ВС
ПП "Автосоюз 

-ЮГ"
ПП "Автосоюз - 

ЮГ" Херсон Херсон Селянинов Д.О.

21\П 21.11,2014
Chevrolet ВТ 

14-70ВС
ПП "Автосоюз 

-ЮГ"
ПП "Автосоюз ■ 

ЮГ" Херсон Херсон Селянинов Д.О.

08.06.2015
Chevrolet ВТ 

14-70ВС
ПП "Автосоюз 

-ЮГ"
ПП "Автосоюз - 

ЮГ" Херсон Херсон Селянинов д о.
В ході перевірки надано додатковий документ: Сертифікат відповідності №UA1.009.0007603-14 від 

07.02.2014р. на шини пневматичні автомобільні марки «Кама», де зазначено виробника ВАТ «Нижнекамсшина» 
423580 Республіка Татарстан Росія. Серед переліку моделей значиться тільки розмір - 12.00R20.

Перевіркою встановлено, що шини з розмірами 5.00-8, 6.50-10, 10.00-20, диск зчеплення та автокамери з 
розмірами 8.40-15С, 12.00-20 виробляють іноземні підприємства: Armour, Deestone, Addo, Maglift, Double 
Happiness, Mitas, Омскшина, Ніжнекамскшина, Мінський автомобільний завод.

Таким чином, вищезазначений товар імпортного походження.

Відображенню у бухгалтерському обліку та податковій звітності піддягає лише та господарська інформація, 
яка фактично відбулась, при наявності первинного документу, що підтверджує таку господарську операцію.

А  Первинні документи, які надані до перевірки, а саме видаткові та податкові накладні, не мають
^ю ридичної сили первинних документів - у зв’язку із зазначенням у них господарських операцій, які 

фактично не відбулись.

Транспортування товарів не оформлено товарно-транспортними накладними, що повинні відповідати 
нормам Наказу Міністерства фінансів України N 88 від 24.05.95 «Про затвердження Положення про 
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» (зі змінами та доповненнями), та Правилам 
перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту 
України від 14.10.1997р. N363.

Відсутність ТТН не дає можливість ідентифікувати факт здійснення господарської операції щодо 
придбання товарів у юридичної особи ІІІІ «Автосоюз-Юг», зокрема, неможливо встановити походження 
цього товару, місце відвантаження.

Перевіркою встановлено відсутність факту придбання ТМЦ по ланцюгу постачання, що доводить 
нереальність здійснення ПП «Автосоюз-Юг» поставки (продажу) ТМЦ на користь ДП "ХМТП".

Фактично здійснено безпідставне документальне оформлення господарських операцій з одержання 
(придбання) товару по ланцюгам постачання - неправомірно складені первинні документи щодо цих операцій та 
вчинено порушення частини першої ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
України» та пунктів 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,

пршіірнш акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки ^^^^^ ^^.



затвердженого наказом Міністерства фінансів країни від 24.05.99 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 5 червня 1995 за№  168/704.

Таким чином, ДП "ХМТП" порушено п.1.2 Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів країни від 24.05.99 №88, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 за №168/704, оскільки записи в облікових регістрах провадяться на 
підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього положення.

Складені первинні документи ПП «Автосоюз-Юг» на адресу ДП "ХМТП" у визначені п.44.1 ст.44 
Податкового кодексу України, не можуть за змістом вважатися первинними документами для підтвердження даних 
податкового обліку.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків 
зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування 
та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 
звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено 
законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на 
підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Водночас статтею 1 Закону України від 16.07.99 N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні" визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та 
підтверджує її здійснення.

Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних 
документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися 
первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів 
таких документів, що передбачені чинним законодавством.

З урахуванням викладеного для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги 
лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Відповідно до п.2.15 та п.2.16 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 5 червня 1995 р. за № 168/704 забороняється приймати до виконання первинні документи на 
операції, що суперечать законодавчим та нормативним актам.

Враховуюче вищенаведене, для надання юридичної сили і доказовості, первинні документи повинні бути 
складені відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати публічний порядок, встановлений Законом 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-XIV (із змінами та 
доповненнями).

Враховуючи вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та ПКУ 
наявність первинних документів є обов'язковою, але не достатньою умовою для формування витрат, оскільки факт 
виконання зобов'язання за правочином зумовлює складання й інших документів, а тому, формальне складення 

І^лише первинного документа не є беззаперечним доказом реальності конкретної господарської операції.

Таким чином, на порушення п.138.1, п.138.2, п.138.8 ст.138, п.п. 139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового 
кодексу ДП "ХМТП" завищено витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за 
перевірений період по взаємовідносинах з ПП «Автосоюз-Ю г» (код за ЄДРПОУ 36329611) за 2014 рік на 
суму 145 015 грн.

4. На порушення пп.138.1.1, п.138.1, п.138.2, п.138.8 ст.138, п.п.139.1.9, п.139.1 ст.139 Податкового 
кодексу України (в редакціях, яка діяли до 31.12.2014 року) ДП «ХМТП» безпідставно включено до складу 
собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) вартість запасних частин, отриманих від ПАТ 
"Южмормонтаж" за 2014 у сумі 635 117 грн.

В розділі 3.2.2 «Податковий кредит» наведено опис порушень податкового законодавства ДП «ХМТП» по 
взаємовідносинах з контрагентом ПАТ "Южмормонтаж" (код за ЄДРПОУ 14122468).

Згідно отриманої податкової інформації та зібраної доказової бази перевіркою не підтверджено реальність 
здійснення господарських операцій між ДП «ХМТП» та ПАТ "Южмормонтаж" за 2014 рік на суму 635117 грн., 
ПДВ -127023 грн.
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І Ісрсніркон) нсіаповлено, що постачання запасних частин від ПАТ "Южмормонтаж" на адресу ДП «ХМТП» 
у періоді 20І4році (|)ак'іично не відбувалось. Тобто, первинні документи, які надані до перевірки, а саме: видаткові 
накладні, подаїконі накладні, інші, не мають юридичної сили первинних документів та не підлягають 
відображенню у бухгалтерському обліку та податковій звітності

До перевірки надані наступні документи по взаємовідносинам з ПАТ "Южмормонтаж":

Видаткова накладна

Номер Дата
номенклатура
товарів

Од.
вим.

Кіл-
ть

ціна
постачання

основная 
ставка,гри..

Сума без 
ОДВ,грн..

Сумаз 
ПДВ,грн..

сума 
ПДВ,грн

Відвантажи
в Отримав

РН-0000038 30.04.2014 підшипник 29360 ( 
гКЬЧехія) шт. 1 49 800,00 49 800,00 49 800,00 59 760,00 9 960,00 Ковальський

І.В.
Рязанов
Ю.М,

Сектор зубчатий 
правий креслення 
№939-113.096

шт 7 11850 82950
Ковальський

І.В.
Рязанов
Ю.М.РН-0000054 30.05.2014 Сектор зубчатий 

правий креслення 
№939-113.097

шт 7 11925 83475

166 425,00 199 710,00 33 285,00

РН-0000055 30.05.2014
підшипник 29472 
(DYZV, Китай) шт 1 58330 58330 58 330,00 69 996,00 11 666,00 Ковальський

І.В.
Рязанов
Ю.М.

підшипник 23040 
(3003140) шт. 1,5 4 110,00 6 165,00

підшипник 6038 
(138) шт. 1 2 475,00 2 475,00

РН-0000060 13.06.2014 підшипник
????2(3522;53522) шт. 16 830,00 13 280,00 23 235,00 27 882,00 4 647,00 Ковальський

І.В.
Рязанов
Ю.М.

підшипник
22218(3518;53218) шт. 2 576,00 1 152,00

підшипник 1213 шт. 2 81,50 163,00

РН-0000070 26.06.2014
підшипник 236 
(6236) шт. 2 830,00 1660,00

3 830,00 4 596,00 766,00 Ковальський
Т П

Рязанов
т/~ч КіГ

підшипник 3524 шт. 2 1 085,00 2170,00
І.Ь. іи.М.

підшипник 4074107 
(ГПЗ) шт. 6 260,00 1 560,00

підшипник
Q314(DKF) шт. 0,5 1 100,00 550,00

РН-0000080 15.07.2014 підшипник 
3632(22332 МПЗ) шт. 0,5 7 835,00 3 917,50 7 942,50 9 531,00 1 588,50 Ковальський

І.В
Рязанов
Ю.М.

підшипник 1218 
(ГПЗ) шт. 1 435,00 435,00

підшипник 46312 
(МПЗ) шт. 2 740,00 1 480,00

Підшипник 6204 
2RS(FLT) шт. 50 33,3 1665

Підшипник 6220 
2RS (TIMKEN) шт. 10 2915 29150

Аронов
Ю.Л.РН-0000099 21.08.2014 Підшипник 70- 

140803 (ХАРП) шт. ЗО 26,65 799,5
35 774,50 42 929,40 7 154,90 Ковальський

І.В.

Підшипник 6313 
ZZ(VBJ) шт. 8 520 4160

РН-0000110 03.10.2014
Вал-шестерня КП 
140-330-008 шт 2 5 995,00 11990,00 137 825,00 165 390,00 27 565,00 Ковальський

І.В.
Рязанов
Ю.М.

Каток переїзду 
КП 140-300-007 шт 2 19 150,00 38 300,00

Вінець зубчастий 
КП 140-300-002 шт 2 9 130,00 18 260,00

Вал-шестерня КП 
057-200-016 шт 1 29 975,00 29 975,00

Вал КП 057-210-008
шт 1 6 000,00 6 000,00

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевір
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Шків тормозний КП 
057-100-008 шт 2 16 650,00 33 300,00

підшипник 3522Н 
(22222М) (МінПЗ) шт. 25 1 960,00 49 000,00

підшипник 3003140
(23040CCAV33)
(URB)

шт. 3 8 600,00 25 800,00
75 000,00 90 000,00 15 000,00

підшипник 205 6205 шт. 4 50,00 200,00
підшипник 70- 
140803АС17(ХАРП 
)

шт. ЗО 32,50 975,00

підшипник 42312
K1Y(NJ312ECJ)
(СЗСП)

шт. 4 520,00 2 080,00

підшипник 53518Н
(22218CCAV33)
(МінПЗ)

шт. 4 1 160,00 4 640,00

підшипник 53522Н 
(МінПЗ) шт. 7 1 580,00 11 060,00

підшипник 205 6205 шт. 16 50,00 800,00
підшипник 1213 шт. 4 530,00 2 120,00

РН-0000П4 21.10.2014 підшипник 118 
(6018) (OST) шт. 6 220,00 1 320,00

Ковальський
І.В.

Рязанов
Ю.М.

підшипник 
228(6228) (ТМВ) шт. 4 1 300,00 5 200,00

76 955,00 92 346,00 15 391,00
підшипник 2224ЛМ 
(N224EM) (ТМВ) шт. 4 1 220,00 4 880,00

підшипник 7778КМ 
(РостЗ) шт. 4 3 400,00 13 600,00

підшипник
12315KM(NF315)
Россия

шт. 6 840,00 5 040,00

підшипник 42314Л
(NJ314M)DYZV.
ZKL

шт. 6 740,00 4 440,00

підшипник 42415 
ЛМ (NJ415M) 
(ТМВ)

шт. 6 1 660,00 9 960,00

підшипник
42612КМ
(NJ2212EC) (РостЗ)

шт. 6 740,00 4 440,00

підшипник 236 6236 
(OST) шт. 2 3 200,00 6 400,00

Всього: 635117 762140 127023

- прибуткові накладні, виписані ДП «ХМТП»
Прибуткова накладна

Номер Дата Артикул Товар Количество Ціна Сума без ПДВ

772 30.04.2014 822002061
підшипник 29360 ( гКЬЧехія)

1 49 800,00 49800

824014430

Сектор зубчатий правий креслення №939-113.096

7 11850 82950

1063 30.05,2014 824014431

Секто зубчатий правий креслення №939-113.097

7 11925 83475

1064 30,05.2014 822002064 Підшипник 29472 1 58330 58330

822002065
підшипник 23040 (3003140)

1.5 4 110,00 6165

822002066
підшипник 6038 (138)

1 2 475,00 2475

822002067
підшипник 22222(3522;53522)

16 830 13280

822002068
підшипник 22218(3518;53218)

2 576 1152

1208 13,06,2014 822001939
підшипник 1213

2 81,5 163

1260 26,06,2014 8,22Е+09
підшипник 236 (6236)

2 830 1660
; пршіірнш акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за >
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X220Ü2069
підшипник 3524

2 1 085,00 2170

1418 15.07.2014

822002072
підшипник 4074107 ( Ш З)

6 260 1560

т ч т і г
підшипник Q314(DKF)

0,5 1 100,00 550

822002074
підшипник 3632(22332 МПЗ)

0,5 7 835,00 3917,5

822001957
підшипник 1218 (ГПЗ)

1 435 435

822001838
підшипник 46312 (МПЗ)

2 740 1480

1643 21.08.2014

822002077
Підшипник 6204 2RS(FLT)

50 33,3 1665

822001999
Підшипник 6220 2RS (TIMKEN)

10 2915 29150

822002078
Підшипник 70-140803 (ХАРП)

ЗО 26,65 799,5

822002079 Підшипник 6313 ZZ(VBJ) 8 520 4160

Л 9 7 03.10.2014

824013646
Вал-шестерня КП 140-330-008

2 5 995,00 11990

824014482
Каток переїзду КП140-300-007

2 19 150,00 38300

824013871
Вінець зубчастий КП 140-300-002

2 9 130,00 18260

824013589
Вал-шестерня КП 057-200-016

1 29 975,00 29975

824014483
Вал КП 057-210-008

1 6 000,00 6000

824013822
Шків тормозний КП 057-100-008

2 16 650,00 33300
W

•

2119 21.10.2014

822002057
підшипник 3522Н (77722М) (МінПЗ)

25 1 960,00 49000

822001938
підшипник 3003140 (23040CC/W33) (URB)

3 8 600,00 25800

822001969
підшипник 205 6205

4 50 200

822002078
підшипник 70-140803АС17(ХАРП)

ЗО 32,5 975

822001924
підшипник 42312 KIY(NJ312ECJ) (СЗСП)

4 520 2080
822002017 підшипник 53518Н (22218CCAV33) (МінПЗ) 4 1 160,00 4640

822002067
підшипник 53522Н (МінПЗ)

7 1 580,00 11060

822001969
підшипник 205 6205

16 50 800

822001939
підшипник 1213

4 530 2120

82200208
підшипник 118 (6018) (OST)

6 220 1320

822002046
підшипник 228(6228) (ТМВ)

4 1 300,00 5200

822002046
підшипник 2224ЛМ (N224EM) (ТМВ)

4 1 220,00 4880

822002082
підшипник 2228КМ (РоетЗ)

4 3 400,00 13600

822001833
підшипник 12315КМ (NF315) Россия

6 840 5040

822001523
підшипник 42314Л (NJ314М) DYZV. ZKL

6 740 4440

82200283
підшипник 42415 ЛМ (NJ415M) (ТМВ)

6 1 660,00 9960

822002084
підшипник 42612КМ (NJ2212EC) (РостЗ)

6 740 4440

822001948
підшипник 236 6236 (OST)

2 3 200,00 6400

Всього: 635117

В бухгалтерському обліку взаємовідносини ДП «ХМТП» з ПАТ "Южмормонтаж" відображені наступними 
проводками:
Д/т рахунку 3711 «Розрахунки по виданим авансам»,
К/т рахунку 311 «Розрахунковий рахунок» на суму 1 219 847,76 грн.

Д/т рахунку 207 «Запасні частини»,
К/т рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на суму 635 117грн.

Д/т рахунку 644 «Податковий кредит»,
К/т рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на суму 127023,40грн.

Д/т рахунку 806 «Витрати запасних частин»,

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення п е р е в ір к и ^ ^ ^ ^ ^



К/т рахунку 207 «Чаїїасіїі частини» на суму 635 117 грн.

)У'\' рахунку 232 «/Іономіжне виробництво»,
К/і рахунку 806 «Ііитрати запасних частин» на суму 635117грн.

Д/'г рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
К/г рахунку 37! 1 «Розрахунки по виданим авансам» на суму 1 219 847,76 грн.

Станом на 31.12.2015 сальдо по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по 
взаємовідносинам з ПАТ "Южмормонтаж" відсутнє.

В податковому обліку з податку на прибуток взаємовідносини ДП «ХМТП» з ПАТ "Южмормонтаж" 
відображені наступними чином:

- в податковій декларації з податку на прибуток за 2014 рік по рядку 05.1 Декларації «Собівартість 
придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» у сумі 635 117 грн.

Перевіркою встановлено відсутність факту придбання запасних частин по ланцюгу постачання, що 
доводить нереальність здійснення ПАТ "Южмормонтаж" поставки (продажу) запасних частин на адресу ДП 
«ХМТП».

Фактично здійснено безпідставне документальне оформлення господарських операцій з одержання 
^(придбання) товару по ланцюгам постачання - неправомірно складені первинні документи щодо цих операцій та 

вчинено порушення частини першої ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
України» та пунктів 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів країни від 24.05.99 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 5 червня 1995 за №168/704.

Таким чином, ДП «ХМТП» порушено п.1.2 Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів країни від 24.05.99 №88, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 за №168/704, оскільки записи в облікових регістрах провадяться на 
підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього положення.

Складені первинні документи ПАТ "Южмормонтаж" на адресу ДП «ХМТП» у визначені п.44.1 ст.44 
Податкового кодексу України, не можуть за змістом вважатися первинними документами для підтвердження даних 
податкового обліку.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків 
зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування 
та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 
звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено 
законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на 
^підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Водночас статтею 1 Закону України від 16.07.99 N 996-ХІУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні" визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та 
підтверджує Гі здійснення.

Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних 
документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися 
первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів 
таких документів, що передбачені чинним законодавством.

З урахуванням викладеного, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги 
лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Відповідно до п.2.15 та п.2.16 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995р. №88, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 5 червня 1995 р. за №168/704 забороняється приймати до виконання первинпі документи на 
операції, що суперечать законодавчим та нормативним актам.

Враховуюче вищенаведене, для надання юридичної сили і доказовості, первинні документи повинні бути 
складені відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати публічний порядок, встановлений Законом 
України "Про бз^алтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-ХІУ із змінами та 
доповненнями. ^  ,

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за  проведення перевірки
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Іірихонуїочи нимої и Чикоііу України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та 
ПодаІКОНОЮ кодексу Укрпїііи ііаяніїість первинних документів є обов'язковою, але не достатньою умовою для 
формування витрат, оскільки (|)іік г виконання зобов'язання за правочином зумовлює складання й інших документів, 
а тому, формальне складеммя лише первинного документа не є беззаперечним доказом реальності конкретної 
господарської операції.

Статтею 138. «(’клад витрат та порядок їх визнання» Податкового кодексу України (в редакціях, яка діяли 
до 31.12.2014 року) всгамовлено:

- п.138.1 встановлсію; «Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із: 
витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, підпунктами

138.10.2 - 138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 цієї статті:
інших витрат, визначених згідно з пунктом 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 пункту 138.10, пунктами

138.11, 138.12 цієї статті, пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141 цього Кодексу;
крім витрат, визначених у пунктах 138.3 цієї статті та у статті 139 цього Кодексу».
-п.п. 138.1.1 п.138.1 «Витрати операційної діяльності включають:
собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати беруться для 

визначення об'єкта оподаткування з урахуванням пунктів 138.2, 138.11 цієї статті, пунктів 140.2 - 140.5 статті 140, 
статей 142 і 143 та інших статей цього Кодексу, які прямо визначають особливості формування витрат платника 
податку;»

І  - п.138.2 «Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі
первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і 
зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених 
розділом II цього Кодексу».

- п.138.8 «Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається 
з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме:

прямих матеріальних витрат; 
прямих витрат на оплату праці;
амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з 

виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;
загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, 

виконаних робіт, наданих послуг відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг; 
інших прямих витрат, у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну)».
Згідно статті 139. «Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку» Податкового 

кодексу України (в редакціях, яка діяли до 3 1.12.2014 року):
«п.п.139.1.9. витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними 

документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та 
^нарахування податку.»

З огляду на наведене, на порушення пп.138.1.1, п.138.1, п.138.2, п.138.8 ст.138, п.п.139.1.9, п.139.1 ст.139 
Податкового кодексу України (в редакціях, яка діяли до 31.12.2014 року), ДП «ХМТП» безпідставно 
включено до складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) вартість запчастин, 
отриманих від ПАТ "Южмормонтаж" за 2014 рік у сумі 635 117 грн.

2) Перевіркою відображених у рядку 06.1 Декларацій "Адміністративні витрати" показників за період з
01.01.2014 по 31.12.2014 у загальній сумі 8 852 365 грн. встановлено, що на формування цих показників мали 
вплив нарахування заробітної плати, нарахування ЄСВ, витрати на утримання службових автомобілів, витрати на 
відрядження, амортизація основних засобів загальногосподарського призначення, витрати на ремонт та 
поліпшення основних засобів, придбання послуг та ін.

Проведеною перевіркою відображених показників за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 у загальній сумі 8 
852 365 грн на підставі наступних документів: податкової декларації з податку на прибуток, головної книги за 2014 
рік, журналів-ордерів та аналітичних відомостей по рахунках 920 «Адміністративні витрати», 31 «Рахунки в 
банках», 651 «Розрахунки по єдиному соціальному внеску», 661 «Розрахунки по заробітній платі », 631 
«Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами по 
послугам», відомостей нарахування податкової амортизації, видаткових накладних, прибуткових накладних, актів

°^ ^ пріш ірн ик акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за  проведення перевірки
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виконаних робіт, актів прийому-передачі, авансових звітів, платіжних документів та ін. встановлено завищення 
задекларованих показників у рядку 06.1 Декларацій "Адміністративні витрати" на загальну суму 3445грн..

На порушення п.138Л, п.138.2, п.138.8 ст.138, п.п. 139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу ДП 
"ХМТП" завищено витрати, що враховуються нри визначенні об’єкта оподаткування, за перевірений 
період по взаємовідносннах з ПП "Ріклі" (код за ЄДРПОУ 36944468) за 2014 рік на суму З 445 грн.
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В розділі 3.2.2 «Податковий кредит» наведений опис порушень податкового законодавства ДП "ХМТП" по 
взаємовідносинах з контрагентом ПП "Ріклі" (код за ЄДРПОУ 36Й4468) .

Згідно отриманої податкової інформації та зібраної доказової бази перевіркою не підтверджено реальність 
здійснення господарських операцій між ДП «ХМТП» та ПП "Ріклі" за 2014 рік на загальну суму 3445 грн., ПДВ 
689,00 грн.

Відображенню у бухгалтерському обліку та податковій звітності підлягає лише та господарська інформація, 
яка фактично відбулась, при наявності первинного документу, що підтверджує таку господарську операцію.

Первинні документи, які надані до перевірки, а саме видаткові та податкові накладні, не мають 
юридичної сили первинних документів - у зв’язку із зазначенням у них господарських операцій, які 
фактично не відбулись.

В бухгалтерському обліку господарські операції по взаємовідносинах з ПП "Ріклі" відображені наступними 
^ б у х г а л т ерськими проводками:

Дт201 «Єировина й матеріали» Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними 
постачальниками за матеріали»__________________________________________
Дт207 «Запасні частини» Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками за 
матеріали»_________________________________________________________________
Дт231 Основне виробництво» Кт84 «Інші операційні витрати»
Дт84 «Інші операційні витрати» Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними 
постачальниками за матеріали»___________________________________ __________
Дт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками за матеріали» 
КтЗ 11»Поточний рахунок в національній валюті»______________________________
Дт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками за матеріали» КтЗ 711 
«Розрахунки по виданим авансам»
Дт 3711 «Розрахунки по виданим авансам» КтЗ 11 »Поточний рахунок в 
національній валюті»
Дт6442 «Податковий кредит» Кт 631 «Розрахунки з 
постачальниками за матеріали»

вітчизняними

Дт 92 «Адміністративні витрати» Кт84 «Інші операційні витрати»

540,00грн.

583,00грн.
1041,67грн.

2321,67грн.

3578,00грн.

556,00грн.

556,00грн.

688,98грн.
3444,90грн.

Станом на 31.12.2015 року кредиторська заборгованість по рахунку 6311 «Розрахунки з вітчизняними 
^постачальниками за матеріали» з ПП "Ріклі" становить 0,00 грн.

Перевіркою встановлено, що ДП "Херсонський морський торгівельний порт" за період липень 2014 р., 
серпень 2014р. мав взаємовідносини з ПП «РІКЛІ» на підставі рахунків фактури:
- №СФ - 0000059 від 19.08.2014 р. на надання послуг з монтажу шланга високого тиску за ціною 416,67 гри., 

діагностики обладнання за ціною 375 грн. та шлангу високого тиску d 50 їм  за ціною 583,33 грн. у кількості 1 
шт. всього у сумі 1 650,00 грн. у т.ч. ПДВ 275,00 грн.;
№СФ - 0000044 від 22.07.2014 р. на надання послуг з технічного обслуговування кондиціонеру за ціною 320 
грн. у кількості 4 всього у сумі 1 536,00 грн. у т.ч. ПДВ 256,00 грн.;
№СФ - 0000052 від 06.08.2014 р. на постачання реле РН для кондиціонеру у кількості 1 шт. за ціною 300 грн., 
, та на надання послуг з ремонту кондиціонеру за ціною 250 грн. всього у сумі 948 грн., у т.ч. ПДВ 158,00 грн. 
Видаткові накладні, акти виконаних робіт що виписані ПП «РІКЛІ» в адресу ДП "Херсонський морський 
торгівельний порт" наведено у вигляді таблиці:

Видаткова накладна, акт

номер дата
номенклатура
товарів

одмниц
я
виміру

кіл
ькіс
ть

ціна
постачанн
я

основная
ставка

Сума без 
ПДВ

Сумаз
ПДВ ПДВ

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки
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ОУ-
0000034

15.08.2014 Ремонт
ковдиціонера

послуга 250,00 250,00 250,00 300,00 50,00

PH -1620 15.08.2014 Реле PH 
кондиціонеру

для шт. 300,00 300,00 540,00 648,00 108,00

Перехідник для 
пайки 1/4" (8у) 8 и - 
048

80,00 240,00

ОУ-
0000031 31.07.2014

Технічне
обслуговування
кондиціонеру грн. 320,00 1 280,00 1 280,00 1 536,00 256,00

ОУ-
00002037

Монтаж шланга 
високого тиску______ послуга 416,67 416,67

31.10.2014
Діагностика
обладнення послуга 375,00 375,00 791,67 950,00 158,33

PH -1906 19.08.2014

Ш ланг високого 
тиску (1 50 їм

583,33 583,33 583,33 700,00 116,67

Всього: 3445 4134 689

Оприбутковано товар на склад на підставі прибуткових накладних:

Дата

15.08.2014

19.08.2014

Номер

1620

1906

Артикул

504503974

504503975

824008978

Прибуткова накладна
Товар

Реле PH для кондиціонеру

Перехідник для пайки 1/4" (8у) 811-048

Ш ланг високого тиску сі 50 їм

Кількість Ціна
300,00

80,00

583,33

Перевіркою встановлено відсутність факту придбання ТМЦ по ланцюгу постачання, що доводить 
нереальність здійснення ПП «РІКЛІ» поставки (продажу) ТМЦ на користь ДП "ХМТП".

Фактично здійснено безпідставне документальне оформлення господарських операцій з одержання 
(придбання) товару по ланцюгам постачання - неправомірно складені первинні документи щодо цих операцій та 
вчинено порушення частини першої ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
України» та пунктів 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів країни від 24.05.99 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 5 червня 1995 за№  168/704.

Таким чином, ДП "ХМТП" порушено п.1.2 Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів країни від 24.05.99 №88, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 за №168/704, оскільки записи в облікових регістрах провадяться на 
підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього положення.
 ̂ Складені первинні документи ПП "Ріклі" на адресу ДП "ХМТП" у визначені п.44.1 ст.44 Податкового
кодексу України, не можуть за змістом вважатися первинними документами для підтвердження даних податкового 
обліку.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків 
зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування 
та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 
звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено 
законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на 
підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Водночас статтею 1 Закону України від 16.07.99 N 996-ХГУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітніс і ь 
в Україні" визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та 
підтверджує її здійснення.

Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних 
документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися 
первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів 
таких документів, що передбачені чинним законодавством.

примірник акта перевірки.!. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки



З урахуванням викладеного для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги 
лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Відповідно до п.2.15 та п.2.16 Положення про документальне забезпечення записів у бз^галтерському обліку, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 5 червня 1995 р. за № 168/704 забороняється нриіімати до виконання первинні документи на 
операції, що суперечать законодавчим та нормативним актам.

Враховуюче вищенаведене, для надання юридичної сили і доказовості, первинні документи повинні бути 
складені відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати публічниіі порядок, встановлений Законом 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-ХІУ (із змінами та 
доповненнями).

Враховуючи вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та ПКУ 
наявність первинних документів є обов'язковою, але не достатньою умовою для формування витрат, оскільки факт 
виконання зобов'язання за правочином зумовлює складання й інших документів, а тому, формальне складення 
лише первинного документа не є беззаперечним доказом реальності конкретної господарської операції.

Таким чином, на порушення п.138.1, п.138.2, п.138.8 ст.138, п.п. 139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового 
кодексу ДП "ХМТП" завищено витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за 
перевірений період по взаємовідносинах з ПП "Ріклі" (код за ЄДРПОУ 36944468) за 2014 рік на суму З 445 
грн..

3) Перевіркою відображених у рядку 06.2 Декларацій "Витрати на збут" показників за період з 01.01.2014 
по 31.12.2014 у загальній сумі 2 456 790 грн. та встановлено, що на формування цих показників мали вплив 
нарахування заробітної плати, нарахування ЄСВ, витрати на рекламу, витрати на відрядження, амортизація машин 
та обладнання, витрати на інформаційні послуги та ін.

Проведеною перевіркою відображених показників за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 у загальній сумі
2 456 790грн. на підставі наступних документів: податкової декларації з податку на прибуток, головної книги за
2014 рік, журналів-ордерів по рахунках 930 «Витрати на збут», 31 «Рахунки в банках», 651 «Розрахунки по 
єдиному соціальному внеску», 661 «Розрахунки по заробітній платі », 631 «Розрахунки з вітчизняними 
постачальниками та підрядниками», 840 «Інші операційні витрати», відомостей нарахування податкової 
амортизації, видаткових накладних, прибуткових накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, 
авансових звітів, платіжних документів та ін. встановлено завищення задекларованих показників у рядку 06.2 
Декларацій "Витрати на збут" .

4) Перевіркою відображених у рядку 06.4 Декларацій "Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні 
витрати" показників за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 у загальній сумі 20 160 924 грн. встановлено, що на 
формування цих показників мали вплив: від’ємне значення курсових різниць, собівартість реалізованої іноземної 
валюти, суми нарахованих податків та зборів, відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на

виплату та доставку пенсій по списку № 2, сума коштів перерахована неприбутковій організації (профкому 
підприємства), собівартість реалізованих запасів, лікарняні за перші 5 днів, витрати на оперативну оренду, витрати 
у вигляді суми перевищення балансової вартості 03  та НА над продажною вартістю, витрати на придбання 
паливно-мастильних матеріалів для забезпечення життєдіяльності флоту на відстої та інше.

Проведеною перевіркою відображених показників за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 у загальній сумі 
20 160 924 грн. на підставі наступних документів: податкової декларації з податку на прибуток, головної книги за
2014 рік, журналів-ордерів по рахунках 641 «Плата за спеціальне використання води (Держбюджет)», 641 «Плата 
за спеціальне використання води (Місцевий бюджет)», 641 «Земельний податок», 642 «Плата за користування 
радіочастотним ресурсом», 642 «Екологічний податок», 920 «Адміністративні витрати», 945 «Витрати від 
операційної курсової різниці», 942 «Витрати на придбання та продаж іноземної валюти», 943 «Собівартість 
реалізованих виробничих запасів(відходів виробництва)», 949 «Інші витрати від операційної діяльності», 
договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, 
банківських документів, розрахунків податків та зборів та ін. не встановлено завищення або заниження 
задекларованих показників у рядку 06.4 Декларацій "Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати”
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3.1.2.1 Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності 
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку за 2015 рік та 1 квартал 2016 року

За період з 01.01.2015 по 31.03.2016 ДП «ХМТП» задекларовано фінансовий результат до оподаткування 
(прибуток), визначений у фінансовій звітності відповідно за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у 
сум 72 582 062 грн.

Перевіркою повноти визначення фінансового результату до оподаткування (прибутку) за період з
01.01.2015 по 31.03.2016 встановлено його заниження всього у сумі З 995 047 грн., в тому числі по періодах:
- за 2015 ріку сумі З 571 036 грн.
- за 1 квартал 2016 року у сумі 424 011 грн.

Зведені дані щодо задекларованого та встановленого у ході проведення перевірки фінансового результату до 
оподаткування (прибуток або збиток), визначеного у фінансовій звітності відповідно до національних положень

(стандартів) бухгалтерського обліку.
грн.

№з/п Звітний період

Тип
звітності
(основна,
уточнююча)

Фінансовий результат до 
оподаткування, визначений у 
фінансовій звітності відповідно до 
національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку

Відхилення Примітка

Дані платника Дані перевірки

1 2015 рік Звітна нова 56 716 816 60 287 852 3 571 036

2 1 квартал 2016 року Звітна 15 865 246 16 289 257 424 011

Перевіркою показника, відображеного у рядку 02 Декларації «Фінансовий результат до оподаткування 
(прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності» за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 
встановлено, що ДП «ХМТП» зазначений показник визначено на підставі Звіту про фінансові результати (ф-2) за
2015 рік та 1 квартал 2016 року.

2015 рік
грн.

Дані Форми №2 Дані Декларації
код
рядка
ф-2

Стаття ф-2 Сума ф-2
питома
вага,
%

Показники Декларації Код рядка 
Декларації

Сума по 
Декларації

2000

Чистий дохід від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг)

217 503 ООО 76,67 Доходи від будь якої 
діяльності, визначені 
за правилами 
бухгалтерського 
обліку

01 283 707 820
2120 Інші операційні 

доходи 65 997 ООО 23,26

2240 Інші доходи 208 ООО 0,07
Разом доходи 283 708000 100

2050

Собівартість 
реалізованої 
пордукції (товарів, 
робіт,послуг)

135 049 ООО 59,50

Витрати від усіх видів 
діяльності (форма 2) - 226 991 0042130 Адміністративні

витрати 14 271 ООО 6,29

2150 Витрати на збут 6 126 000 2,70

2180 Інші операційні 
витрати 71 025 ООО 31,28

2270 Інші витрати 520 ООО 0,23
Разом витрати 226 991 ООО 100

2290 Фінансовий 56 717 000 Фінансовий результат 02 56 716 816

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірі
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результат до
оподаткування:
прибуток

до оподаткування 
(прибуток або збиток), 
визначений у 
фінансовій звітності 
відповідно до 
національних 
положень (стандартів) 
бухгалтерського 
обліку або 
міжнародних 
стандартів фінансової 
звітності

1 квартал 2016 року
грн.

Дані Форми №2 Дані Декларації
код
рядка
ф-2

Стаття ф-2 Сума ф-2
питома
вага,
%

Показники Декларації Код рядка 
Декларації

Сума по 
Декларації

2000

Чистий дохід від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг)

50 586 ООО 81,87 Доходи від будь якої 
діяльності, визначені 
за правилами 
бухгалтерського 
обліку

01 61 787 638
2120 Інші операційні 

доходи 11 155 ООО 18,05

2240 Інші доходи 47 ООО 0,08
Разом доходи 61 788 ООО 100

2050

Собівартість 
реалізованої 
продукції (товарів, 
робіт,послуг)

34 300 ООО 74,69

Витрати від усіх видів 
діяльності (форма 2) - 45 922 3922130 Адміністративні

витрати 4 169 ООО 9,08

2150 Витрати на збут 362 ООО 0,79

2180 Інші операційні 
витрати 6 860 ООО 14,94

2270 Інші витрати 232 ООО 0,51
Разом витрати 45 923 ООО 100

2290

Фінансовий 
результат до 
оподаткування: 
прибуток

15 865 ООО

Фінансовий результат 
до оподаткування 
(прибуток або збиток), 
визначений у 
фінансовій звітності 
відповідно до 
національних 
положень (стандартів) 
бухгалтерського 
обліку або 
міжнародних 
стандартів фінансової 
звітності

02 15 865 246

Зведені дані щодо показників доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування, визначених у 
Звіті про фінансові результати (форма № 2) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку за 2015 рік та 1 квартал 2016 року наведено у додатку №3.1.2.1. до акту перевірки.

Перевіркою достовірності відображених показників у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний 
дохід) за формою №2 за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 встановлено:

'примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки'



1) Перевіркою відображених у рядку 2000 Звіту „Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)” показників за 2015 рік у сумі 217 503 000 грн., за 1 квартал 2016 року у сумі 50 586 000 грн. встановлено, 
що на формування цих показників мало вплив здійснення операцій із обробки вантажів, навантажувально- 
розвантажувальних робіт, зберігання вантажів, послуг портового флоту, отримання портових зборів, інших 
доходів.

проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 на підставі 
договорів, контрактів, первинних банківських документів, актів виконаних робіт, головної книги, регістрів 
бухгалтерського обліку, інших документів не встановлено завищення або заниження задекларованих показників у 
рядку 2000 Форми №2.

2) Перевіркою відображених у рядку 2020 Звіту „Інші операційні доходи” показників за 2015 рік у сумі 
65 997 000 грн., за 1 квартал 2016 року у сумі 11 155 000 грн. встановлено, що на формування цих показників мало 
вплив здійснення операцій із отримання доходу від операційної курсової різниці, реалізації виробничих запасів, 
малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо, операційної оренди, реалізації іноземної валюти, одержання 
штрафів, діяльності житлово-комунального господарства, компенсації послуг залізниці, відсотків банку на 
залишок коштів на поточних рахунках, іншої операційної діяльності.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 на підставі 
договорів, контрактів, первинних банківських документів, актів виконаних робіт, головної книги, регістрів 
бухгалтерського обліку, інших документів не встановлено завищення або заниження задекларованих показників у 

^рядку 2020 Форми №2.

3) Перевіркою відображених у рядку 2240 Звіту „Інші фінансові доходи” показників за 2015 рік у сумі 208
000 грн., за 1 квартал 2016 року у сумі 47 000 грн. встановлено, що на формування цих показників мало вплив 
здійснення операцій з отримання доходу від безоплатно одержаних активів, іншої звичайної діяльності.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 на підставі 
договорів, контрактів, первинних банківських документів, актів виконаних робіт, головної книги, регістрів 
бухгалтерського обліку, інших документів не встановлено завищення або заниження задекларованих показників у 
рядку 2240 Форми №2.

4) Перевіркою відображених у рядку 2050 Звіту „Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)” показників за 2015 рік у сумі 135 049 000 грн., за 1 квартал 2016 року у сумі 34 300 000 грн. встановлено, 
що на формування цих показників мало вплив здійснення операцій із нарахування заробітної плати, ЄСВ, 
використання палива, електроенергії, матеріалів, запчастин, здійснення ремонтів, нарахування амортизації, 
використання причалів, отримання послуг залізниці, використання техніки, інфраструктури, отримання послуг з 
техогляду, освідчення обладнання, сюрвеєрських послуг, отримання комунальних послуг, послуг з дезінфекції, 
спецхарчування, використання земснаряду для видобутку піску.

При формуванні собівартості витрати звітного періоду визначаються одночасно з визнанням доходу, для 
Дотримання якого вони здійснені.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 на підставі 
договорів, контрактів, первинних банківських документів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, 
ремонтних відомостей, протоколів засідання технічної ради ДП «ХМТП», головної книги, регістрів 
бухгалтерського обліку, інших документів встановлено завищення задекларованих показників у рядку 2050 Форми 
№2 „Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)” всього у сумі З 995 047 грн., в тому числі за 2015 
рік у сумі З 571 036 грн., за 1 квартал 2016 року у сумі 424 011 грн.

1. На порушення п.п.134Л.1. П.134Л. ст.134 Податкового кодексу України в редакції від 28.12.2014 р. N 
71-Vin, ДП «ХМТП» занижено об’єкт оподаткування в результаті безпідставного віднесення вартості робіт з 
капітального ремонту основних засобів на інші операційні витрати за період 2015 -  2016 роки, всього у сумі 
З 121 929 гри., в тому числі за періодами:
- за 2015 рік у сумі 2 765 018 грн.
- за 1 квартал 2016 року у сумі 356 911 грн.

Зміст порушення;
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зо
Перевіркою встановлено, що на замовлення ДП «ХМТП» підрядником ПАТ «Судноплавна компанія 

«Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот»), код ЄДРПОУ 00017733, були виконані зокрема роботи з капітального ремонту 
основних засобів за договорами:
1. Договір від 12.05.2015 №63Р
ДП «ХМТП» (далі - «Продавець»), іменоване далі «Замовник», в особі директора Ткаченка Ігоря Валентиновича, з 
однієї сторони, та ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот»), іменоване далі «Підрядник»), 
в особі директора філії АСК «Укррічфлот» «Херсонський суднобудівний-судноремонтний завод ім. Комінтерну» 
Донця Василя Васильовича, з іншої сторони, разом іменовані Сторони, а кожного окремо -  Сторона, уклали цей 
договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. Підрядник зобов’язується виконати роботи з капітального ремонту несамохідного плавучого крану 
«Ганц» НПК-14 (надалі по тексту -  роботи), обумовлені наявністю в Підрядника дозволу, атестованих фахівців, 
технічної бази та спеціального обладнання.
1.2. Замовник приймає на себе зобов'язання погодити виконані Підрядником роботи та провести за них оплату на 
умовах, визначених даним Договором.
1.3. Види, обсяги та вартість робіт Підрядника визначаються Попередньою ремонтною відомістю (Додат 
ок №1, який є невід’ємною частиною даного Договору).
1.4. Роботи за даним Договором виконуються з матеріалів та на території Підрядника, відповідно до вимог, що 
звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.

^1.5. По мірі уточнення номенклатури й обсягу робіт у процесі ремонту провадиться коректування строку, що 
визначається, додатковими угодами до договору.
2. Строк виконання робіт
2.1. Підрядник виконує весь передбачений даним Договором обсяг робіт за 20 (двадцять) календарних днів з 
моменту підписання Сторонами Акту прийому-передачі несамохідного плавучого крану «Ганц» НПК-14 в ремонт.
3. Порядок здачі й приймання робіт
3.1. При виконанні робіт Підрядник передає Замовникові оформлену документацію: Акт прийому-передачі 
несамохідного крану «Ганц» НПК-14 з ремонту, Акт виконаних робіт, а також документи згідно «Положення про 
ремонт суден на відомчих ремонтних базах», затвердженого Наказом державного департаменту морського та 
річкового транспорту України від 05.08.96 р. №221.
3.2. Виконані Підрядником роботи приймаються Замовником зі складанням Акту по фактично виконаним обсягам 
зі здачею їх у встановленому порядку.
3.3. Вся документація, оформлена в процесі виконання даного Договору, по закінченню роботи передається 
Замовникові і є його власністю.
3.4. У випадку якщо після прийняття роботи Замовник виявив відступи від умов даного Договору чи інші недоліки, 
які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що 
були навмисно приховані підрядником, він зобов’язаний негайно сповістити про це Підрядника.
4. Вартість робіт і порядок розрахунків

И-1. Загальна сума даного Договору, яка включає в себе вартість робіт і вартість матеріалів, становить 407 159,88 
грн., в тому числі ПДВ -  67 859,98 грн.
5. Права й обов'язки Сторін
5.1. Права й обов'язки Замовника:
5.1.1. Зобов'язаний передати Підряднику несамохідний плавучий кран НПК-14 по Акту прийому-передачі в 
ремонт.
5.1.3. Призначити свого представника на весь період виконання робіт, з якими Підрядник вирішує всі питання, що 
виникають у процесі провадження робіт за даним Договором.
5.1.4. У період виконання робіт веде контроль за якістю їх виконання.
5.1.5. Зобов'язується погодити з Підрядником і прийняти по Акту виконані роботи, а також провести за них оплату 
п розмірі й строки, встановлені даним договором.
9. С грок дії Договору
9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2015 року, а в частині 
гпрактійних термінів та взаєморозрахунків - до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за 
Договором.
9.2. У випадку, якщо до моменту закінчення строку дії Договору Підрядник не виконав роботи, які складають 
предмет даного Договору у повному обсязі, та/або Замовник не провів остаточний розрахунок за виконані роботи 
Договір продовжує діяти до повного виконання Сторонами таких зобов’язань.
Додаткова угода №1 від 20.06.2015 року по договору №63Р від 12.05.2015
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1. Керуючись пунктом 10.1. Договору Сторони домовились внести в нього наступні зміни:
1. Викласти п. 2.1. Договору в наступній редакції:
«2.1. Підрядник виконує весь передбачений даним Договором обсяг робіт за 60 календарних днів з моменту 
підписання Сторонами Акту прийому -  передачі несамохідний плавучий кран НПК-14 в ремонт».
Додаткова угода №2 від 20.08.2015 року по договору №63Р від 12.05.2015 
1. Керуючись пунктом 10.1. Договору Сторони домовилися:
1. Викласти п.4.1. Договору в наступній редакції:
«4.1. Загальна сума даного Договору, яка включає в себе вартість робіт і вартість матеріалів, становить 957 337,21 
грн., в тому числі ПДВ - 159 556,20 грн.»
Додаткова угода №3 від 31.12.2015 року по договору №63? від 12.05.2015
1. Керуючись пунктом 10.1. Договору Сторони домовились продовжити строк дії Договору до 11.04.2016.

2. Договір від, 03.06.2015 №73Р
ДП «ХМТП» (далі - «Продавець»), іменоване далі «Замовник», в особі директора Ткаченка Ігоря Валентиновича, ч 
однієї сторони, та ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот»), іменоване далі «Підрядник»), 
в особі директора філії АСК «Укррічфлот» «Херсонський суднобудівний-судноремонтний завод ім. Комінтерну» 
Донця Василя Васильовича, з іншої сторони, разом іменовані Сторони, а кожного окремо -  Сторона, уклали цей 
договір про нижченаведене:
1. Предмет договору

^1.1. Підрядник зобов'язується виконати роботи з капітального ремонту (надалі по тексту -  роботи) 
суховантажного теплоходу «Волго Балт 218» (надалі по тексту -  судно), обумовлені наявністю в Підрядника 
дозволу, атестованих фахівців, технічної бази та спеціального обладнання.
1.2. Замовник приймає на себе зобов'язання погодити виконані Підрядником роботи та провести за них оплату на 
умовах, визначених даним Договором.
1.3. Види, обсяги та вартість робіт Підрядника визначаються Попередньою ремонтною відомістю (Додаток №1, 
який є невід’ємною частиною даного Договору).
1.4. Роботи за даним Договором виконуються з матеріалів та на території Підрядника, відповідно до вимог, що 
звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.
1.5. По мірі уточнення номенклатури й обсягу робіт у процесі ремонту провадиться коректування строку, що 
визначається, додатковими угодами до договору.
2. Строк виконання робіт
2.1. Підрядник виконує весь передбачений даним Договором обсяг робіт за 55 календарних днів з моменту 
підписання Сторонами Акту прийому-передачі Судно в ремонт.
2.2. Строк виконання дефектації по Судну не входить в строк виконання робіт, передбачений п.2.1. даного 
Договору, та складає не більше 5 робочих днів.
3. Порядок здачі й приймання робіт
3.1.При виконанні робіт Підрядник передає Замовникові оформлену документацію: Акт прийому-передачі Судна з 

Г ремонту, Акт виконаних робіт, а також документи згідно «Положення про ремонт суден на відомчих ремонтних
базах», затвердженого Наказом державного департаменту морського та річкового транспорту України від 05.08.96 
р.№221.
3.2. Виконані Підрядником роботи приймаються Замовником зі складанням Акту по фактично виконаним обсягам 
зі здачею їх у встановленому порядку.
3.3. Вся документація, оформлена в процесі виконання даного Договору, по закінченню роботи передається 
Замовникові і є його власністю.
3.4. У випадку якщо після прийняття роботи Замовник виявив відступи від умов даного Договору чи інші недоліки, 
які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що 
були навмисно приховані підрядником, він зобов’язаний негайно сповістити про це Підрядника.
4. Вартість робіт і порядок розрахунків
4.1. Загальна сума даного Договору, яка включає в себе вартість робіт і вартість матеріалів, становить 4 484 222,16 
грн., в тому числі ПДВ -  747 370,36 грн.
5. Права й обов’язки Сторін
5.1. Права й обов'язки Замовника:
5.1.1. Зобов’язаний передати Підряднику Судно по Акту прийому-передачі в ремонт.
5.1.3. Призначити свого представника на весь період виконання робіт, з якими Підрядник вирішує всі питання, що 
виникають у процесі провадження робіт за даним Договором.
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5.1.4. Здійснювати у будь-який чпс, ис вгручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і 
контроль за ходом, якісно, мирі іс гю га обсягами виконаних робіт.
5.1.5. Зобов'язується погодн і и ч І Іідрядником і прийняти по Акту виконані роботи, а також провести за них оплату 
в розмірі й строки, вс'іаиоіиіеііі даііим договором.
9. Строк дії Договору
9.1. Даний Договір набунпс чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2015 року, а в частині 
гарантійних термінів га нчасморозрахунків - до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за 
Договором.
9.2. У випадку, якщо до моменту закінчення строку дії Договору Підрядник не виконав роботи, які складають 
предмет даного Договору у повному обсязі, та/або Замовник не провів остаточний розрахунок за виконані роботи 
Договір продовжує діяти до повного виконання Сторонами таких зобов’язань.
11. Місцезнаходження, реквізити та підписи сторін.
Додаткова угода №1 від 14.08.2015 року по договору №73Р від 03.06.2015 
1. Керуючись пунктом 10.1. Договору Сторони домовились внести в нього наступні зміни:
1. Викласти п. 2.1. Договору в наступній редакції:
«2.1. Підрядник виконує весь передбачений даним Договором обсяг робіт за 80 календарних днів з моменту 
підписання Сторонами Акту прийому -  передачі Судна в ремонт».
2. Викласти п.4.1. Договору в наступній редакції:
«4.1. Загальна сума даного Договору, яка включає в себе вартість робіт і вартість матеріалів, становить 4 980 

||^ 0 0 ,0 0  грн., в тому числі ПДВ - 830 000,00 грн.»
Додаткова угода №2 від 03.06.2015 року по договору №73? від 03.06.2015
1. Керуючись пунктом 10.1. Договору Сторони домовились внести в нього наступні зміни:
1. Викласти п. 2.1. Договору в наступній редакції:
«2.1. Підрядник виконує весь передбачений даним Договором обсяг робіт за 105 календарних днів з моменту 
підписання Сторонами Акту прийому -  передачі Судна в ремонт».

3. Договір від 31.08.2015 №122Р
ДП «ХМТП» (далі - «Продавець»), іменоване далі «Замовник», в особі директора Ткаченка Ігоря Валентиновича, з 
однієї сторони, та ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот»), іменоване далі «Підрядник»), 
в особі директора філії АСК «Укррічфлот» «Херсонський суднобудівний-судноремонтний завод ім. Комінтерну» 
Донця Василя Васильовича, з іншої сторони, разом іменовані Сторони, а кожного окремо -  Сторона, уклали цей 
договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. Підрядник зобов’язується виконати роботи з капітального ремонту несамохідного плавучого крану 
«Ганц» 70 (надалі по тексту -  роботи), обумовлені наявністю в Підрядника дозволу, атестованих фахівців, 
технічної бази та спеціального обладнання.
1.2. Замовник приймає на себе зобов'язання погодити виконані Підрядником роботи та провести за них оплату на 

^^умовах, визначених даним Договором.
1.3. Види, обсяги та вартість робіт Підрядника визначаються Попередньою ремонтною відомістю (Додаток №1, 
який є невід’ємною частиною даного Договору).
1.4. Роботи за даним Договором виконуються з матеріалів та на території Підрядника, відповідно до вимог, що 
звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.
1.5. По мірі уточнення номенклатури й обсягу робіт у процесі ремонту провадиться коректування строку, що 
визначається, додатковими угодами до договору.
2. Строк виконання робіт
2.1. Підрядник виконує весь передбачений даним Договором обсяг робіт за 45 календарних днів з моменту 
підписання Сторонами Акту прийому-передачі несамохідного плавучого крану «Ганц» - 70 в ремонт.
3. Порядок здачі й приймання робіт
3.1. При виконанні робіт Підрядник передає Замовникові оформлену документацію: Акт прийому-передачі 
несамохідного крану «Ганц» 70 з ремонту, Акт виконаних робіт, а також документи згідно «Положення про ремонт 
суден на відомчих ремонтних базах», затвердженого Наказом державного департаменту морського та річкового 
транспорту України від 05.08.96 р. №221.
3.2. Виконані Підрядником роботи приймаються Замовником зі складанням Акту по фактично виконаним обсягам 
зі здачею їх у встановленому порядку.
3.3. Замовник протягом 5-ти робочих днів з дати направлення Підрядником Акту виконаних робіт розглядає його, 
підписує, завіряє печаткою та направляє Підряднику один екземпляр такого Акту.
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у  випадку неповернення Акту виконаних робіт у встановлені даним Договором строки, або відмови від його 
підписання вважається, що Акт є погодженими Сторонами та підлягає оплаті.
3.4. Вся документація, оформлена в процесі виконання даного Договору, по закінченню роботи передається 
Замовникові і є його власністю.
3.5. У випадку якщо після прийняття роботи Замовник виявив відступи від умов даного Договору чи інші недоліки, 
які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що 
були навмисно приховані підрядником, він зобов’язаний негайно сповістити про це Підрядника.
4. Вартість робіт і порядок розрахунків
4.1. Загальна сума даного Договору, яка включає в себе вартість робіт і вартість матеріалів, становить 1 591 075,58 
грн., в тому числі ПДВ -  265 179,26 грн.
5. Права й обов'язки Сторін
5.1. Права й обов'язки Замовника;
5.1.1. Зобов'язаний передати Підряднику несамохідний плавучий кран «Ганц» - 70 по Акту прийому-передачі в 
ремонт.
5.1.3. Призначити свого представника на весь період виконання робіт, з якими Підрядник вирішує всі питання, що 
виникають у процесі провадження робіт за даним Договором.
5.1.4. У період виконання робіт веде контроль за якістю їх виконання.
5.1.5. Зобов'язується погодити з Підрядником і прийняти по Акту виконані роботи, а також провести за них оплату 
в розмірі й строки, встановлені даним договором.

^ 9 .  Строк дії Договору
9.1. Даний Договір набуває чинності з 01.09.2015 року і діє до 31.12.2015 року, а в частині гарантійних термінів та 
взаєморозрахунків - до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
9.2. У випадку, якщо до моменту закінчення строку дії Договору Підрядник не виконав роботи, які складають 
предмет даного Договору у повному обсязі, та/або Замовник не провів остаточний розрахунок за виконані роботи 
Договір продовжує діяти до повного виконання Сторонами таких зобов’язань.

4. Договір від 31.08.2015 №128Р
ДП «ХМТП» (далі - «Продавець»), іменоване далі «Замовник», в особі директора Ткаченка Ігоря Валентиновича, з 
однієї сторони, та ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот»), іменоване далі «Підрядник»), 
в особі директора філії АСК «Укррічфлот» «Херсонський суднобудівний-судноремонтний завод ім. Комінтерну» 
Донця Василя Васильовича, з іншої сторони, разом іменовані Сторони, а кожного окремо -  Сторона, уклали цей 
договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. Підрядник зобов’язується виконати роботи з капітального ремонту (надалі по тексту -  роботи) ліхтеру 
«ДМ-272» (надалі по тексту -  ліхтер), обумовлені наявністю в Підрядника дозволу, атестованих фахівців, 
технічної бази та спеціального обладнання.
1.2. Замовник приймає на себе зобов'язання погодити виконані Підрядником роботи та провести за них оплату на 

^^умовах, визначених даним Договором.
1.3. Види, обсяги та вартість робіт Підрядника визначаються Попередньою ремонтною відомістю (Додаток №1, 
який є невід’ємною частиною даного Договору).
1.4. Роботи за даним Договором виконуються з матеріалів та на території Підрядника, відповідно до вимог, що 
звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.
1.5. По мірі уточнення номенклатури й обсягу робіт у процесі ремонту провадиться коректування строку, що 
визначається, додатковими угодами до договору.
2.1. Підрядник виконує весь передбачений даним Договором обсяг робіт за 20 календарних днів з моменту 
підписання Сторонами Акту прийому-передачі ліхтеру в ремонт.
2.2. Строк виконання дефектації по Судну не входить в строк виконання робіт, передбачений п.2.1. даного 
Договору, та складає не більше 5 робочих днів.
3. Порядок здачі й приймання робіт
3.1. При виконанні робіт Підрядник передає Замовникові оформлену документацію: Акт прийому-передачі 
несамохідного крану «Ганц» 70 з ремонту. Акт виконаних робіт, а також документи згідно «Положення про ремон т 
суден на відомчих ремонтних базах», затвердженого Наказом державного департаменту морського та річковоі о 
транспорту України від 05.08.96 р. №221.
3.2. Виконані Підрядником роботи приймаються Замовником зі складанням Акту по фактично виконаним обсягам 
зі здачею їх у встановленому порядку.
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3.3. Замовник протягом 5-ти робочих днів з дати направлення Підрядником Акту виконаних робіт розглядає його, 
підписує, завіряє печаткою та направляє Підряднику один екземпляр такого Акту.
У випадку неповернення Акту виконаних робіт у встановлені даним Договором строки, або відмови від його 
підписання вважається, що Акт є погодженими Сторонами та підлягає оплаті.
3.4. Вся документація, оформлена в процесі виконання даного Договору, по закінченню роботи передається 
Замовникові і є його власністю.
3.5. У випадку якщо після прийняття роботи Замовник виявив відступи від умов даного Договору чи інші недоліки, 
які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що 
були навмисно приховані підрядником, він зобов’язаний негайно сповістити про це Підрядника.
4. Вартість робіт і порядок розрахунків
4.1. Загальна сума даного Договору, яка включає в себе вартість робіт і вартість матеріалів, становить 797 350,73 
грн., в тому числі ПДВ -  132 891,79 грн.
5. Права й обов’язки Сторін
5.1. Права й обов'язки Замовника:
5.1.1. Зобов’язаний передати Підряднику ліхтер по Акту прийому-передачі в ремонт.
5.1.3. Призначити свого представника на весь період виконання робіт, з якими Підрядник вирішує всі питання, що 
виникають у процесі провадження робіт за даним Договором.
5.1.4. У період виконання робіт веде контроль за якістю їх виконання.
5.1.5. Зобов'язується погодити з Підрядником і прийняти по Акту виконані роботи, а також провести за них оплату 

розмірі й строки, встановлені даним договором.
9. Строк дії Договору
9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2015 року, а в частині 
гарантійних термінів та взаєморозрахунків - до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за 
Договором.
9.2. У випадку, якщо до моменту закінчення строку дії Договору Підрядник не виконав роботи, які складають 
предмет даного Договору у повному обсязі, та/або Замовник не провів остаточний розрахунок за виконані роботи 
Договір продовжує діяти до повного виконання Сторонами таких зобов’язань.

5. Договір від 31.08.2015 №129Р
ДП «ХМТП» (далі - «Продавець»), іменоване далі «Замовник», в особі директора Ткаченка Ігоря Валентиновича, з 
однієї сторони, та ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот»), іменоване далі «Підрядник»), 
в особі директора філії АСК «Укррічфлот» «Херсонський суднобудівний-судноремонтний завод ім. Комінтерну» 
Донця Василя Васильовича, з іншої сторони, разом іменовані Сторони, а кожного окремо -  Сторона, уклали цей 
договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. Підрядник зобов’язується виконати роботи з капітального ремонту (надалі по тексту -  роботи) ліхтеру 
«ДМ-230» (надалі по тексту -  ліхтер), обумовлені наявністю в Підрядника дозволу, атестованих фахівців,

хнічної бази та спеціального обладнання.
1.2. Замовник приймає на себе зобов'язання погодити виконані Підрядником роботи та провести за них оплату на 
умовах, визначених даним Договором.
1.3. Види, обсяги та вартість робіт Підрядника визначаються Попередньою ремонтною відомістю (Додаток №1, 
який є невід’ємною частиною даного Договору).
1.4. Роботи за даним Договором виконуються з матеріалів та на території Підрядника, відповідно до вимог, що 
звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.
1.5. По мірі уточнення номенклатури й обсягу робіт у процесі ремонту провадиться коректування строку, що 
визначається, додатковими угодами до договору.
2.1. Підрядник виконує весь передбачений даним Договором обсяг робіт за 20 календарних днів з моменту 
підписання Сторонами Акту прийому-передачі ліхтеру в ремонт.
2.2. Строк виконання дефектації по Судну не входить в строк виконання робіт, передбачений п.2.1. даного 
Договору, та складає не більше 5 робочих днів.
3. Порядок здачі й приймання робіт
3.1. При виконанні робіт Підрядник передає Замовникові оформлену документацію: Акт прийому-передачі 
несамохідного крану «Ганц» 70 з ремонту. Акт виконаних робіт, а також документи згідно «Положення про ремонт 
суден на відомчих ремонтних базах», затвердженого Наказом державного департаменту морського та річкового 
транспорту України від 05.08.96 р. №221.
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3.2. Виконані Підрядником роботи приймаються Замовником зі складанням Акту по фактично виконаним обсягам 
зі здачею їх у встановленому порядку.
3.3. Замовник протягом 5-ти робочих днів з дати направлення Підрядником Акту виконаних робіт розглядає його, 
підписує, завіряє печаткою та направляє Підряднику один екземпляр такого Акту.
У випадку неповернення Акту виконаних робіт у встановлені даним Договором строки, або відмови від його 
підписання вважається, що Акт є погодженими Сторонами та підлягає оплаті.
3.4. Вся документація, оформлена в процесі виконання даного Договору, по закінченню роботи передається 
Замовникові і є його власністю.
3.5. У випадку якщо після прийняття роботи Замовник виявив відступи від умов даного Договору чи інші недоліки, 
які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що 
були навмисно приховані підрядником, він зобов’язаний негайно сповістити про це Підрядника.
4. Вартість робіт і порядок розрахунків
4.1. Загальна сума даного Договору, яка включає в себе вартість робіт і вартість матеріалів, становить 797 350,73 
грн., в тому числі ПДВ -  132 891,79 грн.
5. Права й обов’язки Сторін
5.1. Права й обов’язки Замовника:
5.1.1. Зобов’язаний передати Підряднику ліхтер по Акту прийому-передачі в ремонт.
5.1.3. Призначити свого представника на весь період виконання робіт, з якими Підрядник вирішує всі питання, що 
виникають у процесі провадження робіт за даним Договором. 

т  .1.4. у  період виконання робіт веде контроль за якістю їх виконання.
5.1.5. Зобов'язується погодити з Підрядником і прийняти по Акту виконані роботи, а також провести за них оплату 
в розмірі й строки, встановлені даним договором.
9. Строк дії Договору
9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2015 року, а в частині 
гарантійних термінів та взаєморозрахунків - до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за 
Договором.
9.2. У випадку, якщо до моменту закінчення строку дії Договору Підрядник не виконав роботи, які складають 
предмет даного Договору у повному обсязі, та/або Замовник не провів остаточний розрахунок за виконані роботи 
Договір продовжує діяти до повного виконання Сторонами таких зобов’язань.

6. Договір від 31.08.2015 №130Р
ДП «ХМТП» (далі - «Продавець»), іменоване далі «Замовник», в особі директора Ткаченка Ігоря Валентиновича, з 
однієї сторони, та ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот»), іменоване далі «Підрядник»), 
в особі директора філії АСК «Укррічфлот» «Херсонський суднобудівний-судноремонтний завод ім. Комінтерну» 
Донця Василя Васильовича, з іншої сторони, разом іменовані Сторони, а кожного окремо -  Сторона, уклали цей 
договір про нижченаведене:
1. Предмет договору

^ Р і .1 .  Підрядник зобов’язується виконати роботи з капітального ремонту (надалі по тексту -  роботи) ліхтеру 
«ДМ-265» (надалі по тексту -  ліхтер), обумовлені наявністю в Підрядника дозволу, атестованих фахівців, 
технічної бази та спеціального обладнання.
1.2. Замовник приймає на себе зобов'язання погодити виконані Підрядником роботи та провести за них оплату на 
умовах, визначених даним Договором.
1.3. Види, обсяги та вартість робіт Підрядника визначаються Попередньою ремонтною відомістю (Додаток №1, 
який є невід’ємною частиною даного Договору).
1.4. Роботи за даним Договором виконуються з матеріалів та на території Підрядника, відповідно до вимог, що 
звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.
1.5. По мірі уточнення номенклатури й обсягу робіт у процесі ремонту провадиться коректування строку, що 
визначається, додатковими угодами до договору.
2.1. Підрядник виконує весь передбачений даним Договором обсяг робіт за 20 календарних днів з моменту 
підписання Сторонами Акту прийому-передачі ліхтеру в ремонт.
2.2. Строк виконання дефектації по Судну не входить в строк виконання робіт, передбачений п.2.1. даного 
Договору, та складає не більше 5 робочих днів.
З. Порядок здачі й приймання робіт
3.1. При виконанні робіт Підрядник передає Замовникові оформлену документацію: Акт прийому-передачі 
несамохідного крану «Ганц» 70 з ремонту, Акт виконаних робіт, а також документи згідно «Положення про ремонт
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суден на відомчих ремонтних базах», затвердженого Наказом державного департаменту морського та річкового 
транспорту України від 05.08.96 р. №221.
3.2. Виконані Підрядником роботи приймаються Замовником зі складанням Акту по фактично виконаним обсягам 
зі здачею їх у встановленому порядку.
3.3. Замовник протягом 5-ти робочих днів з дати направлення Підрядником Акту виконаних робіт розглядає його, 
підписує, завіряє печаткою та направляє Підряднику один екземпляр такого Акту.
У випадку неповернення Акту виконаних робіт у встановлені даним Договором строки, або відмови від його 
підписання вважається, що Акт є погодженими Сторонами та підлягає оплаті.
3.4. Вся документація, оформлена в процесі виконання даного Договору, по закінченню роботи передається 
Замовникові і є його власністю.
3.5. У випадку якщо після прийняття роботи Замовник виявив відступи від умов даного Договору чи інші недоліки, 
які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що 
були навмисно приховані підрядником, він зобов’язаний негайно сповістити про це Підрядника.
4. Вартість робіт і порядок розрахунків
4.1. Загальна сума даного Договору, яка включає в себе вартість робіт і вартість матеріалів, становить 797 350,73 
грн., в тому числі ПДВ -  132 891,79 грн.
5. Права й обов’язки Сторін
5.1. Права й обов’язки Замовника:
5.1.1. Зобов’язаний передати Підряднику ліхтер по Акту прийому-передачі в ремонт.

||5.1.3. Призначити свого представника на весь період виконання робіт, з якими Підрядник вирішує всі питання, що 
виникають у процесі провадження робіт за даним Договором.
5.1.4. У період виконання робіт веде контроль за якістю їх виконання.
5.1.5. Зобов'язується погодити з Підрядником і прийняти по Акту виконані роботи, а також провести за них оплату 
в розмірі й строки, встановлені даним договором.
9. Строк дії Договору
9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2015 року, а в частині 
гарантійних термінів та взаєморозрахунків - до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за 
Договором.
9.2. У випадку, якщо до моменту закінчення строку дії Договору Підрядник не виконав роботи, які складають 
предмет даного Договору у повному обсязі, та/або Замовник не провів остаточний розрахунок за виконані роботи 
Договір продовжує діяти до повного виконання Сторонами таких зобов’язань.

7. Договір від 22.01.2016 №ЗР
ДП «ХМТП» (далі - «Продавець»), іменоване далі «Замовник», в особі директора Ткаченка Ігоря Валентиновича, з 
однієї сторони, та ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот»), іменоване далі «Підрядник»), 
в особі директора філії АСК «Укррічфлот» «Херсонський суднобудівний-судноремонтний завод ім. Комінтерну» 
Донця Василя Васильовича, з іншої сторони, разом іменовані Сторони, а кожного окремо -  Сторона, уклали цей 
договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. Підрядник зобов’язується виконати роботи з капітального ремонту несамохідного плавучого крану 
«Ганц» НПК-28 (надалі по тексту -  роботи), обумовлені наявністю в Підрядника дозволу, атестованих фахівців, 
технічної бази та спеціального обладнання.
1.2. Замовник приймає на себе зобов'язання погодити виконані Підрядником роботи та провести за них оплату на 
умовах, визначених даним Договором.
1.3. Види, обсяги та вартість робіт Підрядника визначаються Попередньою ремонтною відомістю (Додаток №1, 
який є невід’ємною частиною даного Договору).
1.4. Роботи за даним Договором виконуються з матеріалів та на території Підрядника, відповідно до вимог, що 
звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.
1.5. По мірі уточнення номенклатури й обсягу робіт у процесі ремонту провадиться коректування строку, що 
визначається, додатковими угодами до договору.
2. Строк виконання робіт
2.1. Підрядник виконує весь передбачений даним Договором обсяг робіт за 20 календарних днів з моменту 
підписання Сторонами Акту прийому-передачі несамохідного плавучого крану «Ганц» НПК-28 в ремонт.
2.2. Строк виконання дефектації не входить не входить в строк виконання робіт, передбачений п.2.1. даного 
Договору, та складає не більше 5 робочих днів.
3. Порядок здачі й приймання робіт ^
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3.1. При виконанні робіт Підрядник передає Замовникові оформлену документацію: Акт прийому-передачі 
несамохідного крану «Ганц» НПК-28 з ремонту, Акт виконаних робіт, а також документи згідно «Положення про 
ремонт суден на відомчих ремонтних базах», затвердженого Наказом державного департаменту морського та 
річкового транспорту України від 05.08.96 р. №221.
3.2. Виконані Підрядником роботи приймаються Замовником зі складанням Акту по фактично виконаним обсягам 
зі здачею їх у встановленому порядку.
3.3. Вся документація, оформлена в процесі виконання даного Договору, по закінченню роботи передається 
Замовникові і є його власністю.
3.4. У випадку якщо після прийняття роботи Замовник виявив відступи від умов даного Договору чи інші недоліки, 
які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що 
були навмисно приховані підрядником, він зобов’язаний негайно сповістити про це Підрядника.
4. Вартість робіт і порядок розрахунків
4.1. Загальна сума даного Договору, яка включає в себе вартість робіт і вартість матеріалів, становить 4 198 724,21 
грн., в тому числі ПДВ -  669 787,37 грн.
5. Права й обов'язки Сторін
5.1. Права й обов'язки Замовника:
5.1.1. Зобов'язаний передати Підряднику несамохідний плавучий кран НПК-28 по Акту прийому-передачі в 
ремонт.
5.1.3. Призначити свого представника на весь період виконання робіт, з якими Підрядник вирішує всі питання, що 

|^(виникають у процесі провадження робіт за даним Договором.
5.1.4. У період виконання робіт веде контроль за якістю їх виконання.
5.1.5. Зобов'язується погодити з Підрядником і прийняти по Акту виконані роботи, а також провести за них оплату 
в розмірі й строки, встановлені даним договором.
9. Строк дії Договору
9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2016 року, а в частині 
гарантійних термінів та взаєморозрахунків - до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за 
Договором.
9.2. У випадку, якщо до моменту закінчення строку дії Договору Підрядник не виконав роботи, які складають 
предмет даного Договору у повному обсязі, та/або Замовник не провів остаточний розрахунок за виконані роботи 
Договір продовжує діяти до повного виконання Сторонами таких зобов’язань.

Пунктом 11. договорів, укладених з АСК «Укррічфлот» зазначені такі реквізити Підрядника: 04071, м. 
Київ, вул. Нижній вал, буд. 51, код ЄДРПОУ 00017733, Філія «Херсонський суднобудівний-судноремонтний завод 
ім. Комінтерну» АСК «Укррічфлот»: 73000, м. Херсон, Карантинний острів 1, код ЄДРПОУ 25929300

Всього вартість виконаних робіт з капітального ремонту за вказаними договорами складає ІО 284
807,81 грн., ПДВ -  2 056 961,57 грн., загальна сума -  12 341 769,38 грн., в тому числі:

^ Р -  по договору від 12.05.2015 №63Р на виконання робіт з капітального ремонту несамохідного плавучого крану 
«Ганц» НПК-14 на суму 536 210,00 грн., ПДВ -  107 242,00 грн., загальна сума -  643 452,00 грн.
- по договору від 03.06.2015 №73Р на виконання робіт з капітального ремонту суховантажного теплоходу «Волго 
Балт 218» на суму 4 149 720,50 грн., ПДВ -  829 944,10 грн., загальна сума -  4 979 664,60 грн.
- по договору від 31.08.2015 №122Р на виконання робіт з капітального ремонту несамохідного плавучого крнму
«Ганц» 70 на суму 1 240 942,69 грн. ПДВ -  248 188,54 грн., загальна сума -  1 489 13 1,23 грн.
- по договору від 31.08.2015 №128Р на виконання робіт з капітального ремонту ліхтеру «ДМ-272» ми суму
553 298,04 грн. ПДВ -  110 659,61 грн., загальна сума -  663 957,65 грн.
- по договору від 31.08.2015 №129Р на виконання робіт з капітального ремонту ліхтеру «ДМ-230» на суму
428 171,84 грн. ПДВ -  85 634,37 грн., загальна сум а- 513 806,21 грн.
- по договору від 31.08.2015 №130Р на виконання робіт з капітального ремонту ліхтеру «ДМ-265» на суму 
660 527,64 грн. ПДВ -  132 105,53 грн., загальна сума -  660 527,64 грн.
- по договору від 22.01.2016 №ЗР на виконання робіт з капітального ремонту несамохідного плавучого кріїну 
«Ганц» НПК-28 на суму 2 715 937,10 грн. ПДВ -  543 187,42 грн., загальна сума -  З 259 124,52 грн.

Перелік актів здавання -  прийняття робіт (надання послуг), за якими Замовником ДП «ХМТП» прийняті під 
Виконавця ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот», Філія «Херсонський суднобудівний-судноремонтний завод 
ім. Комінтерну» роботи (послуги) за договорами на виконання робіт з капітального ремонту основних засобів 
наведено у таблиці: ^  ̂

£ ^ 2  примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за  проведення пеуевірки'^<^
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№
з/п

Дата та
номер
договору

Дата та
номер
ак'гу

1 locjiyra
Кіл
ькіс
ть

Од. Ціна з ПДВ Сума з ПДВ ПДВ

грн.

Сума без 
ПДВ

2015 рік
12.05.2015
№63Р

29.09.2015
№103 і’смонт п/к НПК - 14 об'є

кт
643452,00 643452,00 107242,00 536210,00

31.07.2015
№73

Ремонт теплоходу 
«Волго Балт 218»

об'є
кт

2732705,52 2732705,52 455450,92 2277254,60

03.06.2015
№ 73?

28.08.2015
№83

Ремонт теплоходу 
«Волго Балт 218»

об'є
кт

1731396,24 1731396,24 288566,04 1442830,20

29.09.2015
№102

Ремонт теплоходу 
«Волго Балт 218»

об'є
кт

515562,84 515562,84 85927,14 429635,70

Разом по договору від 03.06.2015 №73Р 4979664,60 4979664,60 829944,10 4149720,50

31.08.2015
№122Р

17.11.2015
№114

Ремонт плавкрану 
Ганц-70

об'є
кт 1489131,23 1489131,23 248188,54 1240942,69

31.08.2015
№128Р

28.12.2015
№133

Ремонту ліхтеру 
ДМ-272_________

об'є
кт

663957,65 663957,65 110659,61 553298,04

31.08.2015
№129Р

24.09.2015
№99

171 230 Ремонту 
ліхтеру ДМ-230

об'є
кт

513806,21 513806,21 85634,37 428171,84

31.08.2015
№130Р

28.09.2015
№100

1710233 ремонт 
ліхтеру ДМ-265

об'є
кт

792633,17 792633,17 132105,53 660527,64

Разом 2015 рік 9082644,86 9082644,86 1513774,15 7568870,71
2016 рік
22.01.2016
№ЗР 10.03.2016

Ремонт плавкрану 
НПК - 28

об'є
кт 3259124,52 3259124,52 543187,42 2715937,10

Всього 12341769,38 12341769,38 2056961,57 10284807,81

До кожного акту здавання -  прийняття робіт (надання послуг) як складова частина цих актів та як Додаток 
№1 до відповідних договорів, Замовником ДП «ХМТП» та Виконавцем ПАТ «Судноплавна компанія 
«Укррічфлот», Філія «Херсонський суднобудівний-судноремонтний завод ім. Комінтерну» складені виконавчі 
ремонтні відомості з зазначенням фактичних видів, обсягів та вартості здійснених робіт (наданих послуг). Перелік 
та зміст складених виконавчих ремонтних відомостей на виконання договорів з капітального ремонту основних 
засобів ДП «ХМТП» наведено у Додатку №3.1.2.2. до акту 
перевірки.

Аналіз витрат на капітальні ремонти та порядок їх розподілу здійснювався на засіданні технічної ради ДП 
«ХМТП», про що були складені відповідні протоколи, затверджені директором.

Перевіркою встановлено,що саме на підставі протоколів засідання технічної ради ДП «ХМТП» вартість 
виконаних робіт з капітального ремонту у сумі 10 284 807,81 грн. віднесено частково на збільшення залишкової 
вартості основних засобів на суму 7 162 878,66 грн., а частково на витрати на суму З 121 929,15 грн.

^ Взаємовідносини ДП «ХМТП» з ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот», Філія «Херсонський 
суднобудівний-судноремонтний завод ім. Комінтерну» та віднесення до складу витрат вартості виконаних робіт з 
капітального ремонту основних засобів за наведеними вище договорами, відображені ДП «ХМТП» у періоді 2015 -  
2016 роки в бухгалтерському обліку наступними бухгалтерськими проведеннями:

2015 рік
д/т рахунку 1522 «Виготовлення основних засобів та модернізація»,
К/т рахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" на суму 7 568 870,71 грн. 
д/т рахунку 644 «Податковий кредит»,
К/т рахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" на суму 1 513 774,15 грн.

Д/т рахунку 105 «Транспортні засоби»,
К/т рахунку 1522 «Виготовлення основних засобів та модернізація» на суму 4 803 852,66 грн.
Д/т рахунку 84 «Інші операційні витрати»,
К/т рахунку 1522 «Виготовлення основних засобів та модернізація» на суму 2 765 018,05 грн.

2016 рік
Д/т рахунку 1522 «Виготовлення основних засобів та модернізація»,
К/т рахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" на суму 2 715 93 7,10 грн.

і^прим ірннк акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки ̂



Д/т рахунку 644 «Податковий кредит»,
К/т рахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" на суму 543 187,42 грн.

Д/т рахунку 105 «Транспортні засоби»,
К/т рахунку 1522 «Виготовлення основних засобів та модернізація» на суму 2 359 026,00 грн. 
д/т рахунку 84 «Інші операційні витрати»,
К/т рахунку 1522 «Виготовлення основних засобів та модернізація» на суму 356 911,10 грн.

Відображення в бухгалтерському обліку витрат з капітального ремонту основних засобів у загальній сумі
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№ Дата та номер Дата та номер Послуга
Д/т рахунку 105 Д/т рахунку 84 Загальна сума без

з/п договору акту К/т рахунку 1552 К/т рахунку 1552 ПДВ

2015 рік

1 12.05.2015
№63Р

29.09.2015 №103 Ремонт п/к НПК - 
14

530 890,00 5 320,00 536 210,00

31.07.2015 №73 Ремонт теплоходу 
«Волго Балт 218»

2 03.06.2015
№ 73? 28.08.2015 №83 Ремонт теплоходу 

«Волго Балт 218»
2 799 680,10 1 350 040,40 4 149 720,50

29.09.2015 №102 Ремонт теплоходу 
«Волго Балт 218»

3
31.08.2015
№ 122? 17.11.2015 №114

Ремонт плавкрану 
Ганц-70 487 006,76 753 935,93 1 240 942,69

4
31.08.2015
№ 128? 28.12.2015 №133

Ремонту ліхтеру 
ДМ-272 348 456,00 204 842,04 553 298,04

5
31.08.2015
№ 129?

24.09.2015 №99
171 230 Ремонту 
ліхтеру ДМ-230 176 947,20 251 224,64 428 171,84

6
31.08.2015
№ 130?

28.09.2015 №100
1710233 ремонт 
ліхтеру ДМ-265

460 872,60 199 655,04 660 527,64

Разом 201S рік 4 803 852,66 2 765 018,05 7 568 870,71
2016 рік

7
22.01.2016
ХоЗ?

10.03.2016 №21 Ремонт плавкрану 
НПК - 28

2 359 026,00 356 911,10 2 715 937,10

Всього 7 162 878,66 3 121 929,15 10 284 807,81

До перевірки надані Протоколи засідання технічної ради ДП «ХМТП» з розгляду питань щодо аналізу 
витрат коштів на ремонт основних засобів: несамохідного плавучого крану «Ганц»-70, ліхтеру ДМ-265, 
суховантажного теплоходу «Волго Балт 218», ліхтеру ДМ-230, ліхтеру ДМ-272, несамохідного плавучого крану 
«Ганц» НПК-14, несамохідного плавучого крану «Ганц» НПК-28:

. 1. Протокол №202/1 від 17.11.2015 року засідання технічної ради, затвердженої наказом директора ДП
^<XMTП» №236 від 08.05.2015 року 
Порядок денний:
Розгляд питання щодо аналізу витрат коштів на ремонт несамохідного плавучого крану «Ганц»-70 та відповідність 
віднесення витрат на його ремонт.
Слухали: 4
Згідно Договору від 31.08.2015 №122Р щодо капітального ремонту несамохідного плавучого крану «Ганц»-70, 
який знаходився на капітальному ремонті на ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот») та 
виконавчої відомості, витрати на капітальний ремонт склали -  1 240 942,69 грн. без урахування ПДВ.
Вирішили:
1. Витрати, пов'язані з виконанням ремонту несамохідного плавучого крану «Ганц»-70 у розмірі 487 006,76 грн. без 
ПДВ (згідно виконавчої ремонтної відомості, яка додається): заміна зовнішньої обшивки; заміна
металоконструкцій по судну; проварка зварних швів; заміна дефектної ділянки верхньої палуби і так далі), які 
дозволяють збільшити строк корисної експлуатації плаводиниці і пов'язане з цим одержання додаткової вигоди, 
віднести на збільшення остаточної вартості несамохідного плавучого крану «Ганц»-70. Залишок суми у розмірі 
753 935,93 грн. без ПДВ (послуги: стоянка на сліпі; підйом/спуск на сліп; очищення підводної частини, надводного 
борту, дефектація набору судна; фарбування і так далі) віднести на валові витрати.
Термін корисної експлуатації несамохідного плавучого крану «Ганц»-70 -  10 років.

с £ ^ римірнт акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки



2. Протокол №203/1 від 17.11.2015 року засідання технічної ради, затвердженої наказом директора ДП 
«ХМТП» №236 від 08.05.2015 року
Порядок денний:
Розгляд питання щодо аналізу витрат коштів на ремонти ліхтеру ДМ-265 і суховантажного теплоходу «Волго Балт 
2018» та відповідність віднесення витрат на їх ремонти.
Слухали:
Згідно Договору від 31.08.2015 №130Р щодо капітального ремонту ліхтеру ДМ-265 та Договору від 03.06.2015 
№73Р щодо капітального ремонту суховантажного теплоходу «Волго Балт 2018», які знаходились на капітальних 
ремонтах на ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот»)
1. Згідно виконавчої ремонтної відомості ліхтеру ДМ-265 витрати на капітальний ремонт склали -  660 527,64 грн. 
без урахування ПДВ.
2. Згідно виконавчої ремонтної відомості суховантажного теплоходу «Волго Балт 2018» витрати на капітальний 
ремонт склали -  4 149 720,50 грн. без урахування ПДВ.
Вирішили:
1. Витрати, пов'язані з виконанням ремонту ліхтеру ДМ-265 у розмірі 460 872,60 грн. без ПДВ (згідно виконавчої 
ремонтної відомості, яка додається: заміна зовнішньої обшивки; заміна металоконструкцій по судну; проварка 
зварних швів; заміна дефектної ділянки верхньої палуби і так далі), які дозволяють збільшити строк корисної 
експлуатації плаводиниці і пов'язане з цим одержання додаткової вигоди, віднести на збільшення остаточної 
вартості ліхтеру ДМ-265. Залишок суми у розмірі 199 655,04 грн. без ПДВ (послуги: стоянка на сліпі; підйом/спуск

^ а  сліп; очищення підводної частини, надводного борту, дефектація набору судна; фарбування і так далі) віднесі и 
на валові витрати.
2. Витрати, пов'язані з виконанням ремонту суховантажного теплоходу «Волго Балт 2018» у розмірі 2 799 680,10 
грн. без ПДВ (згідно виконавчої ремонтної відомості, яка додається): заміна зовнішньої обшивки; чамінм 
металоконструкцій по судну; проварка зварних швів; заміна дефектної ділянки верхньої палуби і гак далі), икі 
дозволяють збільшити строк корисної експлуатації плаводиниці і пов'язане з цим одержання додагкової виїоди, 
віднести на збільшення остаточної вартості суховантажного теплоходу «Волго Балт 2018». Залишок суми у розмірі
1 350 040,40 грн. без ПДВ (послуги: стоянка на сліпі; підйом/спуск на слін; очищеним ііідиодної чпсіини, 
надводного борту, дефектація набору судна; фарбування і так далі) віднести на валові ви грп і и.
Термін корисної експлуатації ліхтеру ДМ-265 та суховантажного теплоходу «Волго Ьііл і 2018» ІО років.

3. Протокол №258 від 15.12..2015 року засідання технічної ради, затвердженої наказом дирекгора ДП 
«ХМТП» №236 від 08.05.2015 року
Порядок денний:
Розгляд питання щодо аналізу витрат коштів на ремонти: ... ліхтерів ДМ-230 і ДМ-272, які знаходились на 
капітальних ремонтах на ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот»)та відповідність 
віднесення витрат на їх ремонти.
Слз^али: ...

^Згідно виконавчої ремонтної відомості за договором №129Р від 31.08.2015 року щодо ремонту ліхтеру ДМ-230, 
витрати на капітальний ремонт склали -  428 171,84 грн. без урахування ПДВ.
Згідно виконавчої ремонтної відомості за договором №128Р від 31.08.2015 року щодо ремонту ліхтеру ДМ-272, 
витрати на капітальний ремонт склали -  553 298,04 грн. без урахування ПДВ.
Вирішили: ...
4. Витрати, пов'язані з виконанням ремонту ліхтеру ДМ-230 у розмірі 460 872,60 грн. без ПДВ (згідно виконавчої 
ремонтної відомості, яка додається: заміна зовнішньої обшивки; заміна металоконструкцій по судну; проварка 
зварних швів; заміна дефектної ділянки верхньої палуби і так далі), які дозволяють збільшити строк корисної 
експлуатації плаводиниці і пов'язане з цим одержання додаткової вигоди, віднести на збільшення остаточної 
вартості ліхтеру ДМ-230. Залишок суми у розмірі 251 224,64 грн. без ПДВ (послуги: стоянка на сліпі; підйом/спуск 
на сліп; очищення підводної частини, надводного борту, дефектація набору судна; фарбування і так далі) віднести 
на валові витрати.
5. Витрати, пов'язані з виконанням ремонту ліхтеру ДМ-272 у розмірі 348 456,00 грн. без ПДВ (згідно виконавчої
ремонтної відомості, яка додається): заміна зовнішньої обшивки; заміна металоконструкцій по судну; проварка 
зварних швів; заміна дефектної ділянки верхньої палуби і так далі), які дозволяють збільшити строк корисної 
експлуатації плаводиниці і пов'язане з цим одержання додаткової вигоди, віднести на збільшення остаточної 
вартості ліхтеру ДМ-272. Залишок суми у розмірі 204 842,04 грн. без І ЇДІ) (послуги: стоянка на сліпі; підйом/спуск 
на сліп; очищення підводної частини, надводного борту, дефектація набору судна; фарбування і так далі) віднести 
на валові витрати. ,
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Термін корисної експлуатації ліхтерів: ДМ-230 та ДМ-272 -  10 років.

4. Протокол №229 від 31.12.2015 року засідання технічної ради, затвердженої наказом директора ДП 
«ХМТП» №236 від 08.05.2015 року
Порядок денний:
Розгляд питання щодо аналізу витрат коштів на капітальний ремонт несамохідного плавучого крану «Ганц» НПК- 
14 та відповідність віднесення витрат на його ремонт.
Слухали:
Згідно Договору від 12.05.2015 №63Р щодо капітального ремонту несамохідного плавучого крану «Ганц» НПК-14, 
який знаходився на капітальному ремонті на ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот»). 
Згідно проміжної ремонтної відомості несамохідного плавучого крану «Ганц» НПК-14, витрати на капітальний 
ремонт склали -  536 210,00 грн. без урахування ПДВ.
Вирішили:
1. Витрати, пов'язані з виконанням ремонту несамохідного плавучого крану «Ганц» НПК-14 у розмірі 530 890,00 
грн. без ПДВ (згідно проміжної ремонтної відомості, яка додається: головний дизель-генератор 6КУВ48-2 
потужність 660 к/с /нагірацювання/ категорія ремонту /капітальний/ в об'ємі класифікатору ремонту / розбирання 
під дефектацію, скласти картуобмірів; заміна клінчастого валу та постелі першого ремонтного розміру; демонтаж 
рами головного двигуна) віднести на збільшення остаточної вартості несамохідного плавучого крану «Ганц» НПК-
14. Залишок суми у розмірі 5 320,00 грн. без ПДВ (послуги: стоянки біля причалу; споживання електричної енергії 

^І^цля власних потреб; кольорова дефектоскопія шийок колінчастого валу) віднести на валові витрати. ...
Термін корисної експлуатації несамохідного плавучого крану «Ганц» НПК-14 -  10 років.

5. Протокол №406 від 31.03.2016 року засідання технічної ради, затвердженої наказом в. о. директора ДП 
«ХМТП» №85 від 08.02.2016 року
Порядок денний:
Розгляд питання щодо аналізу витрат коштів на капітальний ремонт несамохідного плавучого крану «Ганц» НПК-
28 та відповідність віднесення витрат на його ремонт ...
Слухали:
1. Згідно проміжної ремонтної відомості несамохідного плавучого крану «Ганц» НПК-28, який за Договором від 
22.01.2016 №ЗР щодо капітального ремонту знаходився на ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК 
«Укррічфлот»), витрати на капітальний ремонт склали -  2 715 937,10 грн. без урахування ПДВ....
Вирішили:
1. Витрати, пов'язані з виконанням капітального ремонту несамохідного плавучого крану «Ганц» НПК-28 у розмірі
2 359 026,00 грн. без ПДВ (згідно Акту здачі-прийомки робіт №21 від 10.03.2016 року, який додається), віднести на 
збільшення остаточної вартості несамохідного плавучого крану «Ганц» НПК-28. Залишок суми у розмірі 
356 911,10 грн. без ПДВ віднести на валові витрати.

^^Термін корисної експлуатації несамохідного плавучого крану «Ганц» НПК-28 -  10 років....

При розгляді вищенаведених документів бухгалтерського обліку ДП «ХМТП» можна точно визначити, що 
підрядником ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот») на виконання договорів: від
12.05.2015 №63Р, від 03.06.2015 №73Р, від 31.08.2015 №122Р, від 31.08.2015 №128Р, від 31.08.2015 №129Р, від
31.08.2015 №130Р, від 22.01.2016 №ЗР були здійснені роботи з капітального ремонту основних засобів ДП 
«ХМТП». Тобто ДП «ХМТП» були витрачені кошти на капітальні інвестиції.

Відповідно до норм Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів 
України від 30.11.99 N291, на бухгалтерському рахунку 15 «Капітальні інвестиції» обліковуються витрати на 
придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. По кредиту рахунку 15 «Капітальні 
інвестиції» відображається введення в експлуатацію придбаних, виготовлених або модернізованих основних 
засобів.

Перевіркою встановлено порушення ДП «ХМТП» Інструкції про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій в 
частині віднесення витрат на капітальні інвестиції до складу інших витрат звітного періоду. Зазначеною 
Інструкцією не передбачено кореспонденція рахунків: кредит рахунку 15 «Капітальні інвестиції», дебет рахунку 84 
«Інші операційні витрати».
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Відповідно до пунктів 14, 15 розділу «Визнання та оцінка основних засобів» Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 
N92:
«14. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта 
(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення 
майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта.
15. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, 
обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його 
використання, включаються до складу витрат.»
Зважаючи на викладені вище методологічні принципи формування в бз^галтерському обліку інформації про 
основні засоби, слід звернути увагу на те, що до складу витрат включаються витрати з огляду, нагляду, 
обслуговуванню, поточному ремонту.

Перевіркою встановлено, що ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот») були 
виконані роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції основних засобів. Перелік 
здійснених робіт наведено у виконавчих ремонтних відомостях, складених відповідно до п.1.3. укладених ДП 
«ХМТП» з ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот») договорів.

Як зазначено вище, Технічною радою ДП «ХМТП» з загального переліку виконаних робіт з капітального 
ремонту основних засобів виокремлено послуги (роботи), які безпідставно ідентифіковані Технічною радою як 
такі, що не мають відношення до капітального ремонту, а саме: 

по акту від 29.09.2015 №103, капітальний ремонт несамохідного плав}^ого крану «Ганц» НПК-14 на суму без 
ПДВ 536 210,00 грн., до складу витрат віднесені послуги зі стоянки біля причалу; споживання електричної енергії 
для власних потреб; кольорова дефектоскопія шийок колінчастого валу на суму 5 320,00 грн.
- по актам від 31.07.2015 №73, від 28.08.2015 №83, від 29.09.2015 №102, ремонт суховантажного теплоходу «Волго 
Балт 218» на суму без ПДВ 4 149 720,50 грн., до складу витрат віднесені послуги зі стоянки на сліпі; 
підйому/спуску на сліп; очищення підводної частини, надводного борту, дефектація набору судна; фарбування, 
інше на суму 1 350 040,40 грн.
- по акту від 17.11.2015 №114, ремонт несамохідного плавучого крану «Ганц»-70 на суму без ПДВ 1 240 942,69 
грн., до складу витрат віднесені послуги зі стоянки на сліпі; підйому/спуску на сліп; очищення підводної частини, 
надводного борту, дефектація набору судна; фарбування, інше на суму 753 935,93 грн.
- по акту від 28.12.2015 №133, ремонт ліхтера ДМ-272 на суму без ПДВ 553 298,04 грн., до складу витрат віднесені 
послуги зі стоянки на сліпі; підйому/спуску на сліп; очищення підводної частини, надводного борту, дефектація 
набору судна; фарбування, інше на суму 204 842,04 грн.
- по акту від 24.09.2015 №99, ремонт ліхтера ДМ-230 на суму без ПДВ 428 171,84 грн., до складу витрат віднесені 
послуги зі стоянки на сліпі; підйому/спуску на сліп; очищення підводної частини, надводного борту, дефектація 
набору судна; фарбування, інше на суму 251 224,64 грн.
- по акту від 28.09.2015 №100, ремонт ліхтера ДМ-265 на суму без ПДВ 660 527,64 гри., до складу витрат віднесені 
послуги зі стоянки на сліпі; підйому/спуску на сліп; очищення підводної частини, надводного борту, дефектація

гнабору судна; фарбування, інше на суму 199 655,04 грн.
- по акту від 10.03.2016 №21, капітальний ремонт несамохідного плавучого крану «Ганц» НПК-28 на суму без ПДВ
2 715 937,10 грн., до складу витрат віднесена сума 356 911,10 грн. без визначення переліку послуг/робіт.

При цьому ДП «ХМТП» в Протоколах засідання технічної ради наведено узагальнений перелік 
послуг/робіт, які підприємством віднесено до складу витрат, без чіткого визначення переліку цих послуг та 
можливості їх ідентифікації по виконавчих ремонтних відомостях.

Відповідно до укладених ДП «ХМТП» з ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот») 
договорів, предметом цих договорів є виконання підрядником робіт з капітального ремонту основних засобів ДП 
«ХМТП». При цьому ДП «ХМТП» за договорами приймає на себе зобов'язання погодити виконані Підрядником 
роботи, види, обсяги, вартість цих робіт Підрядника, визначених Попередньою ремонтною відомістю, яка є 
додатком до договорів та попередньо узгоджена ДП «ХМТП». Роботи за даними Договорами були виконані з 
матеріалів та на території Підрядника, відповідно до вимог, що звичайно ставляться до роботи відповідного 
характеру. Виконані Підрядником роботи прийняті Замовником зі складанням Акту по фактично виконаним 
обсягам.

Тобто, ДП «ХМТП» погодилось з умовами Договорів, укладеними з ПАТ «Судноплавна компанія 
«Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот») та встановленим Попередньою ремонтною відомістю переліком робіт для 
здійснення саме капітального ремонту основних засобів.
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Враховуючи наведене, перевіркою встановлено порушення ДП «ХМТП» пунктів 14, 15 Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" в частині віднесення витрат, пов'язаних з поліпшенням 
об'єктів основних засобів не на збільшення їх первісної вартості, а на збільшення витрат.

Відповідно до норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 №996-XrV:
«Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності
1. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття 
рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух 
грошових коштів підприємства....»

Перевіркою встановлено порушення ДП «ХМТП» статті З Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» в частині відображення у фінансовій звітності підприємства недостовірної 
інформації про балансову вартість основних засобів, інших операційних витрат та як результат розміру прибутку 
за 2015 рік та 1 квартал 2016 року.

У ході проведення перевірки СДПІ з ОВП у м. Запоріжжі надано до ДП «ХМТП» запит від 29.07.2016 
№3291/10/28-04-14 про надання пояснень щодо правомірності віднесення вартості робіт з капітального ремонту 
основних засобів на інші операційні витрати (п.1. запиту).

ДП «ХМТП» листом від 08.08.2016 №07-38/47 у відповідь на запит СДПІ повідомлено наступне:
^«п.1. На замовлення ДП «ХМТП» підрядником ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (АСК «Укррічфлот») 
були виконані роботи з капітального ремонту основних засобів в 2015 році «Ганц НПК-14», «Волго Балт 218», ПК 
«Ганц-70», «ДМ-2723», «ДМ-230», «ДМ-265» в 2016 році «Ганц НПК-28». Документами, які підтверджують 
виконані роботи є акт здачі-приймання робіт (надання послуг), виконавча ремонтна відомість, накази про введення 
в експлуатацію об'єктів після ремонту, протокол технічної наради ДП «ХМТП», яка визначає суму витрат, 
пов'язаних з поліпшенням об'єкта, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, а також 03-2, який 
знаходиться під документами технічної наради (додаток 21 арк.)...
5. За період з 01.01.2014 по 31.03.2016 ДП «ХМТП» не застосовувало МСФЗ при складанні звітності»

Враховуючи наведене, ДП «ХМТП» у відповіді на запит СДПІ тільки перелічено документи, на підставі 
яких відображено в бухгалтерському обліку вартість виконаних робіт з капітального ремонту основних засобів, але 
ДП «ХМТП» не надано СДПІ пояснень на підставі яких законодавчих актів Технічна рада ДП «ХМТП», на 
порушення норм та порядку ведення бухгалтерського обліку вирішила витрати на капітальні інвестиції віднести до 
складу інших операційних витрат.

Таким чином перевіркою встановлено, що ДП «ХМТП» порушено Інструкцію про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та 
організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N291 та пункти 14, 15 Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" в частині віднесення в бухгалтерському обліку витрат на 

^капітальні інвестиції до складу інших витрат звітного періоду.

Згідно з пунктом 44.2 статті 44 Податкового кодексу України: «Для обрахунку об'єкта оподаткування 
платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, 
витрат та фінансового результату до оподаткування.»

Статтею 134 Податкового кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом України від 28.12.2014 
р. N 71-VIII (діє з 01.01.2015 року) визначено:
«- п. 134.1. Об'єктом оподаткування є:
134.1.1. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 
(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 
фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.»

Враховуючи наведене, на порушення п.п.134.1.1. п.134.1. ст.І34 Податкового кодексу України в редакції 
від 28.12.2014 р. N 71-VIII, ДП «ХМТП» безпідставно віднесено вартість робіт з капітального ремонту основних 
засобів на інші операційні витрати за період 2015 -2016  роки, в результаті чого підприємством невірно визначено 
фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку у сумі З 121 929 грн. в тому числі за періодами:
- за 2015 ріку сумі 2 765 018 грн.
- за 1 квартал 2016 року у сумі 356 911 грн.
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2. На порушення ст.1, ст.4, ст.9 Закону України від 16.07.99 N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», п. 44.1, п.44.2 ст.44, п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України (в 
редакції з 01.01.2015р.) із змінами та доповненнями, завищено витрати по взаємовідносинах з ПП Тараненко 
В.А. за 2015 -  2016 роки у сумі 416 020 грн. в тому числі за періодами:
- за 2015 рік у сумі 348 920 грн.
- за 1 квартал 2016 року у сумі 67 100 гри.

Зміст порушення:

Детальний опис порушення наведено у розділі 3.1.2 акту перевірки.
Перевіркою встановлено, що ДП «ХМТП» укладено договори про надання сюрвейєрських послуг з ФОП 

Тараненко Вадимом Анатолійовичем .
Договір №137Р від 14.11.2014р.
Між ДП «ХМТП» та ФОП Тараненко Вадим Анатолійовичем укладено договір про надання сюрвейєрських послуг 
з визначення кількості вантажів на суднах (надалі по тексту-послуги), а підприємство зобов’язується своєчасно 
прийняти й оплатити надані сюрвейєрські послуги.
П.1.3. Послуги надаються сюрвейєром в період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.
П. 1.4 прийом-передача наданих послуг здійснюється шляхом підписання сторонами актів наданих послуг.
1.5 Одиницею послуги за даним договором є факт надання послуг з визначення кількості вантажу на судні по 

^кожному типу вантажу окремо.
2. Права та обов'язки сюрвейєра

2.1 Надавати послуги без втручання і створення перешкод для адміністративно-господарської діяльності 
підприємства, у строки, в обсязі та на умовах, встановлених даним договором.
2.2 Відповідати за якість наданих послуг і вірогідність наданої інформації. Своєчасно, якісно, без затримки 
оформляти необхідні документи (сюрвейєрські акти) відповідно до міжнародної практики, вимог нормативних 
актів і заявки підприємства.
2.6 При наданні послуг Сюрвейєр повинен пройти на підприємстві вступний інструктаж з питань охорони праці та 
пожежної безпеки, виконувати «Інструктаж з охорони праці №98/А при знаходженні на території порту» та 
Загальну інструкцію №90 «Про заходи пожежної безпеки в ДП «ХМТП», з якими ознайомлюються під підпис при 
першому відвідуванні території підприємства.
2.9 Сюрвейєр має право залучати сторонні організації для виконання цього договору, що не звільняє сюрвейєра від 
відповідальності за якість наданих послуг.

4. Порядок розрахунків
4.1 Ціна за одиницю послуги складає 1525грн.,без урахування ПДВ.
4.2 Загальна сума даного договору та загальна вартість послуг формується виходячи з цінових і кількісних 
показників та фіксується в актах наданих послуг та орієнтовно складає 250000грн.

8. Інші умови
N•6 На момент укладання даного договору підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах 

Сюрвейєр є платником єдиного податку за ставкою 5%.
9. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін.

Сюрвейєр
Фізична особа -  підприємець Тараненко Вадим Анатолійович 73027, м.Херсон, вул. Благоєва 6 кв.40Реєстраційний 
номер облікової картки Платника податків 2430317819
п/р 26053052301257 в ХФ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 352479Св-во платника єдиного податку серії Б №171392 
від 01.06.2012р.

Додаткова угода №1 від 29 травня 2015р.
Викласти п.4.2 договору в наступній редакції :
4.2 Загальна сума даного договору та загальна вартість послуг формується виходячи з цінових і кількісних 
показників та фіксується в актах наданих послуг та орієнтовно складає 314150грн., без урахування ПДВ.

2. Всі інші умови не змінено.
3. Дана додаткова угода набирає чинності з 31.12.2015р.

Додаткова угода №2 від 26 листопада 2015р.
Викласти п.4.2 договору в наступній редакції :
4.2 Загальна сума даного договору та загальна вартість послуг формується виходячи з цінових і кількісних 

показників та фіксується в актах наданих послуг та орієнтовно складає 359900грн., без урахування ПДВ.
2. Всі інші умови не змінено. ^

прішірник акта перевірки. Віза працівника підроздіпу, відповідального за  проведення пеоевіркіґ - / ^ ^ ^ ^ ^
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3. Дана додаткова угода набирає чинності з 31.12.2015р,

Договір від 22.12.2015р. №203Р
Між ДП «ХМТП» та ФОП Тараненко Вадим Анатолійовичем укладено договір про надання сюрвейєрських послуг 
з визначення кількості вантажів на суднах (надалі по тексту-послуги), а підприємство зобов’язується своєчасно 
прийняти й оплатити надані сюрвейєрські послуги.
П.1.3. Послуги надаються сюрвейєром в період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.
П.1.4 Прийом-передача наданих послуг здійснюється шляхом підписання сторонами актів наданих послуг.
1.5 Одиницею послуги за даним договором є факт надання послуг з визначення кількості вантажу на судні по 
кожному типу вантажу окремо.

2. Права та обов'язки сюрвейєра
2.1 Надавати послуги без втручання і створення перешкод для адміністративно-господарської діяльності 
підприємства, у строки, в обсязі та на умовах, встановлених даним договором.
2.2 Відповідати за якість наданих послуг і вірогідність наданої інформації. Своєчасно, якісно, без затримки 
оформляти необхідні документи (сюрвейєрські акти) відповідно до міжнародної практики, вимог нормативних 
актів і заявки підприємства.
2.6 При наданні послуг Сюрвейєр повинен пройти на підприємстві вступний інструктаж з питань охорони праці та 
пожежної безпеки, виконувати «Інструктаж з охорони праці №98/А при знаходженні на території порту» та 
Загальну інструкцію №90 «Про заходи пожежної безпеки в ДП «ХМТП», з якими ознайомлюються під підпис при

^ерш ому відвідуванні території підприємства.
2.9 Сюрвейєр має право залучати сторонні організації для виконання цього договору, що не звільняє сюрвейєра від 
відповідальності за якість наданих послуг.

4. Порядок розрахунків
4.1 Ціна за одиницю послуги складає 1525грн.,без урахування ПДВ.
4.2 Загальна сума даного договору та загальна вартість послуг формується виходячи з цінових і кількісних 
показників та фіксується в актах наданих послуг та орієнтовно складає 3 18700грн.

8. Інші умови
8.6 На момент укладання даного договору підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах 
Сюрвейєр є платником єдиного податку за ставкою 5%.

10. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін.
Сюрвейєр
Фізична особа -  підприємець Тараненко Вадим Анатолійович 73027, м.Херсон, вул. Благоєва 6 кв.40 
Реєстраційний номер облікової картки Платника податків 2430317819
п/р 26053052301257 в ХФ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 352479 Св-во платника єдиного податку серії Б №171392 
від 01.06.2012р.

В бухгалтерському обліку сюрвеєрські послуги відображені наступними проводками :
Р Д-т 84 «Інші операційні витрати» К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» в сумі 416 020 грн ., 
в т.ч. за 2015р.-348 920 грн., 1 квартал 2016р. -  671 00 грн.

Д-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» К-т 3711 «Розрахунки по виданим авансам» в сумі 
422 425грн., в т.ч. 2015р. -  348 920грн., 1 квартал 2016р. -  73 505 грн.

Д-т 231 « Основне виробництво» К-т 84 «Інші операційні витрати» в сумі 416 020 грн.
Д-т 903 « Собівартість реалізованих робіт, послуг» К-т 231« Основне виробництво» в сумі 416020 грн.
Д-т 791 «Результат операційної діяльності» К-т 903 « Собівартість реалізованих робіт, послуг» в сумі 416 020 грн.

До перевірки надані наступні документи ; (додатках до акту перевірки №3.1.2.3.2, №3.1.2.3.3) 
акти виконаних робіт на загальну суму 416 020 грн.,
документи, складеш англійською мовою за реквізитами ALPHA INSPECT REPORT OF SHIP’S DRAFT SURVEY, 
платіжні доручення за 2015р., 1 квартал 2016р. на суму 422 425 грн.,.
Драфт Сюрвєй Рапорти. Рапорти підписані ПП Тараненко В.А.

Відображенню у бухгалтерському обліку та податковій звітності підлягає лише та господарська 
інформація, яка фактично відбулась, при наявності первинного документу, шо підтверджує таку господарську 
операцію.

Первинні документи, які надані до перевірки, а саме рапорти, не мають юридичної сили первинних 
документів - у зв’язку із зазначенням у них господарських операцій, які фактично не відбулись та не підтверджені 
іншою стороною (старпомом або капітаном судна) яке було розвантажено або здійснено перевантаження вантажу.
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Так відповідно до ідентичних договорів між ДП «ХМТП»(далі Підприємство) та Клієном на 
перевантаження вантажу підприємство має право, офіційно повідомивши Клієїгга, визначати кількість вантажу, 
відвантаженого на судно через ЗПК, по осадці судна методом «драфт-сюрвей» на підставі акту осадки судна, 
підписаного належним чином уповноваженими представниками Клієнта і судна.

Крім того послуги , не передбачені Договором та додатком до договору виконуються підприємством за 
письмовою заявкою та за рахунок клієнта за тарифами підприємства, діючими на момент надання послуг (згідно 
нарядів підприємства або інших актів виконаних робіт).

Відповідно до п.2.15 та п.2.16 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 
обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 р. за № 168/704 забороняється приймати до виконання первинні 
документи на операції, що суперечать законодавчим та нормативним актам.
Враховуюче вищенаведене, для надання юридичної сили і доказовості, первинні документи повинні бути складені 
відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати публічний порядок, встановлений Законом України 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-ХІУ (із змінами та 
доповненнями).

Враховуючи вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та ПКУ 
наявність первинних документів є обов'язковою, але не достатньою умовою для формування витрат, оскільки факт 
виконання зобов'язання за правочином зумовлює складання й інших документів, а тому, формальне складення 

^ ^ и ш е  первинного документа не є беззаперечним доказом реальності конкретної господарської операції.
Складені первинні документи ПП «Тараненко В.А.» на адресу ДП "ХМТП" у визначені п.44.1 ст.44 

Податкового кодексу України, не можуть за змістом вважатися первинними документами для підтвердження даних 
податкового обліку.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України (далі -  Кодекс) «для цілей оподаткування 
платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів 
оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, 
фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких 
передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі 
даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту».

Відповідно до статті 1 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ „Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" (далі - Закон №996) «первинний документ - документ, який містить відомості про 
господарську операцію та підтверджує її здійснення», «господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в 
структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства».

Згідно з пунктом 2 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»,
_затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції

^рУкраїни 05.06.95 за №168/704 (далі - Положення) «первинні документи - це документи, створені у письмовій або 
електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи 
адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, 
капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.

Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо 
це неможливо, безпосередньо після її завершення».

Відповідно до пунктів 1 статті 9 Закону №996 «підставою для бухгалтерського обліку господарських 
операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи 
повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її 
закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть 
складатися зведені облікові документи».
Згідно з п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995р. № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.06.95 за №168/704, «первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства, 
установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг 
господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і 
прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи
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електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні 
господарської операції».

Враховуючи вищенаведене, на порушення ст.1, ст.4, ст.9 Закону України від 16.07.99 N 996-XIV "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 44.1, п.44.2 ст.44, п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ (в 
редакції з 01.01.2015р.) із змінами та доповненнями, завищено витрати по взаємовідносинах з ПП Тараненко В.А. 
за 2015 -  2016 роки у сумі 416 020 гри. в тому числі за періодами:
- за 2015 рік у сумі 348 920 грн.
- за 1 квартал 2016 року у сумі 67 100 грн.

3. На порушення ст.1, ст.4, ст.9 Закону України від 16.07.99 N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», п. 44.1, п.44.2 ст.44, п.п.134.1.1. п.134.1. ст.134 Податкового кодексу України в 
редакції він 28.12.2014 N71-VIII, ДП «ХМТП» безпідставно включено до складу собівартості реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) вартість запасних частин, отриманих від ПАТ "Южмормонтаж" за 2015 
роки у сумі 381 423 грн.

В розділі 3.2.2 «Податковий кредит» наведено онис порушень податкового законодавства ДП 
«ХМТП» по взаємовідносннах з контрагентом ПАТ "Южмормонтаж" (код за ЄДРПОУ 14122468).

Згідно отриманої податкової інформації та зібраної доказової бази перевіркою не підтверджено реальність 
|здійснення господарських операцій між ДП «ХМТП» та ПАТ "Южмормонтаж" за 2015 рік на суму 381 422,80 грн., 
ПДВ -  76 284,56 грн., загальна сума 457 707,36 грн.

Перевіркою встановлено, що постачання запасних частин від ПАТ "Южмормонтаж" на адресу ДП «ХМТП» 
у періоді 2015 рік фактично не відбувалось. Тобто, первинні документи, які надані до перевірки, а саме; видаткові 
накладні, податкові накладні, інші, не мають юридичної сили первинних документів та не підлягають 
відображенню у бухгалтерському обліку та податковій звітності

До перевірки надані наступні документи по взаємовідносинам з ПАТ "Южмормонтаж":
..... ' -  -  - *

Видаткова накладна

Номер Дата
номенклатура
товарів

Од

ви
м.

Кі
л-
ть

ціна
постача
ння

основная 
ставка, грн.

Сума без 
ПДВ,грн. С ум аз

ПДВ,грн..
сума
ПДВ,грн

Відванта
жив

Отрима
в

Вал-шестерня 
КП 057-200-016 шт 1 37

450,00
37 450,00

Колесо зубчасте 
КП 057-410-006 шт 1 11

225,00
11 225,00

>
РН- 21.05.2

Вал-шестерня 
КП 057-400-001- 
02

шт 1 23
450,00

23 450,00

190 170,00 228 204,00 38 034,00
Ковальс Рязанов

1000053 015 Вал полий КП 
057-410-008 шт 1 9 770,00 9 770,00

ький І.В. Ю.М.

Колесо зубчасте 
КП 057-210-006 шт 1 20

625,00
20 625,00

Рейка зубчаста 
КП 057-451-000 
СБ

шт 0,
5

175
300,00

87 650,00

РН-
1000053

21.05.2
015

Колесо зубчасте 
КП 057-410-006 шт 1 11

225,00
11 225,00 152 720,00 183 264,00 ЗО 544,00 Ковальс 

ький І.В.
Рязанов
Ю.М.

Вал полий КП 
057-410-008 шт 1 9 770,00 9 770,00

Колесо зубчасте 
КП 057-210-006 шт 1

20
625,00

20 625,00

Вал-шестерня 
КП 057-400-001- 
02

шт 1 23
450,00

23 450,00

‘ ’П ріш ірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення пеуевірт'^ ^ ^ ^ ^
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Рейка зубчаста 
КП 057-451-000 
СБ

шт 0,
5

175
300,00 87 650,00

РН-
000071

о г . о і . і
015

підшипник
943/30 шт 12 45,8 549,6

1082,8 1299,36 216,56 Ковальс 
ький І.В.

Рязаііон
Ю.М.підшипник

98206
шт 4 133,3 533,2

РН-
000085

27.07.2
015

Вал-шестерня 
КП 057-200-016 шт 1 37450 37450 37 450,00 44 940,00 7 490,00 Коншіьс 

ький І.В.
Рязанов
Ю.М.

Всього: 381422,80 457707,36 76284,56

- прибуткові накладні, виписані ДП «ХМТП»
Номер Дата Артикул Товар Количество Ціна Сума без ПДВ

82401372 Вал-шестерня КП 057-200-016 1

824014339 Колесо зубчасте КП 057-410-006

824013589 Вал-шестерня КП 057-400-001-02

824014662 Вал полий КП 057-410-008

824014663 Колесо зубчасте КП 057-210-006

1009 21.05.2015 824014560 Рейка зубчаста КП 057-451-000 СБ 0,5

37 450,00 37450
11 225,00 11225
23 450,00 23450
9 770,00 9770
20 625,00 20625
175 300,00 87650

82401372 Колесо зубчасте КП 057-410-006

824014339 Вал полий КП 057-410-008

824013589 Колесо зубчасте КП 057-210-006

824014662 Вал-шестерня КП 057-400-001-02
Рейка зубчаста КП 057-451-000 СБ

1009 21.05.2015 824014663 0,5

11 225,00 11225
9 770,00 9770

20 625,00 20625

23 450,00 23450

175 300,00 87650

822002096 підшипник 943/30 12
1261 03.07.2015 822002095 підшипник 98206

45,8 549,6

133,3 533,2

1453 27.07.2015 824014148 Вал-шестерня КП 057-200-016 37450 37450

Всього: 381422,80

В бухгалтерському обліку взаємовідносини ДП «ХМТП» з ПАТ "Южмормонтаж" у 2015 році відображені 
наступними проводками: 
д /т рахунку 207 «Запасні частини»,
К/т рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на суму 381422,80 грн.

^  д/т рахунку 644 «Податковий кредит»,
К/т рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на суму 76 284,56 грн.

Д/т рахунку 806 «Витрати запасних частин»,
К/т рахунку 207 «Запасні частини» на суму 381 422,89 грн.

Д/т рахунку 232 «Допоміжне виробництво»,
К/т рахунку 806 «Витрати запасних частин» на суму 381 422,89 грн.

В податковому обліку з податку на прибуток взаємовідносини ДП «ХМТП» з ПАТ "Южмормонтаж" 
відображені наступними чином:

- в податковій декларації з податку на прибуток за 2015 рік по рядку 02 Декларації «Фінансовий результат 
до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності» у сумі 381 423 грн.

Перевіркою встановлено відсутність факту придбання запасних частин по ланцюгу постачання, що 
доводить нереальність здійснення ПАТ "Южмормонтаж" поставки (продажу) запасних частин на адресу ДП 
«ХМТП».

с£^примірник акта перевірки. Віза працівника підроздіпу, відповідачьного за проведення перевірки



Факгичіїо ідійсисік) бсчпідставне документальне оформлення господарських операцій з одержання 
(придбання) іоиііру но ланцюгам постачання - неправомірно складені первинні документи щодо цих операцій та 
вчинено поруїіісння часіини першої ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
України» та нункгів 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів країни від 24.05.99 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 5 червня 1995 за №168/704.

Таким чином, ДП «ХМТП» порушено п.1.2 Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів країни від 24.05.99 №88, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 за №168/704, оскільки записи в облікових регістрах провадяться на 
підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього положення.

Складені первинні документи ПАТ "Южмормонтаж" на адресу ДП «ХМТП» у визначені п.44.1 ст.44 
Податкового кодексу України, не можуть за змістом вважатися первинними документами для підтвердження даних 
податкового обліку.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків 
зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування 
та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 
звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено 
законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на 
^підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.
Водночас статтею 1 Закону України від 16.07.99 N 996-ХІУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та 
підтверджує її здійснення.

Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних 
документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися 
первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізігтів 
таких документів, що передбачені чинним законодавством.

З урахуванням викладеного, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті 
первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Відповідно до п.2.15 та п.2.16 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 
обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995р. №88, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 р. за №168/704 забороняється приймати до виконання первинні 
документи на операції, що суперечать законодавчим та нормативним актам.

Враховуюче вищенаведене, для надання юридичної сили і доказовості, первинні документи повинні бути 
складені відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати публічний порядок, встановлений Законом 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-ХІУ із змінами та 
 ̂доповненнями.

Враховуючи вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та 
Податкового кодексу України наявність первинних документів є обов'язковою, але не достатньою умовою для 
формування витрат, оскільки факт виконання зобов'язання за правочином зумовлює складання й інших документів, 
а тому, формальне складення лише первинного документа не є беззаперечним доказом реальності конкретної 
господарської операції.

Статтею 134 Податкового кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом України від 28.12.2014 
р. N 71-VIII (діє з 01.01.2015 року) визначено:
«- п. 134.1. Об'єктом оподаткування є:
134.1.1. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 
(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 
фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.»

З огляду на наведене, на порушення п.п.134.1.1. п.134.1. ст.134 Податкового кодексу України в редакції від
28.12.2014 М71-УІІІ, ДП «ХМТП» безпідставно включено до складу собівартості реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) вартість запасних частин, отриманих від ПАТ "Южмормонтаж" у сумі 381 423 грн. в тому числі за 
періодами:
- за 2015 ріку сумі 381 423 грн.
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4. На порушення ст.1, ст.4, ст.9 Закону України від 16.07.99 N 996-ХІУ "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», п. 44.1, п.44.2 ст.44, п п.п.134.1.1. п.134.1. ст.134 Податкового кодексу України
в редакції від 28.12.2014 N71-VПI, ДП "ХМТП" безпідставно включено до складу собівартості реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік вартість запасних частин по взаємовідносинам з ПП «Автосоюз- 
ЮГ» у сумі 27 355 грн., в тому чисді но періодах:
- за 2015 рік у сумі 27 355 гри.

В розділі 3.2.2 «Податковий кредит» наведений опис порушень податкового законодавства ДП 
"ХМТП" по взаємовідносинах з контрагентом ПП "Автосоюз-Юг" (код за ЄДРПОУ 36329611).

Згідно отриманої податкової інформації та зібраної доказової бази перевіркою не підтверджено реальність 
здійснення господарських операцій між ДП «ХМТП» та ПП "Автосоюз-Юг" за 2015 рік на загальну суму 32 826,30 
грн., в тому числі ПДВ 5 471,05 грн.

Перевіркою встановлено, що ДП «ХМТП» в перевіряємому періоді мало взаємовідносини з ПП «Автосоюз- 
ЮГ» на підставі договору від 14.05.2014 №68Р та без укладання угоди на постачання автошин та ресори задньої.

номер
видатк
ової

Дата
Номер
прибутков
ого

Артикул Номенклатура Од.
вим.

Кіл-
ть ціна за од. Сума 3 

П Д В , грн
Сума без 
ПДВ, грн.

•
( і

180 08.06.015 1146 від 
08.06.15

824014664

Ресора задня 
(15-листів) Ь- 
1846 мм (ЧМЗ) 
МАЗ 509

шт 2 8 762,50 21 030,00 17 525,00

182 13.07.2015
1382 від 
13.07.15

504504056
Металорукав 
(гофра) МАЗ 
(диам. 110мм)

пог.м 1,2 1 313,54 1 891,50 1 576,25

235 13.07.2015
1382 від 
13.07.15 824014669

ПГУ МАЗ УО- 
3208

шт 1 8 254,00 9 904,80 8 254,00

Всього 32 826,30 27 355,25

В бухгалтерському обліку ДП «ХМТП» вищезазначені операції по взаємовідносинах з ПП «Автосоюз-ЮГ» 
відображені проводками;
Станом на 01.06.2015 року заборгованість по розрахункам з ПП «Автосоюз-ЮГ» відсутня, 
д/т рахунку 3711 «Розрахунки по виданим авансам»,
К/т рахунку 311 «Розрахунковий рахунок» на суму 32 826,30 грн.

^Д/т рахунку 207 «Запасні частини»,
К/т рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на суму 27 355,25 грн.

д/т рахунку 6412 «Розрахунки по ПДВ»,
К/т рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на суму 5 471,05 грн.

д/т рахунку 806 «Витрати запасних частин»,
К/т рахунку 207 «Запасні частини» на суму 27 355,25 грн.

д/т рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
К/т рахунку 3711 «Розрахунки по виданим авансам» на суму 32 826,30 грн.

Станом на 31.07.2015 року заборгованість по розрахункам з ПП «Автосоюз-ЮГ» відсутня.

Відображенню у бухгалтерському обліку та податковій звітності підлягає лише та господарська 
інформація, яка фактично відбулась, при наявності первинного документу, що підтверджує таку господарську 
операцію.

Первинні документи, які надані до перевірки, а саме видаткові та податкові накладні, не мають юридичної 
сили первинних документів - у зв’язку із зазначенням у них господарських операцій, які фактично не вiдбyлиgjh^J-
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Транспортування товарів не оформлено товарно-транспортними накладними, що повинні відповідати 
нормам Наказу Міністерства фінансів України N 88 від 24.05.95 «Про затвердження Положення про 
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» (зі змінами та доповненнями), та Правилам 
перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту 
України від 14.10.1997р. N363.

Відсутність ТТН не дає можливість ідентифікувати факт здійснення господарської операції щодо 
придбання товарів у юридичної особи ПП «Автосоюз-Юг», зокрема, неможливо встановити походження цього 
товару, місце відвантаження.

Перевіркою встановлено відсутність факту придбання ТМЦ по ланцюгу постачання, що доводить 
нереальність здійснення ПП «Автосоюз-Юг» поставки (продажу) ТМЦ на користь ДП "ХМТП".

Фактично здійснено безпідставне документальне оформлення господарських операцій з одержання 
(придбання) товару по ланцюгам постачання - неправомірно складені первинні документи щодо цих операцій та 
вчинено порушення частини першої ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
України» та пунктів 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів країни від 24.05.99 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 5 червня 1995 за № 168/704.

Таким чином, ДП "ХМТП" порушено п.1.2 Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів країни від 24.05.99 №88, зареєстрованого в 

іністерстві юстиції України 5 червня 1995 за №168/704, оскільки записи в облікових регістрах провадяться на 
пщставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього положення.
Складені первинні документи ПП «Автосоюз-Юг» на адресу ДП "ХМТП" у визначені п.44.1 ст.44 Податкового 
кодексу України, не можуть за змістом вважатися первинними документами для підтвердження даних податкового 
обліку.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків 
зобов'язані вести облік доходів, вїпрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування 
та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 
звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено 
законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на 
підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.
Водночас статтею 1 Закону України від 16.07.99 N 996-ХІУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та 
підтверджує її здійснення.

Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних 
документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися 
^первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів 
таких документів, що передбачені чинним законодавством.

З урахуванням викладеного для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті 
первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Відповідно до п.2.15 та п.2.16 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 
обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 р. за № 168/704 забороняється приймати до виконання первинні 
документи на операції, що суперечать законодавчим та нормативним актам.

Враховуюче вищенаведене, для надання юридичної сили і доказовості, первинні документи повинні бути 
складені відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати публічний порядок, встановлений Законом 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-ХІУ (із змінами та 
доповненнями).

Враховуючи вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та ПКУ 
наявність первинних документів є обов'язковою, але не достатньою умовою для формування витрат, оскільки факт 
виконання зобов'язання за правочином зумовлює складання й інших документів, а тому, формальне складення 
лише первинного документа не є беззаперечним доказом реальності конкретної господарської операції.

Статтею 134 Податкового кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом України від 28.12.2014 
р. N 71-VIII (діє з 01.01.2015 року) визначено:
«- п.134.1. Об'єктом оподаткування є:

<:^^пріш ірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки



134.1.1. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 
(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 
фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.»

Таким чином, на порушення п.п.134.1.1. п.134.1. ст.134 Податкового кодексу України в редакції від
28.12.2014 N71-VIII, ДП "ХМТП" завиш,ено фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток) 
визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку за
2015 рік по взаємовідносинам з ПП «Автосоюз- ЮГ» у сумі 27 355 грн.

5. На порушення ст.1, ст.4, ст.9 Закону України від 16.07.99 N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», п. 44.1, п.44.2 ст.44,п.п.134.1.1. п.134.1. ст.134 Податкового кодексу України в 
редакції від 28.12.2014 N71-Vin, ДП «ХМТП» безпідставно включено до складу собівартості реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) вартість спецодягу, отриманого від ТОВ «Армотекс» у 2015 році на суму 
48 320 грн. в тому числі за періодами:
- за 2015 рік у сумі 48 320 грн.
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В розділі 3.2.2 «Податковий кредит» наведено опис порушень податкового законодавства ДП 
«ХМТП» по взаємовідносинах з контрагентом ТОВ «Армотекс» (код за ЄДРПОУ 39422867).

ф  Перевіркою встановлено, що постачання спецодягу від ТОВ «Армотекс» на адресу ДП «ХМТП» у 2015
році фактично не відбувалось. Тобто, первинні документи, які надані до перевірки, а саме: видаткові накладні, 
податкові накладні, інші, не мають юридичної сили первинних документів та не підлягають відображенню у 
бухгалтерському обліку та податковій звітності
До перевірки надані наступні документи по взаємовідносинам з ТОВ «Армотекс»: видаткові накладні, виписані
ТОВ «Армотекс» на адресу ДП "ХМ ГІГ' та прибзткові ордери, виписані ДІЇ «XIМТП»:
Номер та дата
ввдаткової
накладної

Номер та дата 
прибуткового 
ордеру

Артикул Номенклатура
Од.
вим.

Кіл-ть ціна за 
од.

Сума, грн

20 13.01.2015 20 від 13.01.15 105000969 Черевики шкіряні пар 2,00 369,94 739,88

21 13.01.2015 20 від 13.01.15 105001017 Взуття робоче чоловіче пар 10,00 411,27 4 112,70

22 13.01.2015 22 від 13.01.15 105001017 Взуття робоче чоловіче пар 4,00 411,27 1 645,08

19 13.01.2015 20 від 13.01.15 105000619 Костюм кухаря шт 4,00 316,50 1 266,00

37 10.03.2015 401 від 10.03.15 105000578 Жилет сигнальный шт 30,0 128,38 3 851,40

34 05.03.2015 384 від 05.03.15 105001028 Чоботи гумові утеплені пар 2,00 299,38 598,76

І 3 8 10.03.2015 400 від 10.03.15 105000578 Жилет сигнальный шт 20,0 128,38 2 567,60

56 23.03.2015 558 від 23.03.15 105001031
Перчатка спилк комб 
мягк.

Пар 104 75,44 7 845,76

57 23.03.2015 599 від 23.03.15 105001027 Респіратор 3 ПК шт 1000 8,22 8 220,00

41 16.03.2015 422 від 16.03.15 105001031 Перчатка спилк комб Пар 50,0 75,44 3 772,00

42 16.03.2015 433 від 16.03.15 105001031 Перчатка спилк комб Пар 50,0 75,44 3 772,00

80 20.04.2015 820 від 20.04.15 105001027 Респіратор 3 ПК шт 500 8,22 4 110,00

77 20.04.2015 819 від 20.04.15 105001032 Халат х/б шт 7,00 368,13 2576,91

79 20.04.2015 821 від 20.04.15 105001027 Респіратор 3 ПК шт 500 8,22 4 110,00

95 29.04.2015 1022 від 29.04.15 105001027
Взуття захисне з верхом 
зі шкіри

пар 1,00 754,98 754,98

95 29.04.2015 1022 від 29.04.15 105001025 Чоботи робочі чоловічі пар 1,00 743,34 743,34

487 23.09.2015 1926 від 23.09.15 105001027
Взуття захисне з верхом 
зі шкіри

пар 2,00 647,05 1294,1

Всього 51 980,51

с £ ^ рішітик акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки^^^^
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В бухгалтерському обліку взаємовідносини ДП «ХМТП» з ТОВ «Армотекс» відображені наступними 
проводками:
Станом на 01.01.2015 року заборгованість по розрахункам з ПП «Армотекс» відсутня.
Д/т рахунку 3711 «Розрахунки по виданим авансам»,
К/т рахунку 311 «Розрахунковий рахунок» на суму 62 376,60 грн.

Д/т рахунку 221 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети на складах»,
К/т рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на суму 51 980,51 грн.

Д/т рахунку 6412 «Розрахунки по ПДВ»,
К/т рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на суму 10 396,09 грн.

Д/т рахунку 801 «Витрати сировини та матеріалів»,
К/т рахунку 221 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети» на суму 48 320,41 грн.

Д/т рахунку 231 «Основне виробництво»,
К/т рахунку 801 «Витрати сировини та матеріалів» на суму 48 320,41 грн.

^Д/т рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,
К/т рахунку 3711 «Розрахунки по виданим авансам» на суму 62 376,60 грн.

Станом на 31.03.2016 року на складі МТО на рахунку 221 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети на 
складах» обліковувався спецодяг, отриманий від ТОВ «Армотекс» на суму З 660,10 грн., а саме: 1 пара черевиків з 
верхом із шкіри за ціною 369,94 грн. та 8 пар взуття робочого чоловічого за ціною 411,27 грн. на суму З 290,16 грн.

В податковому обліку з податку на прибуток взаємовідносини ДП «ХМТП» з ТОВ «Армотекс» відображені 
наступними чином:

- в податковій декларації з податку на прибуток за 2015 рік по рядку 02 Декларації «Фінансовий результат 
до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності» у сумі 48 320 грн.

Перевіркою встановлено відсутність факту придбання спецодягу по ланцюгу постачання, що доводить 
нереальність здійснення ТОВ «Армотекс» поставки (продажу) спецодягу на адресу ДП «ХМТП».

Фактично здійснено безпідставне документальне оформлення господарських операцій з одержання 
(придбання) товару по ланцюгам постачання - неправомірно складені первинні документи щодо цих операцій та 
вчинено порушення частини першої ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

гУкраїни» та пунктів 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів країни від 24.05.99 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 5 червня 1995 за №168/704.

Таким чином, ДП «ХМТП» порушено п.1.2 Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів країни від 24.05.99 №88, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 за №168/704, оскільки записи в облікових регістрах провадяться на 
підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього положення.
Складені первинні документи ТОВ «Армотекс» на адресу ДП «ХМТП» у визначені п.44.1 ст.44 Податкового 
кодексу України, не можуть за змістом вважатися первинними документами для підтвердження даних податкового 
обліку.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків 
зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування 
та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 
звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено 
законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на 
підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

‘̂ ^ прішірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки і _



Водночас статтею 1 Закону України від 16.07.99 N 996-ХІУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та 
підтверджує її здійснення.

Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних 
документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися 
первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів 
таких документів, що передбачені чинним законодавством.

З урахуванням викладеного, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті 
первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.
Відповідно до п.2.15 та п.2.16 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995р. №88, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 5 червня 1995 р. за №168/704 забороняється приймати до виконання первинні документи на 
операції, що суперечать законодавчим та нормативним актам.

Враховуюче вищенаведене, для надання юридичної сили і доказовості, первинні документи повинні бути 
складені відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати публічний порядок, встановлений Законом 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-ХІУ із змінами та 
доповненнями.

Враховуючи вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та 
ЛЦодаткового кодексу України наявність первинних документів є обов'язковою, але не достатньою умовою для 

формування витрат, оскільки факт виконання зобов'язання за правочином зумовлює складання й інших документів, 
а тому, формальне складення лише первинного документа не є беззаперечним доказом реальності конкретної 
господарської операції.

Статтею 134 Податкового кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом України від 28.12.2014 
р. N 71-VIII (діє з 01.01.2015 року) визначено:
«- п.134.1. Об'єктом оподаткування є:
134.1.1. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 
(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 
фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.»

З огляду на наведене, на порушення ст.1, ст.4, ст.9 Закону України від 16.07.99 N 996-ХГУ "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 44.1, п.44.2 ст.44,п.п. 134.1.1. п.134.1. ст.134 Податкового 
кодексу України в редакції від 28.12.2014 М71-УІІІ, ДП «ХМТП» безпідставно включено до складу собівартості 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) вартість спецодягу, отриманого від ТОВ «Армотекс» у 2015 році у 
сумі 48 320 грн.

іф ) 5) Перевіркою відображених у рядку 2130 Звіту „Адміністративні витрати” показників за 2015 рік у сумі 
14 271 000 грн., за 1 квартал 2016 року у сумі 4 169 000 грн. встановлено, що на формування цих показників мало 
вплив здійснення операцій із нарахування заробітної плати, ЄСВ, використанням службових автомобілів, 
отриманням аудиторських послуг, службових відряджень, отримання послуг зв’язку, нарахування амортизації, 
отримання консультаційних, інформаційних та юридичних послуг, здійснення поточного ремонту, використання 
електроенергії, отримання комунальних послуг, послуг банку, нарахування податків.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 на підставі 
договорів, контрактів, первинних банківських документів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, головної 
книги, регістрів бухгалтерського обліку, інших документів не встановлено завищення або заниження 
задекларованих показників у рядку 2130 Форми №2.

6) Перевіркою відображених у рядку 2130 Звіту „Витрати на збут” показників за 2015 рік у сумі 6 126 000 
грн., за 1 квартал 2016 року у сумі 362 000 грн. встановлено, що на формування цих показників мало вплив 
здійснення операцій із нарахування заробітної плати, ЄСВ, використання електроенергії, матеріалів, отримання 
комунальних послуг, послуг зв’язку, рекламних послуг, послуг експедиторів, транспортних послуг, службових 
відряджень, нарахування амортизації, інших операційних операцій.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 на підставі 
договорів, контрактів, первинних банківських документів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, головної
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книги, регістрів бухгалтерського обліку, інших документів не встановлено завищення або заниження 
задекларованих показників у рядку 2130 Форми №2.

7) Перевіркою відображених у рядку 2180 Звіту „Інші операційні витрати” показників за 2015 рік у сумі 71 
025 000 грн., за 1 квартал 2016 року у сумі 6 860 000 грн. встановлено, що на формування цих показників мало 
вплив здійснення операцій із нарахування операційних курсових різниць, нарахування резервів сумнівних боргів, 
списання безнадійної заборгованості, відображення собівартості реалізованих виробничіх запасів, собівартість 
реалізованої іноземної валюти, діяльності житлово-комунальних господарств, визнання штрафів, пені, неустойок, 
здійснення ремонту та обслуговуванню необоротних активів, використання палива, матеріалів, електроенергії, 
нарахування заробітної плати, ЄСВ, нарахування амортизації, перерахування коштів професійній спілці, інших 
операційних витрат.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 на підставі 
договорів, контрактів, первинних банківських документів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, головної 
книги, регістрів бухгалтерського обліку, інших документів не встановлено завищення або заниження 
задекларованих показників у рядку 2180 Форми №2.

8) Перевіркою відображених у рядку 2270 Звіту „Інші витрати” показників за 2015 рік у сумі 520 000 грн., 
за 1 квартал 2016 року у сумі 232 000 грн. встановлено, що на формування цих показників мало вплив здійснення 
операцій із обслуговування допоміжного виробництва, списання активів.

^ Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 на підставі
договорів, контрактів, первинних банківських документів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, головної 
книги, регістрів бухгалтерського обліку, інших документів не встановлено завищення або заниження 
задекларованих показників у рядку 2270 Форми №2.
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3.1.2.2 Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+,-)

За період з з 01.01.2015 по 31.03.2016 ДП «ХМТП» задекларовано різниці, які виникають відповідно до 
Податкового кодексу України у сумі 13 404 371 грн.

Перевіркою повноти визначення різниць, які виникають відповідно до Податкового кодексу України 
(Додаток РІ «Різниці») за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 встановлено їх заниження на суму 1 344 356 грн., в 
томі числі ща періодами:

- за 2015 рік у сумі 1 344 356 грн.

'  Зведені дані щодо задекларованої та встановленої у ході проведення перевірки суми різниць, які виникли 
відповідно до Податкового кодексу України:

грн.

№з/п Звітний період Тип звітності 
(звітна, звітна нова)

Різниці, які виникають відповідно до 
Податкового кодексу України Відхюіенн

я Примітка
Дані платника (дані 

Додатку РІ)
Дані

перевірки

1 2015 рік Звітна нова 12 978 586 14 322 942 1 344 356

2 1 квартал 2016 року Звітна 425 785 425 785 0

Відповідно до додатків РІ «Різниці» до податкових декларацій з податку на прибуток за 2015 рік та 1 квартал
2016 року ДП «ХМТП» задекларовано різниці:

прішірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки [
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1 квартал  
2 0 1 6  рок у

В сього

У сього  різниць, на як і зб ільш ується  
ф ін ансови й  резул ьтат

01
22 024 806,00 2 665 509 ,00 24  690 315,00

У сього  р ізни ц ь, н а  як і зм ен ш ується  
ф ін ансови й  р езул ьтат

02
9 046 220 ,00 2  23 9  724 ,00 11 285 944,00

Різниц і, як і ви н и каю ть  в ід п ов ід н о  до 
П одаткового  кодексу  У кра їн и  (рядок01 -рядок02 )(+ ,-)

03
12 978 586,00 425  785 ,00 13 404  371,00

З.1.2.З. Різниці, на які збільшується фінансовий результат

Перевіркою повноти визначення різниць, на які збільшується фінансовий результат за період з 01.01.2015 по
31.03.2016 встановлено їх заниження на суму 1 344 356 грн.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум різниць, на які 
збільшується фінансовий результат ДП «ХМТП» за 2015 рік та 1 квартал 2016 року.

грн.
2015 рік 1 квартал 2016 року

№з/
п Код Назва рядка

За даними 
платника

За даними 
перевірки

Відхиленн
я

За даними 
платника

За даними 
перевірки

Відхиле
ння

1. Різниці, яківиникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу II ІПодатковогокодексуУкраїни)

1 1.1.1

Сума нарахованої амортизації основних 
засобів або нематеріальних активів 
відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової 
звітності (п.138.1 ст.138 р.ІІІ ПКУ) 8 966 352 8 966 352 2 665 509 2 665 509

2 1.1.2

Сума уцінки та втрат від зменшення 
корисності основних засобів або 
нематеріальних активів, включених до 
витрат звітного періоду відповідно до 
національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової 
звітності (п.138.1 ст.138 р.ІІІ ПКУ)

►
3 1.1.3

Сума залишкової вартості окремого 
об’єкта основних засобів або 
нематеріальних активів, визначеної 
відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, у 
разі ліквідації або продажу такого 
об'єкта.
(п.138.1 ст.138 р.ІІІПКУ) 285 285

2.РІЗНИЦІ, щовиникають при формуванні резервів (забезпечень)(статті139,141розділу III Податкового кодексу України)

Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (пункт 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

4 2.1.1

Сума витрат на формування резервів та 
забезпечень для відшкодування 
наступних (майбутніх) витрат (крім 
забезпечень на відпустки працівникам 
та інші виплати, пов'язані з оплатою 
праці, та резервів, визначених пунктами 
139.2 - 139.3 цієї статті) відповідно до 
національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової 
звітності (пп. 139.1.1 п.139.1 ст.139 р.ІІІ 
ПКУ)

Резерв сумнівних боргів (пункт 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу Укршни)

5 2.1.2

Сума витрат на формування резерву 
сумнівних боргів відповідно до 
національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової 
звітності (пп. 139.2.1 п.139.1 ст.139 р.ІІІ 
ПКУ) 13 058 169 13 058 169
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Сума витрат від списання дебіторської 
заборгованості, яка не відповідає 
ознакам, визначеним підпунктом 
14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього 
Кодексу, понад суму резерву сумнівних 
боргів (пп. 139.2.1 п.139.1 ст.139 р.ІІІ 
ПКУ)______________________________2.1.3

3. Різниці, як івиникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 Податкового кодексу України)

3.1.1

Сума превищення нарахованих у 
бухгалтерському обліку процентів за 
кредитами, позиками та іншими
борговими зобов'язаннями над 50 
відсотками суми фінансового
результату до оподаткування,
фінансових витрат та суми 
амортизаційних відрахувань за даними 
фінансової звітності звітного
податкового періоду, в якому
здійснюється нарахування таких 
процентів (п. 140.2 СТ.140 р.ІІІ ПКУ)

3.1.2

Сума відсотків та дооцінки, врахованих 
у фінансовому результаті до 
оподаткування у поточному
податковому (звітному) періоді на 
інструменти власного капіталу,
перекласифіковані у фінансові
зобов'язання відповідно до 
національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової
звітності (пп.140.5.8 п.140.5 ст.140 р.ІІІ 
ПКУ)

3.1.3
ТЦ

Сума перевишення звичайних цін над 
договірною (контрактною) вартістю 
реалізованих товарів (робіт, послуг) при 
здійсненні контрольованих операцій у 
випадках, визначених статтею 39 цього 
Кодексу (пп.140.5.1 п.140.5 ст.140 р.ІІІ 
ПКУ)______________________________

10
3.1.4
ТЦ

Сума перевищення договірної 
(контрактної) вартості придбаних
товарів (робіт, послуг) над звичайною 
ціною при здійсненні контрольованих 
операцій у випадках, визначених
статтею 39 цього Кодексу (пп. 140.5.2 
п.140.5 ст.140 Р.ШПКУ)

11 3.1.5

Сума втрат від інвестицій в асоційовані, 
дочірні та спільні підприємства, 
розрахованих за методом участі в 
капіталі або методом пропорційної 
консолідації (пп.140.5.3 п.140.5 ст.140 
р.ІІІ ПКУ)__________________________

12 3.1.6

Сума ЗО відсотків вартості товарів, у 
тому числі необоротних активів, робіт 
та послуг, придбаних у неприбуткових 
організацій, крім випадків, коли сума 
вартості товарів, у тому числі
необоротних активів, робіт та послуг, 
придбаних у таких організацій, сукупно 
протягом звітного (податкового) року 
не перевищує 50 розмірів мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року, 
та крім бюджетних установ. У разі якщо 
сума операцій перевищує 50 розмірів 
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року,
коригування фінансового результату до 
оподаткування, визначені цим 
підпунктом, проводяться на всю суму 
операцій консолідації (пп. 140.5.4 
п.140.5 ст.140 р.ІІІ ПКУ)______________

ІЗ 3.1.7

Сума ЗО відсотків вартості товарів, у 
тому числі необоротних активів, робіт 
та послуг, придбаних у нерезидентів (в
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тому числі нерезидентів - пов'язаних 
осіб), що зареєстровані у державах (на 
територіях), зазначених у підпункті 
39.2,1.2 пункту 39.2 статті 39 цього 
Кодексу (пп.140.5.4 п.140.5 ст.140 р.Ш 
ПКУ)

14 3.1.8

Сума витрат по нарахуванню роялті 
(пп. 140.5.5-140.5.7 п.140.5 ст.140 р.Ш 
ПКУ)

15 3.1.9

Сума коштів або вартості товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг, 
безоплатно перерахованих (переданих) 
протягом звітного (податкового) року 
неприбутковим організаціям, які на 
дату перерахування коштів, передачі 
товарів, робіт, послуг відповідали 
умовам, визначеним пунктом 133.4 
статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що 
перевищує 4 відсотки оподатковуваного 
прибутку попереднього звітного року 
(пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 р.Ш ПКУ) 1344356 1344356

4. Інші різниці
Різниці, передбачені розділом 1 Податкового кодексу України

16
4.1.6 Сума зворотного коригування доходів 

з метою трансфертного ціноутворення
4.1.7

U7
Сума зворотного коригування витрат з 
метою трансфертного ціноутворення

Різниці, передбачені розділом II Податкового кодексу України

(і: 18

4.1.8 Сума сплачених платежів, внесків, 
премій за договором довгострокового 
страхування

Різниці, передбачені Перехідними положеннями Податкового кодексу України (підрозділ 4 розділу XX Податкового кодексу України)

19

4.1.1 
2

Сума заборгованості (її частини), 
попередньо віднесеної платником до 
зменшення доходу згідно з підпунктом 
159.1.1 пункту 159.1 статті 159 розділу 
III Податкового кодексу України у 
редакції, що діяла до 01 січня 2015 
року (підпункт 1.1 пуіікту 17 
підрозділу 4 розділу XX Податкового 
кодексу України)

4.1.1
З

20

Сума заборгованості, визнана судом чи 
за виконавчим написом нотаріуса 
(пункт 17 підрозділу 4 розділу XX 
Податкового кодексу України)_______

21
4.1.1
4

Сума заборгованості (і'ї частина), 
погашена покупцем (абзац другий 
підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 
розділу XX Податкового кодексу 
України)________

22
4.1.1 
5

Сума коштів, що надійшла на 
банківський рахунок або в касу 
платника податку після 01 січня 2015 
року (абзац перший пункту 18
підрозділу 4 розділу XX Податкового 
кодексу України)

01
Усього різниць, на які збільшується 
фінансовий результат______________ 22 024 806 23 369 162 1344 356 2 665 509 2 665 509

Перевіркою достовірності відображених різниць, на які збільшується фінансовий результат за період з 
01.01.2015 по 31.03.2016 встановлено:

- по рядку 2.1.2. «Сума витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 139.2.1 п.139.1 
ст.139 р.ІІІ ПКУ)» ДП «ХМТП» відображено резерв сумнівних боргів, нарахований у 2015 році у сумі 13 058 169 
грн. у відповідності до методики, встановленої обліковою політикою підприємства.

Так, розділом 7 «Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості» облікової політики ДП «ХМТП», 
затвердженої наказом від 23.01.201 №43 встановлено:

п.7.3. Резерв сумнівних боргів створюється підприємством на поточну дебіторську заборгованість ча 
реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги) та іншу поточну дебіторську заборгованість, щодо якої існує

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки'^^^



невпевненість її погашення дебітором. За сумами такої дебіторської заборгованості обов’язково необхідно вживати 
заходів досудового чи судового врегулювання спорів відповідно до умов договорів щодо їх стягнення.

п.7.4. Величина резерву сумнівних боргів визначається на основі платожспроможності окремих дебіторів. 
Перевіркою встановлено наступне відображення нарахування резерву сумнівних боргів в бухгалтерському 

обліку ДП «ХМТП» у 2015 році:
Вересень 2015 року
Д/т рахунку 84 «Інші операційні витрати»,
К/т рахунку 381 «Резерв сумнівних боргів по заборгованості за товари, роботи, послуги»
Д/т рахунку 944 «Сумнівні та безнадійні борги»
К/т рахунку 84 «Інші операційні витрати» у сумі 6 954 789,50 грн. на підставі протоколу від 30.09.2015 року 

наради фахівців ДП «ХМТП» щодо формування Резерву сумнівних боргів у 2015 році, яким встановлено 
сформувати резерв сумнівних боргів станом на 01.10.2015 року по окремим дебіторам та у сумах:______

59

Конрагент
ТОВ «Автобуд-Пікма»
ТОВ «Агроінвест СК»

ДП «Ялтинський морс. торг. 
__________ Порт»__________
ТОВ «Судноремонтний завод 

«Южний Севастополь»
ПАТ «Златобанк»*

Разом

Сума боргу, грн.
4307,58

142903,99

36651,21

1798579,22

7649765,39

Сума резерву, грн.
4 307,58

142 903,99

36 651,21

1 798 579,22

4 972 347,50
6 954 789,50

* ПАТ «Златобанк» 65% від суми заборгованості.

Жовтень 2015 року
Д/т рахунку 84 «Інші операційні витрати»,
КУт рахунку 381 «Резерв сумнівних боргів по заборгованості за товари, роботи, послуги»
Д/т рахунку 944 «Сумнівні та безнадійні борги»

К/т рахунку 84 «Інші операційні витрати» у сумі 6 103 379,29 грн. на підставі протоколу від 25.12.2015 року наради 
фахівців ДП «ХМТП» щодо формування Резерву сумнівних боргів у 2015 році, яким встановлено сформувати
резерв сумнівних боргів станом на 01.01.2016 року по окремим дебіто рам та у сумах:

Конрагент Сума боргу, грн. Сума резерву, грн.
ПАТ «Златобанк» 2 677 417,89 2 677 417,89

ПАТ «Судноплавна компанія 
«Укррічфлот» 6 851 922,81 3 425 961,40

Разом 6 103 379,29

ц Л , Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 на підставі
Протоколів, даних бухгалтерського обліку, первинних документів не встановлено завищення або заниження 
задекларованої суми резерву сумнівних боргів у розмірі 13 058 168,79 грн.

- по рядку 2.1.2. «Сума коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно 
перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату 
перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 
цього Кодексу, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року 
(пп.140.5.9 п.140.5 ст.140 р.ІІІ ПКУ)» ДП «ХМТП» не задекларовано показників.

Проведеною перевіркою встановлено порушення п.п.140.5.9. п.140.5. ст.140 Податкового кодексу 
України в редакції Закону №652-УІП від 17.07.2015 року в частині заниження ДП «ХМТП» різниць, які 
виникли при безоплатному перерахуванню коштів протягом 2015 року професійній спілці ДП «ХМТП», яка 
відповідно до пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу є неприбутковою організацією, у розмірі, що перевищує 4 
відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року у сумі 1 344 356 грн. в тому числі за періодами:

- за 2015 рік у сумі 1 344 356 грн.

Зміст порушення;
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Перевіркою встановлено, що відповідно до п.8.5. розділу VIII «Гарантії діяльності профкому» 
Колективного договору ДП «Х М Т П »  на 2014 -  2015 роки роботодавець зобов’язується: «щомісяця перераховувати 
на рахунок Профкому не менше 3% від фонду оплати праці згідно статті 44 Закону України «Про профспілки» на 
культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. З них не менше 2 % Профком повинен направляти на 
оздоровлення (придбання путівок відпочинку, санаторно-курортних путівок, путівок до дитячих оздоровчих 
закладів, на матеріальну допомогу для придбання ліків, лікування у лікарнях, медичне обслуговування).»

До цієї редакції Колективного договору ДП «ХМТП» були внесені зміни, зокрема:
«До розділу 8 «Гарантії діяльності профкому»:
Внести зміни до пункту 8.5. та установити, що з 01.06.2015 на рахунок профкому роботодавець 

зобов'язується щомісячно перераховувати менше 3,5% від фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну 
оздоровчу роботу.»

На виконання зобов'язань, встановлених п.8.5. Колективного договору на 2014 -  2015 роки зі змінами та 
доповненнями, ДП «ХМТП» у 2015 році перераховано кошти професійній спілці ДП «ХМТП» у сумі 1 888 861 грн. 
за результатами роботи за 2015 рік. Перелік платіжних доручень на перерахування коштів професійній спілці ДП
« х м т І» протягом 2015 року наведено у таблиці:

№
п/п

Платіжне доручення
Назва отримувача Призначення платежу Сума, грн.

Дата Номер

06.02.2015 535 11110 ХМТП
Відрахування 3% за січень 2015р. На 
фізкультурно-масову роботу

102 468,35

3 06.03.2015 979 ППО ХМТП
Відрахування 3% за лютий 2015р. На 
фізкультурно-масову роботу

104 962,12

4 07.04.2015 1437 ППО ХМТП
Відрахування 3% за березень 2015р. На 
фізкультурно-масову роботу

122 193,98

5 06.05.2015 1798 ППО ХМТП
Відрахування 3% за квітень 2015р. На 
фізкультурно-масову роботу

187 586,92

6 05.06.2015 2274 ППО ХМТП
ахування 3% за травень 2015р. На 

фізкультурно-масову роботу
188 804,58

7 07.07.2015 2651 11110 ХМТП
Відрахування 3% за червень 2015р. На 
фізкультурно-масову роботу

263 165,02

8 07.08.2015 3100 ППО ХМТП
Відрахування 3% за липень 2015р. На 
фізкультурно-масову роботу

157 451,44

9 07.09.2015 3501 ППО ХМТП
Відрахування 3% за серпень 2015р. На 
фізкультурно-масову роботу

200 073,79

Ю 07.10.2015 3969 ППО ХМТП
Відрахування 3% за вересень 2015р. На 
фізкультурно-масову роботу

145 330,92

11 05.11.2015 4386 ППО ХМТП
Відрахування 3,5% за жовтень 2015р. На 
фізкультурно-масову роботу

20 000,00

12 06.11.2015 4452 11110 ХМТП
Відрахування 3% за жовтень 2015р. На 
фізкультурно-масову роботу

143 897,14

13 16.11.2015 4633 ППО ХМТП
Відрахування 3,5% за листопад 2015р. На 
фізкультурно-масову роботу

70 000,00

14 07.12.2015 5017 ППО ХМТП
Відрахування 3% за листопад 2015р. На 
фізкультз'рно-масову роботу

182 926,74

Всього 1 888 861,00

В бухгалтерському обліку ДП «ХМТП» взаємовідносини з професійною спілкою ДП «ХМТП» у 2015 році 
відображені наступним чином:

Д/ту рахунку 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами (в національній валюті)»,
К/т рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - перерахування профкому порту (ППО ХМТП) 

3% ф/м на суму 1 888 861 грн.

Д/ту рахунку 84 «Інші операційні витрати»,
К/т рахунку 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами (в національній валюті)» на суму 1 888 861 грн.

(^£^рішірнш акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки



д/ту рахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності»,
К/т рахунку 84 «Інші операційні витрати» - не господарська діяльність, членські внески до неприбуткових 

організацій (у розмірі не >4% оподаткованого прибутку попереднього року). Профспілковий комітет порту, на 
суму 1 888 861 грн.

Відповідно до нової звітної декларації з податку на прибуток підприємств ДП «ХМТП» за 2014 рік під
02.03.2015 №9081424104 об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 07 декларації) дорівнює 13 612 620 
грн., 4 відсотки від цієї суми складають 544 504,80 грн.

За результатами 2015 звітного (податкового) року ДП «ХМТП» подано Додаток РІ до рядка 03 Податкової 
декларації з податку на прибуток підприємств без зазначення у розділі З «Різниці, які виникають при здійсненні 
фінансових операцій (стаття 140 Податкового кодексу України)» різниць на які збільшується фінансовий результат 
та які повинні відображатись по рядку 3.1.9. Додаток РІ: Сума коштів або вартість товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим 
організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним 
пунктом 133.4 статті 133 розділу III Податкового кодексу України, у розмірі, шо перевищує 4 відсотки 
оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (підпункт 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 розділу 111 
Податкового кодексу України) на суму 1 344 356^0 грн. (1 888 861 грн. «-« 544 504,80 грн).

І  У ході проведення перевірки СДПІ з ОВП у м. Запоріжжі надано до ДП «ХМТП» запит від 29.07.2016 
№3291/10/28-04-14 про надання пояснень щодо порушення ДП «ХМТП» п.п 140.5.9. п.140.5. ст.140. Податкового 
кодексу України, а саме не збільшення фінансового результату до оподаткування на суму коштів або вартості 
товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) 
року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали 
умовам, визначеним пунктом 133.4 статгі 133 цього Кодексу, у розмірі, що перевищує 4 відсотки 
оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (п. 4 запиту)

ДП «ХМТП» листом від 08.08.2016 №07-38/47 у відповідь на запит СДШ повідомлено наступне:
«п. 4. Відображення у складі інших операційних витрат внесків до профспілкової організації за 2015 рік у 

сумі 1 888 861 грн. є правомірним, так як не підпадає під дію п.п.140.5.9. п.140.5. ст..140 ПКУ.
Кошти перераховувались не безоплатно, а на виконання п.8.5. колективного договору на культурно-масову, 

фізкультурну та оздоровчу роботу.
Згідно ст. 44 Закону №1045-ХІУ від 15.09.1999 року «Про проф есійні спілки, їх права та гарант ії 

діяльності»: «Робот одавці зобов ’язан і відрахуват и кошти первинним профспілковим організаціям на культурно- 
масову, фізкультурну і оздоровчу р о б о т у в розм ірах, передбачених колективним договором  т а угодами, але не 
менш е ніж  0,3 відсот ка ф онду оплати праці з  віднесенням цих сум на валові витрати, а  у  бюдж ет ній сф ері -  за  
рахунок виділення додат кових бюдж ет них асигнувань».

Враховуючи наведене слід зазначити, що СДПІ не заперечує проти віднесення до складу витрат у 
^бухгалтерському обліку сум на утримання профспілкової організації відповідно до порядку ведення 

бухгалтерського обліку, ст.44 Закону №1045-ХІУ від 15.09.1999 року «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності», Колективному договору ДП «ХМТП» на 2014 -  2015 роки.

Перевіркою встановлено порушення ДП «ХМТП» порядку ведення податкового обліку з податку на 
прибуток, яким визначено, що до складу витрат включається сума безоплатно перерахованих коштів 
профспілковій організації у розмірі, що не перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього 
звітного року.

До того ж, відповідно до статті 35 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» «Право 
на господарську та фінансову діяльність профспілок, їх об'єднань: З  м ет ою  реал ізац ії статутних завдань  
профспілки, їх об'єднання, як і є  юридичними особами, м ож ут ь здійсню ват и необхідну господарську та ф інансову 
діяльність шляхом надання безоплатних послуг, робіт , створення в уст ановленом у законодавст вом  порядку 
підприємств, уст анов або організацій  із ст ат усом ю ридичної особи, ф орм уват и відповідні фонди, кредитні 
спілки.». Пунктом 8.5 Колективного договору ДП «ХМТП» встановлено, що Профком повинен перераховані 
Роботодавцем кошти (не менше 2%) направляти на оздоровлення: придбання путівок відпочинку, санаторно- 
курортних путівок, путівок до дитячих оздоровчих закладів, на матеріальну допомогу для придбання ліків, 
лікування у лікарнях, медичне обслуговування. Дані послуги надаються членам профспілки безоплатно.

Статтею 140 «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій» Податкового кодексу України в 
редакції Закону № 652-УІІІ від 17.07.2015 визначено:

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки
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«- п.140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується:...
140.5.9. на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих 

(переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, 
передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, 
що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року..»

Відповідно до п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України в редакції Закону № 652-УІІІ від 17.07.2015:
«- 133.4. Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на 

умовах, встановлених цим пунктом.
133.4.1. Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація 

(далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової 
організації;
- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед 
засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 
соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям 
відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її

І ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання
та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків; 

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
133.4.2. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,
Р ̂  визначених її установчими документами....

133.4.6. До неприбут ковт  організацій, що відповідаю т ь вимогам цього пункту і не є  платниками податку, 
зокрема, мож ут ь бут и віднесені’.
- бюджетні установи;
- громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні 
фонди;
- спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб;
- житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону 
здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок 
споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), 
садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
- об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
- професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх 
об'єднання;

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів;
- інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.

Враховуючи наведене, на порушення п.п.140.5.9. п.140.5. ст.140 Податкового кодексу України в редакції 
Закону №652-УІІІ віл 17.07.2015 року, ДП «ХМТП» не збільшено фінансовий результат податкового (звітного) 
періоду на суму різниць, які виникли при безоплатному перерахуванню коштів протягом 2015 року професійній 
спілці ДП «ХМТП», яка відповідно до пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу є неприбутковою організацією, у 
розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року у сумі 1 344 356 грн.

З.1.2.4. Різниці, на які зменшується фінансовнії результат

Перевіркою повноти визначення різниць, на які зменшується фінансовий результат за період з 01.01.2015 по
31.03.2016 не встановлено їх завищення або заниження.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум різниць, на які 
зменшується фінансовий результат ДП «ХМТП» за 2015 рік та 1 квартал 2016 року
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№•)/
п Код Назва рядка

2015рік

Відхилення

1 квартал 2016 року
Відхиленн
я

За даними 
платника

За даними 
перевірки

За даними 
платника

За даними 
перевірки

1. Різниці, яківиннкаїогь при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу II ІПодатковогокодексуУкраїни)

1
1.2.1
AM

Сума розрахованої амортизації 
основних засобів або нематеріальних 
активів відповідно до пункту 138.3 цієї 
статгі (п.138.2 ст138 р.ІІІ ПКУ) 7011464 7011464 2 239 724 2 239 724

2 1.2.2

Сума дооцінки та вигід від відновлення 
корисності основних засобів або 
нематеріальних активів в межах 
попередньо віднесених до витрат 
уцінки та втрат від зменшення 
корисності основних засобів або 
нематеріальних активів відповідно до 
національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової 
звітності (пункт 138.2 статгі 138 розділу 
III Податкового кодексу України)

3 1.2.3

Сума залишкової вартості окремого 
об'єкта основних засобів або 
нематеріальних активів, визначеної з 
урахуванням положень цієї статгі 
Кодексу, у разі ліквідації або продажу 
такого об'єкта (п.138.2 ст.138 р.ІІІ ПКУ)

2.РІЗНИЦІ, щовиникають при формуванні резервів (забезпечень)(статті139,141розділу ПІ Податкового кодексу України)

Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (пункт 139.1 статгі 139 розділу III Податкового кодексу України)

4 2.2.1

Сума витрат (крім оплати відпусток 
працівникам та інші виплати, пов'язані з 
оплатою праці, та резервів, визначених 
пунктами 139.2 - 139.3 цієї статгі), які 
відшкодовані за рахунок резервів та 
забезпечень сформованих відповідно до 
національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової 
звітності (пп. 139.1.2 п.139,1 ст.139 р.ІІІ 
ПКУ)

Резерв сумнівних боргів (пункт 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

5 2.2.3

Сума коригування (зменшення) резерву 
сумнівних боргів, на яку збільшився 
фінансовий результат до оподаткування 
відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової 
звітності (підпункт 139.2.2 пункту 139.2 
статті 139 розділу III Податкового 
кодексу України)

4. Інші різниці
Різниш, передбачені розділом І Податкового кодексу України

6

4.2.5 Сума пропорційного коригування 
доходів 3 метою трансфертного 
ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 
39.5 статгі 39 розділу І Податкового 
кодексу України)

7

4.2.6 Сума пропорційного коригування 
витрат 3 метою трансфертного 
ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 
39.5 статгі 39 розділу І Податкового 
кодексу України)

Різниці, передбачені Перехідними положеннями Податкового кодексу України (підрозділ 4 розділу XX Податкового кодексу України)

8

4.2.7 Сума собівартості (ії частини, 
визначеної пропорційно сумі 
заборгованості, включеної до доходу 
відповідно до пункту 17 підрозділу 4 
розділу XX Податкового кодексу 
України) товарів, робіт, послуг, за 
якими виникла така заборгованість, 
попередньо віднесена платником до 
зменшення витрат відповідно до 
пункту 159.1 статті 159 розділу III 
Податкового кодексу України у 
редакції, що діяла до 01 січня 2015

с^пргм іриик акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки
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року (підпункт 1.1 пункту 17 
підрозділу 4 розділу XX Податкового 
кодексу України)__________________

4.2.1
2

Витрати на оплату відпусток 
працівникам та інші виплати, пов'язані 
і оплатою праці, які відшкодовані 
після 01 січня 2015 року за рахунок 
резервів та забезпечень, сформованих 
до 01 січня 2015 року відповідно до 
національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової 
звітності, у випадку, якщо такі витрати 
не були враховані при визначенні 
об'єкта оподаткування до 01 січня 2015 
року (пункт 24 підрозділу 4 розділу 
XX Податкового кодексу України)і .УіУі-/тпгіу___
Усього різниць, на які зменшується 
фінансовий результат______________

2 034 756 2 034 756

01 9 046 220 9 046 220 2 239 724 2 239 724

Перевіркою достовірності відображених різниць, на які зменшується фінансовий результат за період з
01.01.2015 по 31.03.2016 встановлено:

- по рядку 4.2.І.2. «Витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, 
І̂ які відшкодовані після 01 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 01 січня 2015 року 
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 
звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 01 січня 2015 
року (пункт 24 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)» ДП «ХМТП» відображено забезпечення 
виплат відпусток, нарахованих до 01 січня 2015 року у сумі 2 034 756 грн. у відповідності до методики, 
встановленої обліковою політикою підприємства.

Так, розділом 9 «Створення забезпечень» облікової політики ДП «ХМТП», затвердженої наказом від 
23.01.201 №43 встановлено:

п.9.1. Порт створює забезпечення на виплату відпусток працівникам з нарахуванням суми обов’язкових 
відрахувань (внесків) на соціальні заходи.

п.9.2. Сума забезпечення визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати 
працівників і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального 
планового фонду оплати праці.

п.9.2. Сума забезпечення відрахувань на соціальні заходи визначається щомісяця як добуток суми 
забезпечення оплати відпусток і загальної суми відсотків розміру нарахованих внесків і зборів.

Перевіркою встановлено, що станом на 01.01.2015 року сальдо по К/у рахунку 471 «Забезпечення виплат 
відпусток» становить 2 034 756,02 грн.

 ̂ Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 на підставі
розрахунків та даних бухгалтерського обліку не встановлено завищення або заниження задекларованої суми 
забезпечень виплат відпусток, сформованих до 01 січня 2015 року.

3.1.3. Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на прибуток

грн.

грн.

За період з 01.01.2014 по 31.03.2016 ДП «ХМТП» задекларовано податок на прибуток у сумі 17 927 830 

За період з 01.01.2015 по 31.03.2016 ДП «ХМТП» задекларовано податок на прибуток у сумі 15 477 558

Перевіркою повноти визначення податку на прибуток за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 встановлено 
його заниження на загальну суму 1 146 492 грн., у т. ч. по періодах:

- за 2014 рік у сумі 185 399 грн.;
- з а 2015 ріку сумі 884 771 грн.;
- за 2016 рік у сумі 76 322 грн.

о ^ ^ ргтірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення п еревіркхґ^ ^ ^ ^ ^ ^



в результаті допущених порушень податкового законодавства, які відображено в п.3.1.2 акту перевірки. 

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податку на прибуток
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№
з/п

Звітний
період

Тип Декларації 
(основна, 

уточнюючий 
розрахунок)

Дата подання до 
контролюючого 

та реєстраційний номер

Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності 
(ряд. 07 Декларації)

Заданими платника 
(Декларації)

За даними 
перевірки

Відхилення 
(г р .б -гр . 5)

1 2 3 4 5 6 7

1 2014 рік основна 02.03.2015 №9081464389 13 612 620 12 582 627 -1 029 993

Продовж ення таблиці

№
з/п

Звітний
період

Тип
Декларації
(основна,

уточнюючий
розрахунок)

О б’єкт оподаткування від діяльності, що 
підлягає патентуванню 

(ряд.08 Декларації)

Податок на прибуток від діяльності, 
що не підлягає патентуванню 

(ряд. 11 Декларації)

За даними 
платника 

(Декларації)

За даними 
перевірки

Відхилення 
(гр.9 -  гр. 8)

За даними 
платника 

(Декларації)

За даними 
перевірки

Відхилення
(гр .1 2 -гр .

11)
1 2 3 8 9 10 11 12 13

1 2014 рік основна 0 0 0 2 450 272 2 264 873 -185 399

(t. Зведені дані щодо задекларованої та встановленої у ході проведення суми податку на прибуток за 2015 рік та
1 квартал 2016 року.

грн.

За даними платника За даними перевірки Відхилення

№з/п
Звітний
період

Тип
декларації

ї

№ та дата 
реєстрації в 

ОДПС

Об'єкт 
оподаткування 

(ряд. 04 
Декларації)

Податок на 
прибуток 
(ряд. 06 

Декларації)

Об'єкт 
оподаткуванн 

я (ряд. 04 
Декларації)

Податок на 
прибуток 
(ряд. 06 

Декларації)

Об'єкт 
оподаткуван 
ня (ряд. 04 
Декларації)

Податок на 
прибуток 
(ряд. 06 

Декларації)

г 2015 рік
Звітна
нова

29.02.2016
№92761782

73 69 695 402,00 12 545 172,00 74 610 794,00 13 429 943 4 915 392 884 771

2
1 квартал 
2016 року Звітна

06.05.2016
№90715385

77 16 291 031,00 2 932 386,00 16 715 042,00 3 008 708 424 011 76 322

Проведеною перевіркою не встановлено неправомірне (необгрунтоване) застосування пільги з податку на 
прибуток.

3.1.4. Відрахування до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за 
результатами фіпапсово-господарської діяльності у 2014 -  2015 роках, 1 квартал 2016р.

Відповідно до статті 11-1 Закону України від 21.09.2006 № 185-У „Про управління об'єктами державної 
власності ” державні унітарні підприємства та їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку 
(доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

у розмірі ЗО відсотків-державні унітарні підприємства, що є суб’єктами природних монополій, та державні 
унітарні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень; 

у розмірі 15 відсотків-інші державні унітарні підприємства.

^^пргтірнгт акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки



Постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №138 затверджено «Порядок відрахування до державного 
бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» (далі- 
Порядок).

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх 
об'єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності 
■НІ відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.(п.2 Порядку).

Згідно п.З Порядку частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, 
иичиачається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми розрахунків, 
всіановленої Державною податковою службою.

Пункт 1 Порядку доповнено новим абзацом четвертим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
24.12.2014 р. N 710, а саме: «Під час розрахунку чистого прибутку (доходу) за 2014 рік його розмір збільшується 
на суму дооцінки необоротних активів, яка підлягала перенесенню до нерозподіленого прибутку у звітні періоди 
2010 - 2013 років, але не менше суми дооцінки необоротних активів, включеної до складу витрат у звітному 
періоді, які включають у тому числі амортизацію».
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ДП «ХМТП» здійснювало в перевіряємому періоді відрахування частини прибутку (доходу) наростаючим 
підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності в розмірі 15 відсотків від суми чистого прибутку 
(доходу), відображеної в рядку 2350 форми № 2 “Звіт про фінансові результати” за 2014р., 2015р. та 1 квартал 
2016р.

^ ДП «ХМТП» розрахунок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку за 2014 рік
виконало з урахуванням змін, внесених Постановою КМУ від 24.12.2014 № 710. До об’єкту оподаткування 
включені:

чистий фінансовий результат за формою № 2 за 2014 рік у розмір 1360276 грн.;
сума дооцінки необротних активів, яка була включена до складу нерозподіленого прибутку ДП 
«ХМТП» у 2010-2014рр., а саме за 2010 р ік -  18713447,41 грн., за 2011 р ік -  2383800,20грн., за 2012 рік
-  1591033,92 грн., за 2013 р ік -4007795,82 грн., за 2014 рік-9900921,50 грн.

Зведенідані наведено в таблиці:
Тис.грн

Період

Дата подання до 
контролюючого 
та реєстраційний 

номер

Показник рядку 
2350/2355форми № 2 

“Звіт про 
фінансовірезультати”

Норматив
відрахування

Сума
частиниприбуткущопідлягаєвідрахуванню 

до бюджету

відхилення
За данимиперевірки 

(ряд. 4 * ряд. 3)
За даними 

підприємства

1 2 3 4 5 6 7

1 квартал 2014. 30.04.2014
№9024603836 202,029 15% 30,3 30,3 0

Півріччя 2014р. 24.07.2014
№9042755670 521,545 15% 78,23 78,23 0

3 квартали 
2014р.

29.10.2014
№9062467121 1057,292 15% 158,59 158,59 0

2014рік 27.02.2015
№9081204527 1360,276 15% 204,04 204,04 0

2014рікуточ. 18.12.2015
№9082185191 37957,275 15% 5693,59 5693,59 0

1 квартал 
2015р.

05.05.2015
№9085918576 30614,963 15% 4592,24 4592,24 0

Півріччя 2015р. 03.08.2015
№9162886595 35040,84 15% 5256,13 5256,13 0

3 квартали 
2015р.

02.11.2015
№9223377763 41572,68 15% 6235,9 6235,9 0

2015 рік 19.02.2016
№9275839538 48895,234 15% 7334,28 7334,28 0

1 квартал 
2016р.

05.05.2016
№9070287842 14235,963 15% 10676,97 10676,97 0

Розрахунки частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю (форма №2 «Звіт про 
фінансові результати) надавалися ДП «ХМТП» до контролюючого органу своєчасно, у строк, передбачений для 
подання декларації з податку на прибуток підприємств відповідно до Постанови КМУ від 23.02.2011р. №138.

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за



3.2 ІІі‘|)еп1|)Кй ііопііоі II обчіїслі’іііім ги синсчасіїості внесення до бюджету сум податку на додану
вартість

3.2.1. Податкові зобов’язання

За період і 01,01.2014 по З і .03.2016 ДП "ХМТП" задекларовано податкових зобов’язань по податку на 
додану вартість у сумі 76 576 914 грн.

Перевіркою повноти визначення податкових зобов’язань за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 встановлено 
їх заниження всього у сумі 87 788 грн. у періоді березень 2015р.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податкових 
зобов’язань
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1 Звітний період/ тип декларації

Дані платника Дані перевірки Відхилення

Сума ПДВ 
(ряд. 1, 

ряд. 1.1. 
д е к л  3 
грудня 
2014)

Сума 
ПДВ 

(ряд. 8, 
(ряд.7 
декл 

2016р.)

Усього 
зобов'язан 
ь (ряд. 9)

Сума ПДВ 
(ряд. 1, 

ряд. 1.1. 
декл 3 
грудня 
2014)

Сума 
ПДВ 

(ряд. 8, 
(ряд.7 
декл 

2016р.)

Усього 
зобов'язан 
ь (ряд. 9)

Сума 
ПДВ 
(ряд. 

1, ряд. 
1.1. 

деклз 
груди 

я
2014)

Сум
а

ПДВ

(ряд.
8,

(ряд.
7

декл
2016
Р.)

Усьог
0

зобов'
язань
(ряд.

9)

січень 2014(3вітна) 1492028 -158957 1333071 1492028 -158957 1333071 0 0 0

Всього за січень 2014 1492028 -158957 1333071 1492028 -158957 1333071 0 0 0

лютий 2014(3вітна) 1681999 -42807 1639192 1681999 -42807 1639192 0 0 0

Всього за лютий 2014 1681999 -42807 1639192 1681999 -42807 1639192 0 0 0

березень 2014(3вітна) 1865161 -74449 1790712 1865161 -74449 1790712 0 0 0

березень 2014(Уточнююча) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього за березень 2014 1865161 -74449 1790712 1865161 -74449 1790712 0 0 0

квітень 2014(3вітна) 2383880 -94313 2289567 2383880 -94313 2289567 0 0 0

квітень 2014(Уточнююча) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

квітень 2014(Уточнююча) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього за квітень 2014 2383880 -94313 2289567 2383880 -94313 2289567 0 0 0

травень 2014(3вітна) 1834153 10335 1844488 1834153 10335 1844488 0 0 0

1 Всього за травень 2014 1834153 10335 1844488 1834153 10335 1844488 0 0 0

червень 2014(3вітна) 1789002 -78634 1710368 1789002 -78634 1710368 0 0 0

Всього за червень 2014 1789002 -78634 1710368 1789002 -78634 1710368 0 0 0

липень 2014(3вітна) 1985439 -109654 1875785 1985439 -109654 1875785 0 0 0

Всього за липень 2014 1985439 -109654 1875785 1985439 -109654 1875785 0 0 0

серпень 2014(3вітна нова) 1684430 -48789 1635641 1684430 -48789 1635641 0 0 0

серпень 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього за серпень 2014 1684430 -48789 1635641 1684430 -48789 1635641 0 0 0

вересень 2014(3вітна) 1777187 -129438 1647749 1777187 -129438 1647749 0 0 0

Всього за вересень 2014 1777187 -129438 1647749 1777187 -129438 1647749 0 0 0

жовтень 2014(3вітна) 2747868 -19165 2728703 2747868 -19165 2728703 0 0 0

Всього за жовтень 2014 2747868 -19165 2728703 2747868 -19165 2728703 0 0 0

листопад 2014(3вітна) 2386675 -122634 2264041 2386675 -122634 2264041 0 0 0

листопад 2014(Уточнююча) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього за листопад 2014 2386675 -122634 2264041 2386675 -122634 2264041 0 0 0

грудень 2014(3вітна) 2992732 -127587 2865145 2992732 -127587 2865145 0 0 0

Всього за грудень 2014 2992732 -127587 2865145 2992732 -127587 2865145 0 0 0

Всього за 2014 рік 24620554 -996092 23624462 24620554 -996092 23624462 0 0 0
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січень 2015(3вітаа) 2767151 -458662 2308489 2767151 -458662 2308489 0 0 0
Всього за січень 2015 2767151 -458662 2308489 2767151 -458662 2308489 0 0 0

лютий 2015(3вітаа) 5140379 -310978 4829401 5140379 -310978 4829401 0 0 0

лютий 2015(Уточнююча) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього за лютий 2015 5140379 -310978 4829401 5140379 -310978 4829401 0 0 0
березень 2015(3вітна) 4059230 -210494 3848736 4147018 -210494 3936524 87788 0 87788

березень 2015(Уточнююча) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього за березень 2015 4059230 -210494 3848736 4147018 -210494 3936524 87788 0 87788
квітень 2015(3вітна) 3615327 -452902 3162425 3615327 -452902 3162425 0 0 0

Всього за квітень 2015 3615327 -452902 3162425 3615327 -452902 3162425 0 0 0
травень 2015(3вітна нова) 2854254 -390332 2463922 2854254 -390332 2463922 0 0 0
Всього за травень 2015 2854254 -390332 2463922 2854254 -390332 2463922 0 0 0

червень 2015(3вітна) 4259899 -259860 4000039 4259899 -259860 4000039 0 0 0
Всього за червень 2015 4259899 -259860 4000039 4259899 -259860 4000039 0 0 0
липень 2015(3вітна нова) 4227930 -687 4227243 4227930 -687 4227243 0 0 0
Всього за липень 2015 4227930 -687 4227243 4227930 -687 4227243 0 0 0

серпень 2015(3вітна нова) 2289830 304 2290134 2289830 304 2290134 0 0 0
серпень 2015(Уточнююча) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

і  Всього за серпень 2015 2289830 304 2290134 2289830 304 2290134 0 0 0

вересень 2015(3вітна нова) 3503547 105 3503652 3503547 105 3503652 0 0 0

Всього за вересень 2015 3503547 105 3503652 3503547 105 3503652 0 0 0

жовтень 2015 4319771 -1896 4317875 4319771 -1896 4317875 0 0 0

Всього за жовтень 2015 4319771 -1896 4317875 4319771 -1896 4317875 0 0 0

листопад 2015(3вітна) 4455105 -1288 4453817 4455105 -1288 4453817 0 0 0

Всього за листопад 2015 4455105 -1288 4453817 4455105 -1288 4453817 0 0 0

грудень 2015 (Звітна) 4188373 -170252 4018121 4188373 -170252 4018121 0 0 0

грудень 2015(Уточнююча) 27656 27656 0 27656 27656 0 0 0

Всього за грудень 2015 4188373 -142596 4045777 4188373 -142596 4045777 0 0 0

Всього за 2015 рік 45680796 -2229286 43451510 45768584 -2229286 43539298 87788 0 87788

січень 2016(3вітна) 2594581 0 2595398 2594581 0 2595398 0 0 0

січень 2016(Уточнююча) 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього за січень 2016 2594581 0 2595398 2594581 0 2595398 0 0 0

лютий 2016(3вітна) 3393905 -15386 3418450 3393905 -15386 3418450 0 0 0

лютий 2016(Уточнююча) 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього за лютий 2016 3393905 -15386 3418450 3393905 -15386 3418450 0 0 0

1 березень 2016(3вітна) 3454485 -21 3487094 3454485 -21 3487094 0 0 0

Всього за березень 2016 3454485 -21 3487094 3454485 -21 3487094 0 0 0

Всього 2016 9442971 -15407 9500942 9442971 -15407 9500942 0 0 0

Разом; 79744321 -3240785 76576914 79832109 -3240785 76664702 87788 0 87788

Структура податкових зобов'язань, задекларованих ДП "ХМТП" 
згідно з поданими деклараціями по роках.

грн.

№ рядка 
Декларації

Показник
декларації

2014 рік 2015 рік 1 кв. 2016 Всього

сума питома вага, 
% Сума питома 

вага, % сума питома 
вага, % сума питома 

вага, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рядок 1

Операції на 
митній території 
України, шо 
оподатковуються 
за ставкою 20 
відсотків, крім 
імпорту товарів

24 620 554 104,22% 45 680 796 105,13% 9 442 971 99,39% 79 744 321 104,14%

прішірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки
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І’ядчк 4.1 
декл. ja 
період 6 

01.01.2016
Р -  

31.30.2016
Р

Нараховано 
податковий 
іобоз'язань 
відповідно до 
пункту 198.5 
статгі 198 та 
пункту 199.1 
статті
199Кодексу за 
операціями, що 
оподатковуються 
за основною 
ставкою

73 378 0,77% 73 378 0,10%

Рядок 8 
декл.з 

01.01.2014 
-п о  

31.12.2015, 
рядок 7 
декл.з 

01.01.2016 
Р -  

31.03.2016

Коригування на 
основі попередніх 
звітних періодів
( + Ч И - )

-996 092 -4,22% -2 229 286 -5,13% -15 407 -0,16% -З 240 785 -4,23%

Усього
податкових
зобов"язань

23 624 462 100,00% 43 451 510 100,00% 9 500 942 100,00% 76 576 914 100,00
%

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих Деклараціях з податку на додану вартість 
(рядки 1 -  8.3) за період з 01.01.201 по 31.03.2016 встановлено:

1) Перевіркою відображених у рядку 1 (колонка Б) Декларацій «Операції на митній території України, що 
оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7%, крім ввезення товарів на митну територію України: 
операції, що оподатковуються за основною ставкою» показників за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 у 
загальній сумі 76 576 914 грн. встановлено, що на формування цього показника вплинуло здійснення ДП 
"ХМТП" операцій із реалізації:
- ТОВ "ТЕП ТРАНСКО" (Код ЄДРПОУ 32291375) -  послуг по закритому зберіганню вантажів на складах, 

зберігання вантажу в плавзасобах, зважування вантажів, перевантаження за ставкою експортних харчових 
вантажів, швартовий збір;

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ- ІШППІНГ"(Код ЄДРПОУ 31158623) - супутні послуги при перевантаженні 
експортного сульфату амонію навалом, супутні послуги при перевантаженні імпортного вугілля навалом, 
супутні послуги при перевантаженні каботажної залізорудної сировини навалом за варіантом
ТОВ "ГРЕЙН-БОРД"(Код ЄДРПОУ 36672044) -  послуги по перевантаженню важких харчових вантажів 

 ̂ насипом, перевантаження за ставкою експортних зернових вантажів насипом із барж;
- ПП "ВТОРМЕТ СТАЛЬ"(Код ЄДРПОУ 39104271) -  послуги з перевалки металобрухту , накопичення 

вантажу металобрухту на відкритій складській площі, зважування вантажів, послуги з відкритого 
зберігання вантажів на складах, послуги по використанню портальних кранів;

- ТОВ "АСКЕТ ШИППІНГ"(Код ЄДРПОУ 35355771) -  послуги по використанню буксира -  кантовщика, 
послуги по перевантаженню важковагових харчових вантажів через криті склади підприємства, закрите 
зберігання вантажів на складах, послуго по зберіганню вантажів в плавзасобах підприємства, 
перевантаження важковагових харчових вантажів, послуги по користуванню плавзасобів, швартовий збір;

- ТОВ "МТА СЕРВІС ЛТД"(Код ЄДРПОУ 20951944) - відкрите зберігання вантажів на складах, зачищення
вантажної площі після відвантаження коксу навалом, зачищення трюму, перевантаження за ставкою 
експортного сульфату амонію навалом із критих вагонів. Перевантаження за ставкою імпортного вугілля 
навалом, утримання причального фронту в ХМТП на добу.

- ДП "САНГРАНТ ГОІЮС"(Код ЄДРПОУ 31243671) - зберігання вантажу в плавзасобах підприємства,
перевантаження важких зернових вантажів, супутні послуги при перевантаженні експортних важких 
зернових вантажів насипом.

Крім того. Наказом Міністерства фінансів України 28 січня 2016 року № 21 нова форма податкової 
декларації з ПДВ передбачає окреме відображення податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та 
пункту 199.1 статті 199 за основною ставкою та за ставкою 7 %. Так, за період січень -  березень 2016 року

оС-^рим ірник акта перевірки. Віза працівника підроздіпу, відповідального за проведення п ер ев ір кіґ^ ^ ^ ^ ^ ^_ Ф '



платником задекларовано:
- загальний обсяг таких операцій (рядок 4.1 Декларацій за січень-березень 2016р) за основною ставкою у

сумі 366 89 грн (колонка А), 73 378 ПДВ грн (колонка Б),
Так, на формування цих показників мали вплив обставини, коли:
- платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування,

визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного 
(податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим 
Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для 
товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час 
такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі 
товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в 
операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 ПКУ або в в операціях, звільнених від 
оподаткування відповідно до статті 197 ПКУ

- у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в 
оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання 
виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не 
пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному 
реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання 
або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в

^неоподатковуваних операціях.
На порушення абз.2 п.188.1. ст.188 Податкового кодексу України в редакції від 28.12.2014 №71- 

V in , ДП «ХМТП» безпідставно визначено базу оподаткування операції з постачання металобрухту у вигляді 
нерозподілених плав, об'єктів нижче їх собівартості, в результаті чого підприємством занижено податкові 
зобов'язання за березень 2015 року на суму ПДВ 87 788 грн..

Перевіркою встановлено, що у березні 2015 року ДП «ХМТП» було реалізовано на адресу ТОВ «Грін 
Вейв» (код ЄДРПОУ 34375205) металобрухт у вигляді нерозподілених плав, об'єктів в кількості 8 од. на підставі 
договору купівлі -  продажу №1-25 від 04.02.2015 року, умовами якого встановлено наступне:

Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт» (далі -  Продавець»), від імені та за 
Довіреністю №18-15\6 від 03.01.2015 р. якого діє Брокер товарної біржі «Максимус» - фізична особа -  підприємець 
Солодовніков Володимир Вікторович, Свідоцтво брокера №34, видане товарною біржею «Макимус» 16.06.2014 p., 
який діє на підставі Закону України «Про товарну біржу», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Грін Вейв» (далі -  «Покупець»), в особі Чауського Дмитра 
Анатолійовича, який діє на підставі Статуту та Ліцензії Міністерства промислової політики України серія АЕ 
№271143 «Заготівля, переробка металобрухту чорних металів», строк дії ліцензії з 26.06.2013р. -  по 26.06.2018р., 
яке є членом біржі, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Продавець продав, а покупець купив на біржових торгах (Протокол біржових торгів №1-61 від 

F ЗО.01.2015р.) наступне майно, а саме:
Металобрухт у вигляді нерозподілених некомплектних об'єктів від списання:

Портальний кран «Альбатрос»(№29) (1976 р. п., інв. №1301059),
- Портальний кран «Ганц» (№5) (1977 р. п. інв. №1301060),

Портальний кран «Ганц» (№2) (1964 р. п. інв. №1301057),
- Сухогрузний теплохід «Павєл Постишев» (суховантажний теплохід «Павєл Постишев) (1974 р. п.,

інв. №1536164)
Буксир-штовхач «Московський-3»(1968 р. п., інв. №1535106),
Суховантажна несамохідна баржа «С-10» (баржа С-10) (1976 р.п., інв. №1535109),
Грунтовоз безекіпажний «С-1531» (баржа СДП-1531) (1975 р. п. інв. №1535102),

- Службово - роз'їзний катер «Стівідор Юр'єв» (1985 р. п., інв. 1535103),
Надалі по тексту Договору - Товар.

1.2. Товар знаходиться за адрескою: м. Херсон, територія ДП «ХМТП».
1.3. Товар по даному Договору передається у вигляді нерозподілених некомплектних об'єктів від списання. 
Витрати, пов'язані з отриманням дозволу Регістра судноплавства України на разовий перехід Майна на 
місця його розподілу (розробка проекту переходу, підготовка майна до разового переходу та інші), з 
буксировкою Майна до цього місця його розподілу та інші здійснення за рахунок Покупця.
1.4. Продавець гарантує, що Товар, який відсуджується по даному Договору, не перебуває під забороною 
відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’я з а в  перед
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Пудії якими (І)і'іичиими або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є 
іірсдмеїом будь-якого іншого обстеження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.
2. Ииргісі ь гоппру
2 .1. І)(іргісгі. І'онару встановлена згідно з Протоколом біржових торгів №1-61 від 30.01.2015р., погодженим 
ДП «ХМ'І'ІІ» іа складає; 3 342 000,00 грн. (три мільйони триста сорок дві тисячі грн. 00 коп.) без 
урахуппннн І І/|,В.
3. С' гроки га порядок розрахунків.
3.1. Покупець здійснює повну оплату за товар в безготівковій формі, в національній валюті України, 
шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця протягом 5 (п'яти) банківських 
днів 1 дати підписання донного Договору купівлі -  продажу Товару, на підставі рахунку (рахунку -  
фактури) на загальну суму вартості Товару.
3.2. У разі перерахування Покупцем грошових коштів, або часткове перерахування коштів на рахунок 
Продавця від продажу Товару 5 (п'яти) банківських днів з дати підписання договору купівлі -  продажу 
Товару, Продавець має право в односторонньому порядку розірвати договір купівлі -  продажу.
3.3. Вартість надання послуг біржі складає 2(два) % від остаточної ціни Товару, за яку він реалізований. Ці 
кошти ПРОДАВЕЦЬ перераховує на поточний рахунок біржі, протягом 5 (п'яти) банківських днів з 
моменту зарахування всіх коштів за товар на поточний рахунок ПРОДАВЦЯ.
3.4. Фактом сплати у повному обсязі у повному обсязі загальної вартості Товару вважається дата 
зарахування грошових коштів на поточний paxj^OK ПРОДАВЦЯ в банківський операційний день, згідно 
режиму роботи встановленого Національним банком. України.
3.5. Після підписання Акту прийому -  передачі, розрахунки за послуги ПРОДАВЦЯ по зберіганню Товару, 
проводиться ПОКУПЦЕМ шляхом здійснення оплати послуг згідно рахунків ПРОДАВЦЯ до моменту 
вивезення Товару з території ПРОДАВЦЯ.
4. Умови прийому -  передачі
4.1. Порядок приймання Товару визначається чинним в України законодавством.
4.2. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний передати ПОКУПЦЮ товар протягом З (трьох) календарних днів ч дня. 
наступного за днем сплати останнім загальної вартості Товару у повному обсязі
4.3. Прийом -  передачі Товару відбувається на території ДП «ХМТП».
4.4. Товар передається ПОКУПЦЮ на підставі видаткової накладної, за наявності видаткової накладної, ча 
наявності у ПОКУПЦЯ оформленої у відповідності з чинним законодавством України довіреності та ч 
обов’язковим оформленої к відповідності з чинним законодавством України довіреності та з обов’язковим 
складанням Акту прийому -  передачі Товару між продавцем і покупцем.
4.5. Право власності на Товар від Продавця до Продавця переходить з моменту повної 100% оплати 
загальної вартості Товару приймання між Продавцем та Покупцем.
Реквізити сторін:
«Продавець» ДП «ХМТП», місцезнаходження: 73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 4, Поштова адреса: 73000, м. 
Херсон, вул. К. Маркса, З, п\р 260020169354 у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Херсон, МФО 352639, Код 
ЄдеПОУ 01125695, ІПН 01125621031, св. №10051588
Від імені та за Довіреністю №18-15\б від 06.01.2015 який діє: Брокер ТБ «Максимус» ФОП Солодовніков 
В.В., 73000 м. Херсон, вул. Комарова, буд. 111, Ш 2400908113
«Покупець» ТОВ «Грін ВЕЙВ», 54028, м. Миколаїв, Вул. Космонавтів, буд. 110, п\р 26002455004123 в 
ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528, Код ЄДРПОУ 34375205, ІПН 343752014046, св. №200105368
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ДП «ХМТП» виписано та зареєстровано у ЄРПН податкову накладну на постачання металобрухту у
’ЛЯДІ нерозподілених плав, об'єктів на адресу'г о в  «Грін Вейв»:

№
накла
дної

Дата
виписки

Номенклатура товарів
Од.
вимі

РУ

Кількіст
ь

Ціна 
постача 
ння, грн.

Сума без 
ПДВ, грн.

Сума ПДВ, 
грн.

Загальна 
сум аз 

ПДВ, грн.

Дата
реєстрації

номер
реєстрації

98 19.03.15
Металобрухт у вигляді 
нерозподілених плав, 

об'єктів в кількості 8 од.
т 1905,81 1753,59 3342000,0 668400,17 4010401,0

03.04.15
№90576937

61

Суми податку на додану вартість за зазначеною податковою накладною включено до податкових 
зобов'язань відображено у ЄРПН, та відповідають даним додатку 5 до податкових декларацій з податку на додану 
вартість та даним декларацій з ПДВ за березень 2015 року.

С^пргш ірник акта перевірки. Віза працівника підроздіпу, відповідального за проведення п е р е в ір к и '̂ ^ ^ ^ '̂ ^
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На постачання металобрухту у вигляді нерозподілених плав, об'єктів між продавцем ДП «ХМТП» та
пок ^пцем ТОВ «Грін Вейв» було складено видаткову накладну від 23 .03.2015 № 350:
№ Артикул Товар Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ

1 512000188
Металобрухт у вигляді 
нерозподілених плав, об'єктів в 
кількості 8 од.

1 905,81 т 1 753,59 3 342 000,00

Разом: 3 342 000,00
Сума ПДВ: 668 400,00
Всього 3 ПДВ: 4 010 400,00

(І

Товар передано на підставі акту приймання -  передачі майна (металобрухту) від 23.03.2015 року; 
«Продавець, в особі директора ДП «ХМТП» Ткаченка І.В., діючого на підставі Статуту, передав, а Покупець, в 
особі директора ТОВ «Грін Вейв» Чауського Д.А., діючого на підставі Статуту, прийняв майно, яке було куплене 
на біржових торгах (Протокол біржових торгів №1-61 від 30.01.2015р.), а саме;

Металобрухт у вигляді нерозподілених некомплектних об’єктів від списання:
- портального крану «Альбатрос» (№29) (1976 р. п., інв. №1301059), паспортна вага 180 тон \ вага за 
експертною вагою -  110,333 тон;
- портального крану «Ганц» (№5) (1977 р. п. інв. №1301060), паспортна вага 116,9 тон \ вага за експертною 
оцінкою -  78,338 тон;

І - портального крану «Ганц» (№2) (1964 р. п. інв. №1301057), паспортна вага 127,2 тон \ вага за експертною
" оцінкою -  98,596 тон;

- сухогрузного теплоходу «Павєл Постишев» (суховантажного теплоходу «Павєл Постишев) (1974 р. п., 
інв. №1536164), докова вага 1337 тон \ вага за експертною оцінкою -  984,781 тон
- буксира-штовхача «Московський-3» (1968 р. п., інв. №1535106), докова вага 138 тон \ вага за експертною 
оцінкою -  102,055 тон;
- суховантажної несамохідної баржі «С-10» (1976 р. п., №1535109), докова вага 440 тон \ вага за 
експертною оцінкою -  308 тон;
- грунтовозу без екіпажного «С-1531» (баржі СДП-1531) (1975 р. п. інв. №1535102), докова вага 310 тонЛ 
вага за експертною оцінкою -  217 тон
- службово - роз'їзного катеру «Стівідор Юр'єв» (1985 р. п., інв. 1535103), докова вага 8,49 тон \ вага за 
експертною оцінкою -  6,707 тон.
Металобрухт знаходиться за адресою; м. Херсон, території ДП «ХМТП».
Металобрухт передається у вигляді нерозподілених об'єктів на середньому рейді, а саме; Портальний кран 

«Альбатрос» (№29), Портальний кран «Ганц» (№5), Портальний кран «Ганц» (№2), Сухогрузний теплохід «Павєл 
Постишев», Буксир-штовхач «Московський-3», Суховантажна несамохідна баржа «С-10», Грунтовоз безекіпажний 
«С-1531», Службово - роз'їзний катер «Стівідор Юр'єв».

Вартість майна (металобрухту) складає; 4 010 400,00 (чотири мільйони десять тисяч чотириста гривень 00 
^копійок) з ПДВ, в тому числі ПДВ: 668 400,00 грн.

Сторони претензій один до іншої не мають.

Розрахунки мі підприємствами здійснювались у  безготівковій формі на підставі платіжних дор
№ Дата Призначення платежу Сума 3 ПДВ, грн. у т.ч. ПДВ, грн.

713 19.03.2015
Оплата згідно договору купівлі -  продажу 

№1-25 від 04.02.2015р.
401,00 66,83

718 19.03.2015
Оплата згідно договору купівлі -  продажу 

№1-25 від 04.02.2015р.
4 010 000,00 668 333,33

Всього у сумі: 4 010 401,00 668 400,17

учень;

У бухгалтерському обліку ДП «ХМТП» господарська операції з реалізації металобрухту у вигляді 
нерозподілених плав, об'єктів у березні 2015 року відображена наступним чином:

Д/ рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті",
К/ рахунку 6811 «Розрахунки по авансам отриманим в національній валюті» на суму 4 010 401,00 грн.
Д/т рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»,
К/т рахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" -  реалізація металобрухту у вигляді 

нерозподілених плав, об'єктів на адресу ТОВ «Грін Вейв» на суму 4 010 400 грн.

С^^примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки'^^^^^



Д/т рахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів",
К/т рахунку 6432 "Податкові зобов'язання непідтверджені" на суму 668 400 грн.

Д/т рахунку 6811 «Розрахунки по авансам отриманим в національній валюті»,
К/т рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» на суму 4 010 400 грн.

Д/т рахунку 84 «Інші операційні витрати»,
К/т рахунку 209 "Інші матеріали" на суму З 780 939,27 грн.

Д/т рахунку 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів",
К/т рахунку 84 «Інші операційні витрати» на суму З 780 939,27 грн.

Таким чином, перевіркою встановлено, що ДП «ХМТП» у березні 2015 року було реалізовано ТОВ «Грін 
Вейв» металобрухт у вигляді нерозподілених плав, об'єктів (8 од.) у кількості 1 905,81 тн. за ціною 1 753,59 грн. на 
суму без ПДВ З 342 000,00 грн., собівартість цього металобрухту у вигляді нерозподілених плав, об'єктів 
відповідно до даних бухгалтерського обліку складає З 780 939,27 грн.

Беручи до уваги норми пункту 188.1 Податкового кодексу України в редакції від 28.12.2014 №71-VIII щодо 
визначення бази оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послу, яка не може бут и 
нижче їх собівартості, слід розглянути первинні документи з оприбуткування цих об'єктів на склад та 

^встановлення ДП «ХМТП» їх собівартості.

До перевірки надані наступні документи щодо оприбуткування металобр}^ту у вигляді нерозподілених 
плав, об'єктів (8 од.), отриманих від списання основних засобів.

1. Наказ Міністерства інфраструктури України від 13.10.2014 №503 «Про списання основних засобів з 
балансу ДП «ХМТП», яким, враховуючи незадовільний технічний стан, економічну недоцільність проведення 
відновлювальних ремонтів та подальшого утримання на балансі ДП «ХМТП» непридатних до подальшого 
використання основних засобів, дозволено списати з балансу ДП «ХМТП» 8 інвентарних одиниць основних 
засобів згідно з додатком (далі -  майно).

Додаток до наказу Міністерства інфраструктури України від 13.10.2014 №503;
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№
з/п

Назва основних засобів Рік випуску (побудови) Інвентарний № об'єкту

1 Буксир - штовхач "Московський - 3" 1968 1535106

2 Портальний кран "Ганц" (№5) 1977 1301060

3 Портальний кран "Альбатрос" (№29) 1976 1301059

4 Портальний кран "Ганц" (№2) 1964 1301057

5 Службово - роз'їний катер "Стівідор Юр'єв" 1985 1535103

6 Грунтовоз безекіпажний "С-1531" (баржа СДП- 
1531)

1975 1535102

7 Суховантажна несамохідна баржа "С-10" (баржа 
С-10)

1976 1535109

8 Сухогрузний теплохід "Павєл Постишев" 
(суховантажний теплохід "Павєл Постишев")

1974 1536164

2. Наказ від 16.10.2014 року №506 «Про списання основних засобів; «У зв'язку з незадовільним технічним 
станом, економічною недоцільністю проведення відновлювальних ремонтів і подальшого утримання на балансі 
непридатних до подальшого використання основних засобів та на виконання наказу Міністерства інфраструктури 
України №503 від 13.10.2014 року «Про списання основних засобів з балансу ДП «ХМТП», наказую; 1. ... 
провести списання підпорядкованих основних засобів у відповідності з вимогами «Порядку списання об'єктів 
державної власності» (наведено перелік основних засобів згідно Наказу №503) 2. ... провести виключення 
вищезазначених плавзасобів з Державного суднового реєстру України згідно з чинним законодавством після їх 
списання. 3. ... внести зміни в бухгалтерську звітність та зняти з балансу зазначені основні засоби.

3. Акти на списання основних засобів типової форма № 03 -  З (Затверджена наказом Мінстату України від 
29.12.95 р. №352) та розрахунки результатів списання об'єктів 03.

примірник акта перевірки.І. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення п е р е в ір к и '̂ ^ ^ ^ ^ ^
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Жовтень 2014 року
1) Акт на списання службово - роз'їзного катеру «Стівідор Ю р'єв» від 30.10.2014 року

Цех, відділ,
дільниця,
лінія

1

Флот
(портовий)

Кредит

рахунок,
субрахун
ок

105

Сума

14 581,08

Сума зносу за даними 
переоцінки на
01.10.2014 по
документах придбання

48 597,84

Номер

інвентарний

8

1535103

Рік випуску 
(побудови)

16

1985

Дата
введення в 
експлуатацію, 
рік, місяць

17

15.07.1998

Комісія, призначена наказом від 20 жовтня 2014 року №520 на підставі наказу директора ДП «ХМТП» 
№506 від 16.10.2014 зробила огляд службово- роз'їзного катеру «Стівідор Юр'єв». В результаті огляду комісія 
встановила: надійшов на підприємство 1998 р., маса об'єкта за паспортом 8,49 тн., технічний стан та причина 
списання: знаходиться в незадовільному технічному стані, відновлювальний ремонт економічно недоцільний, 
висновок комісії: підлягає списанню та здачі в металобрухт

Надійшло вид списання Кількість

Металобрухт 6,37 тн.

Д П  «ХМТП» у  грудн і 2014  р о к у  на підст аві Звіт у про оцінку м ет алобрухт у від списання службово- 
роз'їзного катеру «Стівідор Юр'єв» (1 9 8 5 р . в., інв. №  1535103^ від 14 .1 1 .2 0 1 4 року, складеного ТОВ «П ідприємст во  
Бізнес-Експерт » (код 30680971, м. Миколаїв), здійснено коригування у  бухгалт ерськом у обліку кількості 
оприбут кованого м ет алобрухт у у  вигляді нерозподіленого некомплектного о б ’єкту. Згідно експерт ної оцінки від  
списання надійшло 6 ,707  тн.

Цех, відділ,
дільниця,
лінія

Кредит
ЛУА Ж ^  J «Я m

Сума Сума зносу за даними 
переоцінки на 
01.10.2014 по 
документах придбання

Номер Рік випуску 
(побудови)

-------------- 1—
Дата
введення в 
експлуатацію, 
рік, місяць

рахунок,
субрахун
ок

інвентарний

1 4 6 7 8 16 17

Флот
(портовий)

105 444 046,12 205 955,81 1535102 1975 02.01.1987

Комісія, призначена наказом від 20 жовтня 2014 року №520 на підставі наказу директора ДП «ХМТП» 
.№506 від 16.10.2014 зробила огляд суховантажного теплоходу «Грунтовоз безекіпажного «С-1531» (Баржа СДП -
4531 ). В результаті огляду комісія встановила: надійшов на підприємство____., маса об'єкта за паспортом 310 тн.,
технічний стан та причина списання: знаходиться в незадовільному технічному стані, відновлювальний ремонт 
економічно недоцільний, висновок комісії: підлягає списанню та здачі в металобрухт

Надійшло вид списання Кількість

Металобрухт 232,5 тн.

Д П  «ХМТП» у  грудні 2014  р о к у  на підст аві Звіт у про оцінку м ет алобрухт у від списання суховантажного 
теплоходу «Грунтовоз безекіпажного «С-1531 »(Баржа СДП -  1531) (1 9 7 5 р . в., гне. №  1535102 )̂ від  14 .11 .2014року, 
складеного ТОВ «П ідприємст во Бізнес-Експерт » (код 30680971, м. Миколаїв), здійснено коригування у  
бухгалт ерському обліку кількост і оприбут кованого мет алобрухт у у  вигляді нерозподіленого некомплектного 
о б  ’єкту. Згідно експерт ної оцінки від  списання надійшло 2 1 7  тн.

3) Акт на списання суховантажної несамохідної баржі «СЮ» від 30.10.2014 року
Цех, відділ. Кредит Сума Сума зносу за даними Номер Рік випуску 

(побудови)
Дата

дільниця,
лінія

рахунок,
субрахун
ок

переоцінки на 
01.10.2014 по 
документах придбання

інвентарний введення в 
експлуатацію, 
рік, місяць

прішірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки^
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Флот
(портовий)

1

105 630 258,98 282 664,9

8

1535109

16

1976

17

11.01.1987

Комісія, призначена наказом від 20 жовтня 2014 року №520 на підставі наказу директора ДП «ХМТП» 
№506 від 16.10.2014 зробила огляд суховантажної несамохідної баржі «СЮ». В результаті огляду комісія 
встановила; надійшов на підприємство 1987 р., маса об'єкта за паспортом 440 тн., технічний стан та причина 
списання; знаходиться в незадовільному технічному стані, відновлювальний ремонт економічно недоцільний, 
висновок комісії; підлягає списанню та здачі в металобрухт 
Розрахунок результатів списання об'єкта;

Надійшло вид списання Кількість

Металобрухт 330 тн.

Д П  «ХМТП» у  грудн і 2014  р о к у  на підст аві Звіт у про оцінку мет алобрухт у від списання суховантажної 
несамохідної баржі «СЮ» (1 9 7 6 р . в., інв. №  1535109^ від 14 .1 1 .2 0 1 4 року, складеного ТОВ «П ідприємст во Б ізнес- 
Експерт» (код 30680971, м. Миколаїв), здійснено коригування у  бухгалт ерськом у обліку кількост і оприбут кованого  
мет алобрухт у у  вигляді нерозподіленого некомплектного об  ’єкту. Згідно експерт ної оцінки від списання надійшло 
308 тн.

4) Акт на списання суховантажного теплоходу «Павєл Постишев» від 30.10.2014 року
Цех, відділ,
дшьниця,
лінія

Кредит Сума Сума зносу за даними 
переощнки на 
01.10.2014 по 
документах придбання

Номер Рік випуску 
(побудови)

Дата
введення в 
експлуатацію, 
рік, місяць

рахунок,
субрахун
ок

інвентарний

1 4 6 7 8 16 17

Флот
(портовий)

105 1 676 598 4 710 881,17 1536164 1974 01.05.1996

Комісія, призначена наказом від 20 жовтня 2014 року №520 на підставі наказу директора ДП «ХМТП» 
№506 від 16.10.2014 зробила огляд суховантажного теплоходу «Павел Постишев». В результаті огляду комісія 
встановила; надійшов на підприємство 1996 р., маса об'єкта за паспортом 1337 кг., технічний стан та причина 
списання; знаходиться в незадовільному технічному стані, відновлювальний ремонт економічно недоцільний, 
висновок комісії; підлягає списанню та здачі в металобрухт

Надійшло вид списання Кількість

Металобрухт 1002,75 тн.

Д П  «ХМТП» у  грудн і 2014  р о к у  на підст аві Звіт у про оцінку м ет алобрухт у від  списання суховант аж ного  
т еплоходу «Павел Постиш ев» (1974 р . в., інв. №  1536164) від 14 .11 .2014 року, складеного ТОВ «П ідприємст во  
Бізнес-Експерт » (код 30680971, м. Миколаїв), здійснено коригування у  бухгалт ерськом у обліку кількості 
оприбут кованого м ет алобрухт у у  вигляді нерозподіленого некомплектного о б ’єкту. Згідно експерт ної оцінки від  
списання надійшло 984,781 тн.

Цех, відділ,
дшьниця,
лінія

Кредит Сума Сума зносу за даними 
переощнки на 
01.10.2014 по 
документах придбання

Номер Рік випуску 
(побудови)

Дата
введення в 
експлуатацію, 
рік, місяць

рахунок,
субрахун
ок

інвентарний

1 4 6 7 8 16 17

Флот
(портовий)

105 199 272 549 231,07 15351106 1968 06.01.1983

Комісія, призначена наказом від 20 жовтня 2014 року №520 на підставі наказу директора ДП «ХМТП» 
№506 від 16.10.2014 зробила огляд буксира -  штовхача «Московський - З». В результаті огляду комісія встащыдла;

С ^ ^ п р іш ір н и к  акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за  проведення пеуевіуки^ ^



надійшов на підприємство 1983 р., маса об'єкта за паспортом 138 тн., технічний стан та причина списання: 
знаходиться в незадовільному технічному стані, відновлювальний ремонт економічно недоцільний, висновок 
комісії: підлягає списанню та здачі в металобрухт
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Надійшло від списання Кількість
Металобрухт 103,5 тн.

Д П  «ХМТП» у  грудн і 2014  р о к у  на підст аві Звіт у про оцінку мет алобрухт у від списання буксира -  
штовхана «М осковський - З» (1968 р . в., інв. №  15351106) від 14 .11 .2014 року, складеного ТОВ «П ідприємст во  
Бізнес-Експерт» (код 30680971, м. Миколаїв), здійснено коригування у  бухгалт ерськом у обліку кількості 
оприбут кованого м ет алобрухт у у  вигляді нерозподіленого некомплект ного о б  ’єкту. Згідно експерт ної оцінки від  
списання надійшло 102,055 т н.

Грудень 2014 РОКУ
6) Акт на списання портального крану «Ганц (№5) від 12.12.201^ року

Цех, відділ, Кредит Сума Сума зносу за даними Номер Рік нипуску 
(ііобудоііи)

Дпти
дільниця, лінія рахунок,

субрахун
ок

переоцінки на 
01.10.2014 по 
документах придбання

інвентарний ИПОЛ̂ННИ п 
ІКкЧШуйІЙЦІНІ,
рік, мІ(mill

4 6 7 8 10 17
Механізація
району
(вантажного)

606 856,55 254 289,88 1301057 1977

Комісія, призначена наказом від 20 жовтня 2014 року №520 на підставі наказу дирекгора ДП «ХМ'І'ІІ» 
№506 від 16.10.2014 зробила огляд портального крану «Ганц (№5). В результаті огляду комісія встановила: 
надійшов на підприємство 1977 р., маса об'єкта за паспортом 116,9 тн., технічний стан та причина списання: 
знаходиться в незадовільному технічному стані, відновлювальний ремонт економічно недоцільний, висновок 
комісії: підлягає списанню та здачі в металобрухт

Надійшло вид списання Кількіст (од.)
Стріла 1

Редуктор механізму підіймання 2
Барабан механізму підіймання 2

Муфта гальмівна механізму підіймання 2
Гальмівний пристрій механізму підіймання 2
Електрогідроштовгач механізму підіймання 2

Редуктор механізму зміни вильоту стріли (МЗВС) 1
Направляюча зубчатої рейки МЗВС 2

Електродвигун на 9,7 кВт МЗВС 1
Редуктор механізму повороту 1

Карданний шарнір в зборі механізму повороту 1
Електродвигун 23,5 кВт механізму повороту 1

Редуктор механізму пересування 2
Протиугінний рейковий захоплювач 2

Катки ходові в зборі 12
Електродвигун 9,7 кВт механізму пересування 2

Блок вантажний в зборі 8
Струмознімач центральний 1

Струмознімач кабельного барабана 1

примірник акта перевірки. Віза працівника підроздіпу, відповідального за проведення пеуевіукіґ ^
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Підп'ятник в зборі 1
Шафи 3 електрообладнанням та кабельна продукція 3

Електродвигуни механізму підіймання 2
Вантажні (520м) та вантові (72м) канати та їх кріплення 1,44

Портальний кран «Ганц» (№5) (нерозподілений металобрухт) 78,338

7) Акт на списання портального крану «Альбатрос №29» від 12.12.2014 року
Цех, відділ,
дільниця,
лінія

Кредит Сума Сума зносу за даними 
переоцінки на 01.10.2014 
по документах 
придбання

Номер Рік
випуску
(побудови)

Дата
введення в 
експлуатацію, 
рік, місяць

рахунок,
субрахун
ок

інвентарн
ий

1 4 6 7 8 16 17
Механізація
району
(вантажного)

5 400 079,07 4 706 457,46 1301059 1976 06.01.1977

Комісія, призначена наказом від 20 жовтня 2014 року №520 на підставі наказу директора ДП «ХМТП» 
№506 від 16.10.2014 зробила огляд портального крану «Альбатрос №29». В результаті огляду комісія встановила: 
надійшов на підприємство 1976 р., маса об'єкта за паспортом 180 тн., технічний стан та причина списання: 

^^находиться в незадовільному технічному стані, відновлювальний ремонт економічно недоцільний, висновок 
комісії: підлягає списанню та здачі в металобрухт

Надійшло вид списання Кількість (од.)
Редуктор механізму підіймання 1

Канатний барабан механізму підіймання 2
Гальмівна система механізму підіймання 2

Електродвигун 75 кВт механізму підіймання 2
Електрогідроштовхач механізму підіймання 1

Зубчата рейка механізму зміни вильоту стріли 1
Кремальера в зборі МЗВС 1

Редуктор МЗВС 1
Гальмівна система МЗВС 2

Електродвигун 15 кВт МЗВС 2
Електрогідроштовхач МЗВС 2
Редуктор механізму повороту 2

Електродвигун 19 кВт механізм повороту 2
Балансирний візок механізму перемішення 4

Ведучий візок механізму переміщення 4
Відомий візок механізму переміщення 4
Катки в зборі механізму переміщення 16

Редуктор механізму переміщення 4
Портотиугінний рейковий захоплювач 2

Електрогідроштовхач механізмупереміщення 4
Стріла 1
Хобот 1

Підп'ятник в зборі 1
Центральний струмознімач 1
Кабельний барабан п зборі 1

Канати 532

‘̂ ^С^рішірніїк акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірк\̂ ^^'̂ ^_^^
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Портальний кран «Альбатрос» (№29) (Нерозділений металбрухт) 110,333

8) Акт на списання портального крану «Ганц (№2) від 12.12.2014 року
Цех, відділ, Кредит Сума Сума зносу за даними Номер Рік випуску 

(побудови)
Дата

Д ІЛ Ь Н И Ц Я , Л ІН ІЯ рахунок,
субрахун
ок

переоцінки на 
01.10.2014 по 
документах придбання

інвентарний иіІСДСП Н Я II

скснлуагіїціїо, 
рік, М ІСЯЦІ.

1 4 6 7 8 16 17
Механізація
району
(вантажного)

150 618,43 150618,43 1301057 1964 ()6.()І,1%8

Комісія, призначена наказом від 20 жовтня 2014 року №520 на підсіані ііііюму лирскіорії Дії «ХМ 111» 
№506 від 16.10.2014 зробила огляд портального крану «Ганц (№2). В рсчулі.іаті огляду комісій псгпііоиила: 
надійшов на підприємство 1964 р., маса об'єкта за паспортом 127,2 тн., гсхіїічмиїі сіаи гіі м|иічтіи списниіія: 
знаходиться в незадовільному технічному стані, відновлювальний ремоігг економічно нcдoцІJн.иий, писноиок 
комісії: підлягає списанню та здачі в металобрухт
Розрахунок результатів списання об'єкта:

Надійшло вид списання Кілі.кіс гь (од.)
Редуктор механізму підіймання 2

Кремольєра (МЗВС) 1
Обмежник вантажопідіймальності 1

Електродвигун 9,7 кВт МЗВС І
Редуктор механізму повороту 1

Карданний шарнір в зборі механізму повороту 1
Редуктор механізму пересування 2

Електрообладнання 3
Електродвигуни механізму підіймання 2

Кабельний барабан в зборі 1
Блок вантажний в зборі 8

Редуктор мехонізм зміни вильоту стріли(МЗВС) 1
Вантажні 9320) та вантові (72м) катани їх кріплення 1,44

Портальний кран «Ганц» (№2) нерозподілений металобрухт 98,596
У бухгалтерському обліку ДП «ХМТП» господарські операції зі списання основних засобів у жовтні та 

І грудні 2014 року відображена наступним чином:
1. Списання основних засобів з обліку 
Жовтень 2014 року
д/т рахунку 976 «Списання необоротних активі»,
К/т рахунку 105 "Транспортні засоби" - списано залишкову вартість плав, засобів, що дорівнює їх 

ліквідаційній вартості на суму 2 364 756,18 грн., в т. ч. за основними засобами:
- Службово -  роз'їзний катер «Стивидор Юрьев» на суму 14 581,08 грн.
- Грунтовоз безекіпажний "С-1531" (баржа СДП-1531) на суму 444 046,12 грн.
- Суховантажна несамохідна баржа «СЮ» на суму 630 258,98 грн.
- Суховантажний теплохід «Павєл Постишев» на суму 1 676 598,00 грн.
- Буксир -  штовхач «Московський -  З» на суму 199 272,00 грн.
Грудень 2014 року
д/т рахунку 976 «Списання необоротних активі»,
К/т рахунку 104 "машини та обладнання" - списано залишкову вартість портових кранів, що дорівнює їх 

ліквідаційній вартості на суму 1 046 188,27 грн., в т. ч. за основними засобами:
- Портальний кран «Ганц» (№5) на суму 352 566,66 грн.
- Портальний кран «Альбатрос №29» на суму 693 621,61 грн.
- Портальний кран «Ганц»(№2) на суму 0,00 грн.

примірник акта перевірки.І. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення п еревірк>ґ^^^ ^^_
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2. Оприбутковано нерозподілений металобрухт, отриманий від списання основних засобів та відображено
дохід:

Д/'Г рахунку 209 «Інші матеріали»,
К/т рахунку 746 "Інші доходи звичайної діяльності" на суму З 780 939,27 грн., 

в т. ч. ча основними засобами:
- від ліквідації службово -  роз'їзного катеру «Стівідор Юр'єв» у кількості 6,707 тн. на суму ІЗ 126,16грн.;
- від ліквідації Г рунтовозу безекіпажного "С-1531" (баржа СДП-1531) у кількості 217 тн. на суму 424 687,18
грн.;
- від ліквідації Суховантажної несамохідної баржі "С-10" (баржа С-10) у кількості 308 тн. на суму 602 781,81
грн.;
- від ліквідації Суховантажного теплоходу «Павєл Постишев» у кількості 984,781 тн. на суму 2 927 298,93 грн.;
- від ліквідації Буксиру -  штовхача «Московський -  З» у кількості 102,055 тн. на суму 199 730,19 грн.;
- від ліквідації Портального крану «Ганц» (№5) у кількості 78,338 тн. на суму 167 251,60 грн.;
- від ліквідації Портального крану «Альбатрос №29» у кількості 110,333 тн. на суму 235 560,95 грн.;
- від ліквідації Портального крану «Ганц» (№2) у кількості 98,596 тн. на суму 210 502,45 грн.;

Зведені дані щодо собівартості оприбуткованого металобрухту у вигляді нерозподілених некомплектних 
об'єктів та вартості цих об'єктів при їх реалізації ТОВ «Грін Вейв» у березні 2015 року наведено в таблиці:

№
з/п

Металобрухт у вигляді 
нерозподілених 
некомплектних 

об’єктів від списання:

Собівартість 
оприбуткованого 

металобрухту від списання 
03

Кількість (т) Сума (грн.)

Реалізовано металобрухт від списання 03

Кількість

(т.)
Ціна
(грн.)

Об’ьєкт 
оподаткування 
(сума без ПДВ) 

(грн.)

Відхилення

Об’ьєкт 
оподаткування 
(сума без ПДВ) 

(грн.) ПДВ (грн.)

(гр. 4  -  гр. 87 (гр.8*20%)

Службово - роз'їзний 
катер «Стівідор Юр'єв» 6,707 13 126,16 6,707 1753,5851 11 761,30 1 364,86 272,972

Грунтовоз 
безекіпажний «С-1531» 217 424 687,18 217 1753,5851 380 527,96 44 159,22 8831,844

Суховантажна 
несамохідна баржа "С- 

10" 308 602 781,81 308 1753,5851 540 104,20 62 677,61 12535,522

Сухогрузний теплохід 
«Павел Постишев» 984,781 1 927 298,93 984,781 1753,5851 1 726 897,28 200401,65 40080,33

Буксир-штовхач
«Московський-3» 102,055 199 730,19 102,055 1753,5851 178 962,13 20 768,06 4153,612

Портальний кран 
«Г анц» (№5) 78,338 167 251,60 78,338 1753,5851 137 372,35 29 879,25 5975,85

Портальний кран 
«Альбатрос»(№29) 110,333 235 560,95 110,333 1753,5851 193 478,30 42 082,65 8416,53

Портальний кран 
«Г анц» (№2) 98,596 210 502,45 98,596 1753,5851 172 896,48 37 605,97 7521,194

Всього 1 905,81 З 780 939,27 1 905,81 З 342 000,00 438 939,27 87 787,85

Враховуючи наведені дані, слід зазначити, що ДП «ХМТП» у березні 2015 року було реалізовано 
металобрухт у вигляді нерозподілених некомплектних об'єктів за ціною і вартістю нижчою собівартості цього 
товару на суму 438 939,27 грн.

Перевіркою встановлено, що ДП «ХМТП» не нараховано у відповідності до абз. 2 п.188.1 ст.188 
Податкового кодексу України в редакції від 28.12.2014 №71-УІІІ податкові зобов’язання у розмірі 87 787,85 грн. 
на суму різниці між собівартістю оприбуткованого металобрухту (З 780 939,27 грн.) та сумою його реалізації без 
ПДВ (З 342 000,00 грн.).

У ході проведення перевірки СДШ з ОВП у м. Запоріжжі надано до ДП «ХМТП» запит від 29.07.2016 
№3291/10/28-04-14 про надання пояснень щодо порушення ДП «ХМТП» абз.2 п .188.1. ст.188. Податкового кодексу 
України в частині не нарахування підприємством податкових зобов’язань на суму різниці між собівартістю 
металобрухту та ціною реалізації цього металобрухту (п.З. запиту).

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки ^



ДП «ХМТП» листом від 08.08.2016 №07-38/47 у відповідь на запит СДПІ повідомлено, що операції з 
постачання брухту чорних металів до 01.01.2017 року звільняються від оподаткування ПДВ (п.23 підрозд. 2 розд. 
XX ПКУ). ДП «ХМТП» реалізовано металобрухт у вигляді нерозподілених некомплектних об'єктів з ПДВ. Тому, 
відповідно до норм статті п.86.10 ст.86 ПК України ДП «ХМТП» наполягає на зменшенні податкових зобов’язань з 
ПДВ в сумі 668 400,17 гри., які були помилково нараховані та сплачені в наслідок неправильного роз’яснення ДФС 
України норм податкового законодавства за операцією з реалізації ТОВ «Грін Вейв» металобрухту. Пункт 4 листа 
ДФС від 19.01.2015 №1403/7/99-99-19-03-01-17 (в частині оподаткування операцій з постачання відходів та брухту 
чорних і кольорових металів за ставкою 20 відсотків у періоді з 01.01.2015 по 30.03.2015) було відкликано листом 
ДФС України №10203/7/99-99-19-03-02-17 від 25.03.2016.

Враховуючи наведене, слід зазначити, що проведеною перевіркою не встановлено фактів завищення 
податкових зобов'язань ДП «ХМТП» у перевіряємому період, зокрема при реалізації металобрухту у вигляді 
нерозподілених некомплектних об'єктів на адресу ТОВ «Грін Вейв» з податком на додану вартість.

Відповідно до п.23 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України:
«Тимчасово до 1 січня 2017 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з 

постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та 
картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів 
та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України.»

Тобто, цим пунктом Податкового кодексу України чітко визначено, що від оподаткування податком на 
додану вартість звільняються операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів тільки за 

^  переліком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків відходів та брухту 
чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово, до 1 січня 2017 
року, звільняються від обкладення податком на додану вартість» від 12.01.2011 №15 зі змінами та доповненнями. 
Встановленим Кабінетом Міністрів України переліком відходів та брухту чорних і кольорових металів визначено, 
що найменування товару та його код повинні відповідати УКТЗЕД.

Наводимо перелік відходів та брухту чорних металів, операції з постачання яких, зокрема операції з 
імпорту, тимчасово, до 1 січня 2017 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість, затверджений
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Код товару згідно з 
j  УКТЗЕД

Найменування товару згідно з УКТЗЕД

7204 10 00 00 І Відходи та брухт ливарного чавуну

7204 21 10 00 j Відходи та брухт нержавіючої сталі з масовою часткою нікелю 8 відсотків або більше

7204 21 90 00 Відходи та брухт нержавіючої стані з масовою часткою нікелю менш як 8 відсотків

j 7204 29 00 00 1 Відходи та брухт легованої стані, крім нержавіючої сталі

1)7204 30 00 00 Відходи та брухт чорних металів, луджені

! 7204 41 10 00 і Токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металів

7204 41 91 00 Відходи обрізування або штампування чорних метапів пакетовані

і 7204 41 99 00 Відходи обрізування або штампування чорних метанів непакетовані

7204 49 10 00 Відходи та брухт чорних металів подрібнені (різані)

7204 49 ЗО 00 Відходи та брухт чорних металів пакетовані

j  7204 49 90 00 Відходи та брухт чорних металів

1 7204 50 00 00 | Зливки для переплавлення (шихтові зливки) 3 легованої сталі

Перевіркою встановлено, що ДП «ХМТП» виписано податкову накладну від 19.03.2015 №98 та видаткову 
накладну від 23.03.2015 року №350 з зазначенням товару як «металобрухт у вигляді нерозподілених плав, об'єктів 
в кількості 8 од.» При цьому в наведених документах не зазначено ні найменування металу, ні його код УКТЗЕД.

До того ж, предметом договору купівлі -  продажу №1-25 від 04.02.2015 року, укладеним з ТОВ «Грін 
Вейв» встановлено, що ДП «ХМТП» продав, а ТОВ «Грін Вейв» купив наступне майно: ^  ^

примірник акта перевірки. Віза працівника підроздіпу, відповідального за  проведення пеуевірки^^^'



Металобрухт у вигляді нерозподілених некомплектних об'єктів від списання:
- Портальний кран «Альбатрос»(№29) (1976 р. п., інв. №1301059),
- Портальний кран «Ганц» (№5) (1977 р. п. інв. №1301060),
- Портальний кран «Ганц» (№2) (1964 р. п. інв. №1301057),
- Сухогрузний теплохід «Павел Постишев» (суховантажний теплохід «Павел Постипіен) (1974 р. м.. імп 
№1536164)
- Буксир-штовхач «Московський-3»(1968 р. п., інв. №1535106),
- Суховантажна несамохідна баржа «С-10» (баржа С-10) (1976 р.п., інв. №1535109),
-Грунтовоз безекіпажний «С-1531 »(баржа СДП-1531) (1975 р. п. інв. №1535102),
- Службово - роз'їзний катер «Стівідор Юр'єв» (1985 р. п., інв. 1535103),
Товар по даному Договору передається у вигляді нерозподілених некомплектних об'єктів нід сііисаміїн. 

Витрати, пов'язані з отриманням дозволу Регістра судноплавства України на разовий перехід М аіта на місця ііо.'о
розподілу  (розробка проекту переходу, підготовка Майна до разового переходу та інші), з буксировкою Майна до
місця його розподілу та інші здійснюється за рахунок Покупця.

Враховуючи наведене, ДП «ХМТП» оподатковано операції з постачання металобрухту у вигляді 
нерозподілених плав, об'єктів в кількості 8 од. за ставкою 20 відсотків на виконання вимог п.185.1 ст.185 
Податкового кодексу України.

Перевіркою встановлено, що товар (майно) у вигляді нерозподілених некомплектних об'єктів підпадає під 
визначення «самостійно виготовлений товар», який обліковується в брсгалтерському обліку ДП «ХМТП» у 
відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та база оподаткування операції з його 
постачання не може бути нижче його собівартості.

Статтею 188 Податкового кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом України від 28.12.2014 
р. N 71-VIII (діє з 01.01.2015 року) визначено:
«Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг
- п. 188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості 
з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, 
що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного 
податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва 
лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у 
вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання 
таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг пе 
може бути нижче їх собівартості, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути 
нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок 
звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних 

^ 'а к ти в ів  - виходячи із звичайної ціни), за винятком:»
Враховуючи наведене, на порушення абз. 2 п.188.1. ст.188 Податкового кодексу України в редакції від

28.12.2014 №71-УІІІ, ДП «ХМТП» безпідставно визначено базу оподаткування операції з постачання металобрухту 
у вигляді нерозподілених плав, об'єктів нижче їх собівартості, в результаті чого підприємством занижено податкові 
зобов'язання за березень 2015 року на суму ПДВ 87 788 грн.

Договори з основних покупцями, послуг ДП "ХМТП" та схеми товарно-грошових потоків наведено в 
додатку №3.2.1.1.

2) Перевіркою відображених у рядку 5 «Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, 
підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))» з 01.01.2014р -  31.12.2014р. та «Операції, що не є 
об'єктом оподаткування» Декларацій з ПДВ показників за період з 01.01.2013р. -  31.03.2016р. всього у сумі 18 
717 599 гри. встановлено, що до показника рядка 5 декларації з ПДВ віднесені операції з:

- утримання дітей у дошкільних закладах, оподаткування яких визначено згідно вимог пп. 197.1.7 п. 197.1 ст. 
197 Податкового Кодексу України у сумі 119 090,38 грн.;
- надання послуг, що надаються іноземним судам та сплачуються ними відповідно до законодавства України 
портовими зборами оподаткування яких визначено згідно вимог пп. п. 197.9 ст. 197 Податкового Кодексу 
України у сумі 2 215 339 грн.;
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п/піміршік акта перевірки. Віїа працівника підроздіпу, відповідального за проведення перевірки



- надання послуг по перевезенню (переміщенню) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти 
України, а також з постачвння послуг, повязаних із такими перевезенням (переміщенням) оподаткування яких 
визначено згідно вимог пп. п. 197.8 ст. 197 Податкового Кодексу України у сумі 16 194 654 гри.;

- постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно ч УК Г 
ЗЕД, оподаткування яких визначено згідно вимог п.23 підрозділу 2 розділу XX Податкового Кодексу Укрнїии у 
сумі 188 516 грн.

Проведеною перевіркою відображеного показника в рядку 5 (колонка А) Декларацій з ПДВ ча період ч
01.01.2014 по 31.03.2016 на підставі таких документів: податкових, видаткових накладних, ресстру нидаїїих 
податкових накладних, платіжних доручень, дисбурсментських рахунків, коносаментів, маніфесііи, 
бухгалтерських регістрів та інших не встановлено заниження або завищення задекларованих ДП "ХМ'І'ІІ" 
показників.

2) Перевіркою відображених у рядку 8 (колонка Б) Декларацій „Коригування податкових зобов'язань (рядок 8 .1 
(+ чи -) + рядок 8.1.1(+ чи -) + рядок 8.1.2(+ чи -) + рядок 8.2 + рядок 8.3(+ чи -))” за період з 01.01.2014 по 
31.12.2015р. тау  рядку 7 (колонка Б) за період 01.01.2016 по 31.03.2016р. у загальній сумі «-» З 240 785 грн. 
встановлено, що підставою для коригування податкових зобов’язань з податку на додану вартість було 
здійснення операцій зі зміни вартості послуг, зміни кількості, повернення авансового платежу, коригування 
авансового платежу, зміни платника та інше.

Проведеною перевіркою відображених показників за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 в сумі «-» З 240 785 
^  грн. на підставі таких документів: виданих податкових накладних; реєстрів виданих податкових накладних; 

розрахунків коригування податкових зобов'язань, рахунків, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих 
послуг), коносаментів, відомостей -  розрахунків, наказів ДП "ХМТП", листів контрагентів - експедиторів, 
відомостей взаємних рахунків з контрагентами, договорів; регістрів бухгалтерського обліку встановлено, що 
підприємством проведено коригування податкових зобов’язань попередніх періодів, відповідно до вимог ст.192 
Податкового кодексу України від 02.12.2010р. N 2755-УІ із змінами та доповненнями, не встановлено заниження 
або завищення задекларованих суб’єктом господарювання показників у рядку 8 (колонка Б) Декларацій за 
період з 01.01.2014р. по 31.12.2015, та рядку 7 (колонка б) Декларації за період з 01.01.2016р. по 31.03.2016р. 
«Коригування податкових зобов’язань («+»/«-»).

Узагальнений перелік коригувань із зазначенням обсягів проведеного коригування податкових зобов’язань 
з ПДВ в розрізі покупців, підстав для здійснення коригування податкових зобов’язань, задекларованих суб’єктом 
господарювання у рядку 8 Декларацій та у рядку 7 Декларації наведено в додатку №3.2.1.2 до акту перевірки.

3.2.2. Податковий кредит

За період з 01.01.2014 по 31.03.2016 ДП "ХМТП" задекларовано податкового кредиту по податку на додану 
вартість у сумі 25 786 485 грн.

Перевіркою повноти нарахування податку на додану вартість період з 01.01.2014 по 31.03.2016 
встановлено завищення податкового кредиту з податку на додану вартість всього у сумі 251 741 грн., в 
том числі по періодах:

82

березень 2014 року 363 грн.
травень 2014 року 28309 грн.
червень 2014 року 16745 грн.
липень 2014 року 26211 грн.
серпень 2014 року 12383 грн.
жовтень 2014 року 63921 грн.
листопад 2014 року 1991 грн.
грудень 2014 року 9960 грн.
січень 2015 року 1456 грн.
березень 2015 року 5220 грн.
квітень 2015 року 41201 грн.
травень 2015 року 30544 грн.
червень 2015 року 3722 грн.

п/тмі/ншк акта перевірки. Віза працівника підроздіпу, відповідального за проведення перевірки
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липень
іісрссеиь

2015 року 
2015 року

9456
259

грн.
грн.

'ііісдсіїі дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податковиго 
кредиту

Дані платника Дані перевірки Ііідхнленин

Ininillfl період

Р-
Ю.ібф.

Ю.Іб+10.
26

ряд.
15.16

р. 16 б, 
р. 12 б) р. 17)

р. 10.1б;р. 
10.16+10.2 

6
ряд.
15.16

р. 16 б, 
р. 12 6) р.17)

Р-
10.1б;р.
ІО.Іб+І

0.26
ряд.
15.16

р-
16
6,
р-
12
6) р. 17)

січень 20І4(Звітна) 438901 96299 -17397 517803 438901 96299 -17397 517803 0 0 0 ()

Нсьиі'о за січень 2014 438901 96299 -17397 517803 438901 96299 -17397 517803 0 0 0 0

лютий 2014(3вітна) 453159 152611 0 605770 453159 152611 0 605770 0 0 0 0
Всього за лютий 2014 4S3159 152611 0 605770 453159 152611 0 605770 0 0 0 и
березень 2014(3вітна) 479257 49155 0 528412 478894 49155 0 528049 -363 0 0 -363

березень 2014(Уточнююча) -31453 0 0 -31453 -31453 0 0 -31453 0 0 0 0
Всього за березень 2014 447804 49155 0 496959 447441 49155 0 496596 -363 0 0 -363

квітень 2014(3вітна) 482157 33415 -2672 512900 482157 33415 -2672 512900 0 0 0 0

квітень 2014(Уточнююча) -151 0 0 -151 -151 0 0 -151 0 0 0 0

квітень 2014(Уточнююча) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього за квітень 2014 482006 33415 -2672 512749 482006 33415 -2672 512749 0 0 0 0

травень 2014(3вітна) 511348 208373 -734 718987 483039 208373 -734 690678 -28309 0 0 -28309

Всього за травень 2014 511348 208373 -734 718987 483039 208373 -734 690678 -28309 0 0 -28309

червень 2014(3вітна) 431921 1851 0 433772 415176 1851 0 417027 -16745 0 0 -16745

Всього за червень 2014 431921 1851 0 433772 415176 1851 0 417027 -16745 0 0 -16745

липень 2014(3вітна) 540638 3091 -2154 541575 514427 3091 -2154 515364 -26211 0 0 -26211

Всього за липень 2014 540638 3091 -2154 541575 514427 3091 -2154 515364 -26211 0 0 -26211

серпень 2014(3вітна нова) 482466 10857 0 493323 470083 10857 0 480940 -12383 0 0 -12383

серпень 2014 -787 0 0 -787 -787 0 0 -787 0 0 0 0

Всього за серпень 2014 481679 10857 0 492536 469296 10857 0 480153 -12383 0 0 -12383

вересень 2014(3вітна) 414348 116594 -2208 528734 414348 116594 -2208 528734 0 0 0 0

Всього за вересень 2014 414348 116594 -2208 528734 414348 116594 -2208 528734 0 0 0 0

жовтень 2014(3вітна) 721463 208638 0 930101 657542 208638 0 866180 -63921 0 0 -63921

Всього за жовтень 2014 721463 208638 0 930101 657542 208638 0 866180 -63921 0 0 -63921

листопад 2014(3вітна) 646140 214003 0 860143 644149 214003 0 858152 -1991 0 0 -1991

листопад 2014(Уточнююча) -14082 0 -14082 -14082 0 0 -14082 0 0 0 0

Всього за листопад 2014 632058 214003 0 846061 630067 214003 0 844070 -1991 0 0 -1991

грудень 2014(3вітна) 1474891 320802 383891 2179584 1464931 320802 383891 2169624 -9960 0 0 -9960

Всього за грудень 2014 1474891 320802 383891 2179584 1464931 320802 383891 2169624 -9960 0 0 -9960

Всього за 2014 рік 7030216 1415689 358726 8804631 6870333 1415689 358726 8644748 -159883 0 0 159883

січень 2015(3вітна) 509935 201155 -106 710984 508479 201155 -106 709528 -1456 0 0 -1456

Всього за січень 2015 509935 201155 -106 710984 508479 201155 -106 709528 -1456 0 0 -1456

лютий 2015(3вітна) 723368 463608 -121818 1065158 723368 463608 -121818 1065158 0 0 0 0

лютий 2015(Уточнююча) -1116 0 0 -1116 -1116 0 0 -1116 0 0 0 0

Всього за лютий 2015 722252 463608 -121818 1064042 722252 463608 -121818 1064042 0 0 0 0

березень 2015(3вітна) 384715 421121 0 805836 379495 421121 0 800616 -5220 0 0 -5220

березень 2015 (Уточнююча) 4252 0 0 4252 4252 0 0 4252 0 0 0 0

Всього за березень 2015 388967 421121 0 810088 383747 421121 0 804868 -5220 0 0 -5220

квітень 2015(3вітна) 438360 570486 0 1008846 397159 570486 0 967645 -41201 0 0 -41201

Всього за квітень 2015 438360 570486 0 1008846 397159 570486 0 967645 -41201 0 0 -41201

травень 2015(3вітна нова) 377424 19085 -104 396405 346880 19085 -104 365861 -30544 0 0 -30544

^Р^прішіртік акта перевірки. Віт працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки
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Всього за травень 2015 377424 19085 -104 396405 346880 19085 -104 365861 -30544 0 0 -30544

червень 2015(3вітна) 860232 921 -5708 855445 856510 921 -5708 851723 -3722 0 0 -3722

Всього за червень 2015 860232 921 -5708 855445 856510 921 -5708 851723 -3722 0 0 -3722

липень 2015(3вітна нова) 1317178 0 -6311 1310867 1307722 0 -6311 1301411 -9456 0 0 -9456

Всього за липень 2015 1317178 0 -6311 1310867 1307722 0 -6311 1301411 -9456 0 0 -9456

серпень 2015(3вітна нова) 1147942 0 -5 1147937 1147942 0 -5 1147937 0 0 0 0
серпень 2015(Уточнююча) 14892 0 0 14892 14892 0 0 14892 0 0 ^ 0 0

Всього за серпень 2015 1162834 0 -5 1162829 1162834 0 -5 1162829 0 0 0 0
вересень 2015(3вітна нова) 1460892 0 0 1460892 1460633 0 0 1460633 -259 0 0 -259

Всього за вересень 2015 1460892 0 0 1460892 1460633 0 0 1460633 -259 0 0 -259
жовтень 2015 1891623 0 -7089 1884534 1891623 0 -7089 1884534 0 0 0 0

Всього за жовтень 2015 1891623 0 -7089 1884534 1891623 0 -7089 1884534 0 0 0 0
листопад 2015(3вітна) 1113737 0 0 1113737 1113737 0 0 1113737 0 0 0 0

Всього за листопад 2015 1113737 0 0 1113737 1113737 0 0 1113737 0 0 0 0

грудень 2015 (Звітна) 1968991 0 68406 2037397 1968991 0 68406 2037397 0 0 0 0

грудень 2015(Уточнююча) 117231 0 -6492 110739 117231 0 -6492 110739 0 0 0 0

Всього за грудень 2015 2086222 0 61914 2148136 2086222 0 61914 2148136 0 0 0 0

Всього за 2015 рік 12329656 1676376 -79227 13926805 12237798 1676376 -79227 13834947 -91858 0 0 -91858

січень 2016(3вітна) 967904 0 -60909 906995 967904 0 -60909 906995 0 0 0 0

січень 2016(Уточнююча) 174 0 0 174 174 0 0 174 0 0 0 0

Всього за січень 2016 968078 0 -60909 907169 968078 0 -60909 907169 0 0 0 0

лютий 2016(3вітна) 859174 0 0 859174 859174 0 0 859174 0 0 0 0

лютий 2016(Уточнююча) 17415 0 0 17415 17415 0 0 17415 0 0 0 0

Всього за лютий 2016 876589 0 0 876589 876589 0 0 876589 0 0 0 0

березень 2016(3вітна) 1271298 0 -7 1271291 1271298 0 -7 1271291 0 0 0 0

Всього за березень 2016 1271298 0 -7 1271291 1271298 0 -7 1271291 0 0 0 0

Всього 2016 3115965 0 -60916 3055049 3115965 0 -60916 3055049 0 0 0 0

Разом 22475837 3092065 218583 25786485 22224096 3092065 218583 25534744 -251741 0 0 251741

Структура податкового кредиту, задекларованого ДП "ХМТП" згідно з поданими деклараціями
грн.

№ рядка 
Декл. Показник декларації

2014 рік.

сума
питома 
вага, %

2015

сума

^ік

питома 
вага ,%

1 кв. 2016

сума
питома 
вага, %

Всього

сума вага ,%

10
Сума ПДВ 
(ряд. 10.1); 
Сума ПДВ 

(ряд. 
Ю.І+ряд.10.2) 
декл. 2016р.

Придбання (виготовлення, 
будівництво, спорудження) 
з податком на додану 
вартість товарів (послуг) 
та основних фондів_______ 7030216 79,85% 12329656 88,53% 3115965 101,99% 22475837 87,16%

15

Придбання (виготовлення, 
будівництво, спорудження, 
створення, ввезення) з 
податком на додану 
вартість товарів/послуг та 
необоротних активів, які 
частково
використовуються в
оподатковуваних 
операціях, а частково_ в 
операціях, які не є об'єктом 
оподаткування та/або 
звільнені від
оподаткування та/або не 
оподатковуються: частина, 
що включається до складу 
податкового кредиту______ 1415689 16,08% 1676376 12,04% 3092065 11,99%

р .16 декл.у 
2014р-р2015р., 

р. 12 у декл. 
2016р.

Коригування податкового 
кредиту за попередні тітіїі 
періоди_______________ 358726 4,07% -79227 -0,57% -60916 -1,99% 218583 0,85%

щішііітик акта тревірки. Bha працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки* ^
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17
Усього
кредиту

податкового
8804631 100,00% 13926805 100,00% 3055049 100,00% 25786485

100,00
%

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих Деклараціях з податку на додану вартість 
(рядки 10.1 -  16.7) за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 встановлено:

Перевіркою відображених у рядку 10.1. (Колонка Б) Декларацій «Придбання (виготовлення, будівництво, 
спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та 
необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для 
чдійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, придбані за: основною ставкою та нульовою» показників за 
період з 01.01.2014 по 31.03.2016 та у рядку 10.2 в рядку 10.2 (Колонка Б) Декларацій «Придбання 
(ііигоговлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території 
України за ставкою 7%» Декларації за період з 01.01.2016 по 31.03.2016 року у загальній 22 475 837 грн. 
истаиовлено, що на формування цих показників мало вплив здійснення операцій ізпридбання товарів/послуг :

- ремонту підйомних кранів, обладнання;
- технічного обслуговування основних засобів;
- отримання послуг з перевезення вантажу;
- отримання послуг зв'язку, телекомукаційних послуг;
- оформлення приходу, відходу суден - ДП “Адміністрація морських портів України”;
- стоянка телоходів, буксирів - ДП “Адміністрація морських портів України”;
- експертне обстеження портальних кранів;
- плата за сервітут на причали — ДП “Адміністрація морських портів України”;
- утримання залізничних шляхів та оформлення заїзду вагонів;
- придбання електроенергії, води, стоків, дизельного палива, бензину, оливи моторної, оливи
трансформаторної, скрапленого газу, пропану, медичних препратів,інших матеріалів;
- інше.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 в сумі 22 475 837 
грн. на підставі таких документів: отриманих податкових накладних; реєстрів отриманих податкових накладних; 
прибуткових, видаткових накладних, актів виконаних робіт; товарно-транспортних документів, договорів; 
регістрів бухгалтерського обліку встановлено завищення задекларованих суб’єктом господарювання показників 
у рядку 10.1 (Колонка Б) Декларацій всього у сумі 251 740 грн. у тому числі завищення податкового кредиту: за 
березень 2014р. у сумі 363 грн, за травень 2014 року у сумі 28309 грн., за червень 2014 року у сумі 16745 грн.; за 
липень 2014 року у сумі 26211 грн., за серпень 2014 року у сумі 12383 грн., за жовтень 2014 року у сумі 63921 грн.; 
у листопаді 2014 року у сумі 1991 грн., у грудні 2014 року у сумі 9960 грн., у січні 2015 року у сумі 1456 грн., у 
березені 2015 року у сумі 5220 грн., у квітні 2015 року у сумі 41201 грн., у травні 2015 року у сумі 30544 грн., у 
червні 2015 року у сумі 3722 грн., у липні 2015 року у сумі 9456 грн., у вересні 2015 року у сумі 259 грн.

1) На порушення п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.200.1 ст.200 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. 
№ 2755-VI зі змінами та доповненнями, ДП "Херсонський морський торгівельний порт" безпідставно 
віднесено до складу податкового кредиту суму ПДВ по взаємовідносинам з ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" (код 
за ЄДРПОУ 14122468) всього у розмірі 203 309 гри., у тому числі по періодах: 

травень 2014 року -  28 309 гри.; 
червень 2014 року -  5 413 грн.; 
липень 2014 року -  18 231 грн.; 
серпень 2014 року -  7 155 грн.; 
жовтень 2014 року -  57 956 грн.; 
грудень 2014 року -  9 960 грн.; 
квітень 2015 року -  38 034 гри.; 
травень 2015 року -  ЗО 544 грн.; 
червень 2015 року -  217 грн; 
липень 2015 року -  7 490 грн.

Опис порушення:
Перевіркою встановлено, що ДП "Херсонський морський торгівельний порт" протягом 2014 - 2015 роки 

мав взаємовідносини з ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" на підставі договорів купівлі-продажу №88Р від 24.07.2014 р., 
№127Р від 09.10.2014р., №82Р від 02.11.2014р., №64Р від 15.05.2014р., №60Р від 28.04.2014р., №15Р від

пріші/шт акта перев/рки. Віїа працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірі



27.03.2014р., №178Р від 24.12.2014р., №791 від 25.06.2014р., №55? від 04.04.2014р., №5? від 31.01.2014р., №12? 
від 23.09.2015р. типової форми. Згідно умов договорів:

«Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт» (Дії «ХМТП»), іменоване надалі 
«Покупець», в особі директора Ткаченко Ігоря Валентиновича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 

Приватне акціонерне товариство «Южмормонтаж» (ПрАТ «Южмормонтаж»), іменоване надалі 
«Постачальник», в особі генерального директора Гібадулліна Ілдара Сіразеиовича якни діє на підставі Статуту, з 
іншої сторони, разом іменовані Сторони, а кожна окремо - Сторона уклали даний Договір про нижченаведене: 
Предмет Договору

Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність Покупця товар відповідно до 
Специфікації (Додаток №1 до даного Договору), а Покупець зобов'язується прийняти товар та оплатити його на 
умовах даного Договору.
Поставка товару здійснюється згідно письмової заявки Покупця.

Асортимент, кількість і ціна за відповідну одиницю виміру визначається Сторонами в Специфікації, 
яка є невід'ємною частиною даного Договору.

Документи на товар, які Постачальник зобов'язується передати Покупцеві: видаткова накладна, 
товарно-транспортна накладна, податкова накладна, оригінал рахунку (рахунку-фактури). сертифікат якості.

Якість товару
Якість товару, який поставляється Постачальником, повинна відповідати технічним вимогам і 

технічним умовам.
Постачальник повинен засвідчити якість товарів, які поставляються, належним 

товаросупроводжувальним документом, який посилає разом з товаром, а також сертифікатом якості.
У випадку поставки товару більш низької якості, ніж передбачено в технічній документації. Покупець 

має право відмовитися від прийняття й оплати товару, а якщо товар уже оплачений Покупцем. - вимагати 
повернення оплаченої суми.

В разі якщо Покупець відмовився від прийняття товару, який не відповідає по якості технічній 
документації або умовам даного договору. Постачальник зобов'язаний розпорядитися товаром в триденний строк з 
моменту отримання повідомлення Покупця про відмову від товару. Якщо Постачальник у вказаний термін не 
розпорядиться товаром, Покупець має право реалізувати товар на місці або повернути Постачальнику. В разі 
відмови від прийняття товару Постачальник зобов'язаний компенсувати Покупцеві витрати на зберігання.
Гарантія якості товару

Гарантійний строк експлуатації товару складає 12 (дванадцять) місяців і обчислюється з моменту 
поставки товару на склад Покупця.

Постачальник гарантує якість товару в цілому. Гарантійний строк на комплектуючі товару і складові 
частини вважається рівним гарантійному строку на товар.
Я к щ о  протягом гарантійного строку в процесі експлуатації товару Покупцем буде виявлено дефект, то 
Постачальник зобов’язується провести огляд товару протягом З (трьох) робочих днів з дня письмового 
повідомлення його Покупцем та замінити товар та/або усунути дефект за свій рахунок протягом 10 (десяти) 

^  календарних днів, якщо не доведе, що дефекти виникли в результаті порушення Покупцем правил експлуатації або 
зберігання товару.
Комплектність товару

Товар повинен поставлятися комплектно відповідно до вимог технічної документації.
У разі поставки некомплектного товару Постачальник зобов’язаний на вимогу Покупця укомплектувати 

товар в триденний строк після одержання вимоги або замінити комплектним товаром в той же строк. До 
укомплектування товару або його заміни Покупець має право відмовитися від сплати за товар, а якщо за товар вже 
проведено оплату, вимагати повернення сплачених сум. У разі якщо Постачальник у встановлений строк не 
укомплектує виріб або не замінить його комплектним. Покупець має право відмовитися від товару.

Прийняття Покупцем некомплектного товару не звільняє Постачальника від відповідальності.
Строки та порядок розрахунків

Оплата проводиться згідно виставленого Постачальником рахунку (рахунку- фактури).
Покупець здійснює передоплату у розмірі 50% вартості товару на підставі рахунку (рахунку-фактури) 

Постачальника, але не раніше дати підписання даного Договору.
Остаточний розрахунок за поставлений товар Покупець здійснює протягом 5 (п’яти) банківських днів з 

моменту поставки товару на підставі рахунку (рахунку-фактури) Постачальника.
Покупець проводить оплату товару в безготівковій формі, в національній валюті України, шляхом 

перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.
Оплату необхідно проводити ч обов’язковим посиланням в рахунках та платіжних дорученнях на номер

акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за  проведення перевірки
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даного Договору.
Умови поставки товару

Поставка товару здійснюється силами та за рахунок Постачальника на склад Покупця.
Товар повинен бути поставлений Покупцеві протягом 20 (двадцяти) календарних днії» і момсту 

перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.
День поставки - дата, вказана в видатковій накладній.
В накладній в обов’язковому порядку Постачальник зобов’язаний вказувати номер і дагу Догоиору. па 

підставі якого постачається Товар.
Перехід права власності на товар від Постачальника до Покупця настає в момсн г його передачі на склад 

Покупця.
Передача та приймання товару по кількості проводиться Сторонами у відгювідпосіі до “Инструкции о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 
количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6” в 
частині, яка не суперечить діючому законодавству України.
Інші умови

Даний Договір складено в двох оригінальних примірниках по одному для кожіюї з Сторін.У випадках, не 
передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Повідомлення Сторонами одна одну здійснюється факсимільним зв'язком із подальшою заміною на 
оригінал, який необхідно відправити протягом 2 (двох) робочих днів з дня відправлення повідомлення по факсу.

Покупець і Постачальник заявляють та підтверджують, що вони є платниками податку на прибуток на 
загальних підставах. У випадку зміни статусу платника податку однієї зі Сторін, Сторона, у якої відбулися 
вищевказані зміни, зобов'язана протягом 7 (семи) календарних днів, з моменту настання таких змін, письмово 
повідомити про зміни іншу Сторону.
ДП “ХМТП”
Місцезнаходження: 73000, м. Херсон, 
пр. Ушакова, 4
Поштова адреса: 73025, м. Херсон,
вул. Потьом кінська, З
Код СдаПОУ: 01125695
п/р № 2600201693454 в філії ПАТ

ПрАТ «Южмормонтаж»
73000, м. Херсон, Острівське шосе, 5 
код ЄДРПОУ 14122468, 
п/р 26005310103801 в філіалі АБ "Південний" 
м. Херсоні, МФО 352640,

_  ІПН 141224621037, св. №200079091 
^ 'т е л .:  (0552) 27-97-12,47-01-05

ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" на адресу ДП "Херсонський морський торгівельний порт" виписані податкові 
та видаткові накладні, в яких зазначено:

- дата виписки податкової накладної та порядковий номер;
- продавець: ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" (наведені його реквізити аналогічні реквізитам договору);
- покупець: ДП "Херсонський морський торгівельний порт" (наведені його реквізити аналогічні 

реквізитам договору);
- у вигляді таблиці відображено дата виникнення податкового зобов’язання, номенклатура, код товару 

згідно з УКТ ЗЕД, одиниця виміру, кількість, ціна без урахування ПДВ, основна ставка, сума ПДВ, загальна сума з 
ПДВ;

- Підпис і прізвище особи, яка склала податкові накладні: Н.А. Харітонова

ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" виписано в адресу ДП "Херсонський м о р с ь к и й  торгівельний порт" податкові 
накладні/розрахунки коригування що наведено у вигляді таблипі по яким сформовано податковий кредит

за відповідні періоди;
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Податкова ііаюіадіїа

№
н а к л а
дної

дата
виписки

н о м е н к л а т у р а
товарів

к о д  т о в а р у  
з г ід н о  3 

УКТ ЗЕД

Од.
вим. Кіл-ть ціна

постачання

основная
с т а в к а ,

грн..

Сума без 
ПДВ, гри..

Сума 3 ПДВ, 
грн..

сума 
ПДВ,гри..

Дата 
в к л ю ч е н н я  

до ПК

Згідно 3 
ЄРПН 

рсалізовани 
й товар 

придбано у:

18 30.04.2014
підшипник 
29360 ( 
гКЬЧехія)

8482500000 шт. 1 49 800,00 49 800,00 49 800,00 59 760,00 9 960,00 "рудень 2014 Т0В"К1НГ
КОМПАНІ"

12 17.04.2014

Сектор
зубчатий
правий
креслення
№939-113,096

шт. 3,5 11 850,00 П 475,00

83 212,50 99 855,00 16 642,50

липень 2014 ТОВ"КІНГ
КОМПАНГ'

12 17.04.2014

Сектор
зубчатий
правий
креслення
№939-113.097

шт. 3,5 11 925,00 41 737,50 липень2014 ТОВ''КШГ
КОМПАНІ"

22 30.05.2014

Сектор
зубчатий
правий
креслення
№939-113.096

шт. 3,5 11 850,00 Я 475,00

83 212,50 99 855,00 16 642,50

травень2014 ТОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

' 22 30.05.2014

Сектор
зубчатий
правий
креслення
№939-113.097

шт. 3,5 11925,00 41 737,50 фавень 2014 ТОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

23 30.05.2014
підшипник 
29472 (DYZV, 
Китай)

8482500000 шт. 1 58 330,00 58 330,00 58 330,00 69 996,00 11 666,00 гравень 2014 Т0В"К1НГ
КОМПАНІ"

9 13.06.2014
підшипник
23040
(3003140)

8482500000 шт. 1,5 4 110,00 6 165,00

23 235,00 27 882,00 4 647,00

іервень 2014 ТОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

9 13.06.2014 підшипник 
6038 (138)

8482109000 шт. 1 2 475,00 2 475,00 іервень2014 ТОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

9 13.06.2014
підшипник
22222(3522;53
522)

8482500000 шт. 16 830,00 13 280,00 іервень 2014 ТОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

9 13.06.2014
підшипник
22218(3518;53
218)

8482500000 шт. 2 576,00 1 152,00 іервень 2014 Т0В"К1НГ
КОМПАНІ"

9 13.06.2014 підшипник
1213

8482109000 шт. 2 81,50 163,00 іервень 2014 ГОВ"ВЕЛАР
ІС"

19 26.06.2014 підшипник 
236 (6236)

8482109000 шт. 2 830,00 1 660,00
3 830,00 4 596,00 766,00

іервень 2014 ТОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

19 26.06.2014 підшипник
3524

8482500000 шт. 2 1 085,00 2 170,00 іервень 2014 ТОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

10 11.07.2014
підшипник 
4074107( 
ГПЗ)

8482109000 шт. 6 260,00 1 560,00

7 942,50 9 531,00 1 588,50 липень 2014

ТОВ"ЮНГ
КОМПАНІ"

10 11.07.2014 підшипник
0314(DKF)

8482109000 шт. 0,5 1 100,00 550,00
ТОВ"КШГ
КОМПАНІ"

10 11.07.2014
підшипник
3632(22332
МПЗ)

8482500000 шт. 0,5 7 835,00 3 917,50 ТОВ"КШГ
КОМПАНІ"

10 11.07.2014 підшипник 
1218 (ГПЗ)

шт. 1 435,00 435,00 ТОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

10 11.07.2014 підшипник 
46312 (МПЗ)

8482109000 шт. 2 740,00 1 480,00
ТОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

16 21.08.2014
Підшипник
6204
2RS(FLT)

8482109000 UIT. 50 33,30 1 665,00 16 666,67 20 000,00 3 333,33 ;ерпень 2014 ТОВ
"ВЕЛАРІС"

16 21.08.2014
Підшипник 
6220 2RS 
(T1MKEN)

8482109000 шг. 3,445 2 915,00 10 042,17
ТОВ

"ВЕЛАРІС"

16 21.08.2014
Підшипник
70-140803
(ХАРП)

8482109000 ІІІІ ЗО 26,65 799,50 ТОВ
"ВЕЛАРІС"

(iKftut m*fwtiipKU. Ніш працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки У



89

16 21.08.2014

08.08.2014

Підшипник 
6313 22(УВ;)

8482109000

Підшипник 
6220 2К8 
(РАО.
коуо.кта.т
ІМКЕН)

8482109000 6,555

520,00

2 915,00 19 107,83

4 160,00

19 107,83 22 929,40 З 821,57

ТОВ
'ВЕЛАРІС"

ТОВ
'ВЕЛАРІС"

Вал-шестерня 
КП 140-330- 
008

5 995,00 11990,00 ТОВ
’ВЕЛАРІС"

Каток
переїзду
КП140-300-
007

19 150,00 38 300,00 ТОВ
■ВЕЛАРІС"

03.10.2014

Вінець
зубчастий КП 
140-300-002

9 130,00 18 260,00
137 825,00 165 390,00 27 565,00 й(овтень2014

ТОВ
"ВЕЛАРІС"

Вал-шестерня 
КП 057-200- 
016

29 975,00 29 975,00 ТОВ
■ВЕЛАРІС"

Вал КП 057- 
210-008

6 000,00 6 000,00
ТОВ

■ВЕЛАРІС"
Шків
тормозний КП 
057-100-008

16 650,00 33 300,00 ГОП
'ВЕЛАРІС

підшипник
3522Н
(22222М)
(МінПЗ)

8482500000 25 1 960,00 19 000,00 «овтень2014 ТОВ
"ВЕЛАРІС"

13 14.10.2014
підшипник 
3003140 
(23040ССАУЗ 
3) (ЦКВ)

8482500000 і 600,00 25 800,00
75 000,00 90 000,00 15 000,00 ТОВ

"ВЕЛАРІС"

підшипник 
205 6205

8482109000 50,00 200,00 ТОВ
■■ВЕЛАРІС"

16 21.10.2014

підшипник
70-
140803АС17(
ХАРП)

8482109000 ЗО 32,50 975,00 76 955,00 92 346,00 15 391,00 ТОВ
"ВЕЛАРІС"

ПІДШИПНИК
42312
КІУ(НІ312ЕС 
І) (СЗСП)

8482500000 520,00 2 080,00
ТОВ

"ВЕЛАРІС '̂

ПІДШИПНИК
53518Н 
(22218ССЛУЗ 
3) (МінПЗ)

8482500000 1 160,00 4 640,00
ТОВ

"ВЕЛАРІС"

ПІДШИПНИК
53522Н
(МінПЗ)

8482500000 1 580,00 11 060,00 ТОВ
"ВЕЛАРІС^

ПІДШИПНИК
205 6205

8482109000 16 50,00 800,00 ТОВ
'■ВЕЛАРІС '̂

ПІДШИПНИК
1213

8482109000 530,00 2 120,00
ТОВ

"ВЕЛАРІС"
ПІДШИПНИК
118(6018)
(08Т)

8482109000 шт. 220,00 1 320,00
ТОВ

"ВЕЛАРІС '̂

ПІДШИПНИК
228(6228)
(ТМВ)

8482109000 1 300,00 5 200,00
ТОВ

"ВЕЛАРІС"

ПІДШИПНИК
2224ЛМ
(М224ЕМ)
(ТМВ)

8482500000 1 220,00 4 880,00 той
■ВЕЛАРІС-

ПІДШИПНИК
2228КМ
(РостЗ)

8482500000 З 400,00 13 600,00
ІОН

■ВЕЛЛІЧС"

ПІДШИПНИК
12315КМ
(МР315)
Россия

8482500000 840,00 5 040,00 тон
"ВЕЛАРІС"
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ПІДШИПНИК

42314Л 
(NJ314M) 
DYZV. ZKL
ПІДШИПНИК

42415 ЛМ 
(NJ415M) 
(ТМВ)

ПІДШИПНИК

42612КМ
(NJ2212EC)
(РостЗ)
ПІДШИПНИК

236 6236 
(OST)

8482500000

8482500000

8482500000

8482109000

740,00

1 660,00

740,00

З 200,00

4 440,00

9 960,00

4 440,00

6 400,00

ТОВ
'ВЕЛАРІС

ТОВ
"ВЕЛАРІС"

ТОВ
"ВЕЛАРІС"

ТОВ
"ВЕЛАРІС"

10.04.2015
Вал-шестерня 
КП 057-200- 
016

37 450,00 37 450,00 ГОВ "ЗЕРІС"

10.04.2015
Колесо 
зубчасте КП 
057-410-006

11 225,00 II  225,00 ГОВ "ЗЕРІС"

10.04.2015
Вал-шестерня 
КП 057-400- 
001-02

23 450,00 23 450,00 ГОВ "ЗЕРІС"

10.04.2015
Вал ПОЛИЙ 

КП 057-410- 
008

190 170,00 228 204,00 38 034,00 квітень 2015
9 770,00 9 770,00 ГОВ "ЗЕРІС"

10.04.2015
Колесо 
зубчасте КП 
057-210-006

20 625,00 20 625,00 ГОВ "ЗЕРІС"

10.04.2015

Рейка
зубчаста КП 
057-451-000 
СБ

0,5 175 300,00 87 650,00 ГОВ "ЗЕРІС"

10 21.05.2015
Колесо 
зубчасте КП 
057-410-006

11 225,00 11 225,00 ГОВ "ЗЕРІС"

10 21.05.2015
Вал полий 
КП 057-410- 
008

9 770,00 9 770,00 ГОВ "ЗЕРІС"

10 21.05.2015
Колесо 
зубчасте КП 
057-210-006

20 625,00 20 625,00 152 720,00 183 264,00 ЗО 544,00 гравень 2015 ТОВ "ЗЕРІС"

10 21.05.2015
Вал-шестерня 
КП 057-400- 
001-02

23 450,00 23 450,00 ГОВ "ЗЕРІС"

10 21.05.2015

Рейка
зубчаста КП 
057-451-000 
СБ

0,5 175 300,00 87 650,00 ГОВ "ЗЕРІС"

24 25.06.2015 підшипник
943/30 8482500000 12 45,80 549,60

24 25.06.2015 підшипник
98206

1 082,80 1 299,36 216,56
червень 2015 ГОВ "ЗЕРІС"

8482500000 133,30 533,20 червень 2015 ГОВ "ЗЕРІС"

20 27.07.2015
Вал-шестерня 
КП 057-200- 
016

37 450,00 37 450,00 37 450,00 44 940,00 7 490,00 липень 2015 ГОВ "ЗЕРІС"

Всього: 1 016 539,80 1 219 847,76 203 307,96

Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту 
та відображено у реєстрах отриманих податкових накладних, які відповідають даним додатків 5 до податкових 
декларацій з податку на додану вартість та даним декларацій з ПДВ за травень 2014р. -  липень 2015р.

В Єдиному Державному реєстрі податкових накладних зареєстровано всі податкові накладні та містять 
електронний підпис головного бухгалтера ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" - Харитонової H.A..

Розбіжності між сумою податкового кредиту ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" та податковими зобов’язаннями Ді ї 
"Херсонський морський торгівельний порт" відсутні.

Розрахунки між ДП "Херсонський морський торгівельний порт" та ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" здійснювалсиь у
безготівковій формі відповідно платіжних доручень:

пріїмфніш акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки
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Дата Номер Сума 3 ПДВ
15.05.2014 Платіжне доручення 00000024232 59 760,00
17.04.2014 Платіжне доручення 00000023637 99 855,00
13.06.2014 Платіжне доручення 00000024956 99 855,00
13.06.2014 Платіжне доручення 00000024955 69 996,00
03.06.2014 Платіжне доручення 00000024703 27 882,00
26.06.2014 Платіжне доручення 00000025283 4 596,00
02.09.2014 Платіжне доручення 00000026921 9 5.11,00
29.08.2014 Платіжне доручення 00000026865 20 ()()(),()()
08.08.2014 Платіжне доручення 00000026386 22 929,40
14.10.2014 Платіжне доручення 00000027854 165 ,140,0(1
14.10.2014 Платіжне доручення 00000027852 90 000,00
03.11.2014 Платіжне доручення 00000028322 12 7,10,00
04.11.2014 Платіжне доручення 00000028355 20 000,00
07.11.2014 Платіжне доручення 00000028494 10 000,00
10.11.2014 Платіжне доручення 00000028527 10 000.00
11.11.2014 Платіжне доручення 00000028558 10 000,00
12.11.2014 Платіжне доручення 00000028598 10 000,00
13.11.2014 Платіжне доручення 00000028630 10 000,00
14.11.2014 Платіжне доручення 00000028664 9 616,00
10.04.2015 Платіжне доручення 00000031762 228 204,00
02.06.2015 Платіжне доручення 00000032598 100 000,00
02.06.2015 Платіжне доручення 00000032600 83 264,00
25.06.2015 Платіжне доручення 00000033150 1299,36
03.08.2015 Платіжне доручення 00000033941 44 940,00

Всього: 1 219 847,76

(■ J;

Видаткові накладні що виписані ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" на адресу ДП "Херсонський морський
торгівельний порт" наведено у вигляді таблиці:

Видаткова накладна

Номер Дата
номенклатура
товарів

Од.
ним. Кіл-ть

ціна
постачання

основная
ставка,грн..

Сума без 
ВДВ,грн..

Сума 3 
ПДВ,грн..

сума 
ВДВ,грн Відвантажив Отримав

РН-0000038 30.04.2014 підшипник 29360 ( 
ZKLHexin) шт. 1 49 800,00 49 800,00 49 800,00 59 760,00 9 960,00 Ковальський

І.В. Рязанов Ю.^

Сектор зубчатий 
правий креслення 
№939-113.096

шт 7 11850 82950

199710,00 33 285,00 Ковальський Рязанов Ю.^РН-0000054 30.05.2014 Сектор зубчатий 
правий креслення 
№939-113.097

шт 7 11925 83475

166 425,00 І.В.

РН-0000055 30.05.2014
підшипник 29472 
(DYZV, Китай) шт 1 58330 58330 58 330,00 69 996,00 11 666,00 Ковальський

І.В. Рязанов ro.N

підшипник 23040 
(3003140) шт. 1,5 4 110,00 6 165,00

підшипник 6038 
(138) шт. 1 2 475,00 2 475,00

Ковальський
І.В.ТН-0000060 13.06.2014 підшипник

22222(3522;53522) шт. 16 830,00 13 280,00 23 235,00 27 882,00 4 647,00 ’язанов ro.V

підшипник
22218(3518;53218) шт. 2 576,00 1 152,00

підшипник 1213 шт. 2 81,50 163,00

РН-0000070 26.06.2014
підшипник 236 
(6236) шт. 2 ■ 830,00 1660,00

3 830,00 4 596,00 766,00 Ковальський
І.В. ’язанов ro.V

підшипник 3524 шт. 2 1 085,00 2170,00
підшипник 4074107 
(ГПЗ) шт. 6 260,00 1 560,00

підшипник
Q314(DKF) шт. 0,5 1 100,00 550,00

РН-0000080 15.07.2014 підшипник 
3632(22332 МПЗ) шт. 0,5 7 835,00 3 917,50 7 942,50 9 531,00 1 588,50 Ковальський

І.В ’язанов К).IV

підшипник 1218 
(ГПЗ) шт. 1 435,00 435,00

підшипник 46312 
(МПЗ) шт. 2 740,00 І 480,00

РН-0000099 21.08.2014
Підшипник 6204 
2RS(FLT) Ш'І. 50 33,3 1665 35 774,50 42 929,40 7 154,90 Ковальський

І.В. Лропон Ю Л

пріїміїтіт акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки
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Підшипник 6220 
2RS (TIMKEN) шт. 10 2915 29150

Підшипник 70- 
140803 (ХАРП) шт. зо 26,65 799,5

Підшипник 6313 
ZZ(VBJ) шт. 8 520 4160

Вал-шестерня КП 
140-330-008 шт 2 5 995,00 11 990,00

Каток переїзду 
КП140-300-007 шт 2 19 150,00 38 300,00

РН-0000110 03.10.2014

Вінець зубчастий 
КП 140-300-002 шт 2 9 130,00 18 260,00

1 г с  ю п  ПП 9 7  ПП Ковальський ’язаиоп lO.IV
Вал-шестерня КП 
057-200-016 шт 1 29 975,00 29 975,00

1J/ o Z J,U U І.В.

Вал КП 057-210-008
шт 1 6 000,00 6 000,00

Шків тормозний КП 
057-100-008 шт 2 16 650,00 33 300,00

підшипник 3522Н 
(77772М) (МінПЗ) шт. 25 1 960,00 49 000,00

ш підшипник 3003140
(23040CC/W33)
(URB)

шт. 3 8 600,00 25 800,00
75 000,00 90 000,00 15 000,00

підшипник 205 6205 шт. 4 50,00 200,00
підшипник 70- 
140803АС17(ХАРП 
)

шт. 30 32,50 975,00

підшипник 42312
KIY(NI312ECJ)
(СЗСП)

шт. 4 520,00 2 080,00

підшипник 53518Н
(22218CC/W33)
(МінПЗ)

шт. 4 1 160,00 4 640,00

підшипник 53522Н 
(МінПЗ) шт. 7 1 580,00 11 060,00

підшипник 205 6205 шт. 16 50,00 800,00
підшипник 1213 шт. 4 530,00 2 120,00

Ковальський
І.В.РН-0000114 21.10.2014 підшипник 118 

(6018) (OST) шт. 6 220,00 1 320,00 ^язанов ro.N

підшипник 
228(6228) (ТМВ) шт. 4 І 300,00 5 200,00

76 955,00 92 346,00 15 391,00
підшипник 2224ЛМ 
(N224EM) (ТМВ) шт. 4 1 220,00 4 880,00

підшипник 2228КМ 
(РостЗ) шт. 4 3 400,00 13 600,00

підшипник
12315KM(NF315)
Россия

шт. 6 840,00 5 040,00

підшипник 42314Л
(NJ314M)DYZV,
ZKL

шт. 6 740,00 4 440,00

підшипник 42415 
ЛМ (NJ415M) 
(ТМВ)

шт. 6 1 660,00 9 960,00

підшипник
42612КМ
(NJ2212EC) (РостЗ)

шт. 6 740,00 4 440,00

підшипник 236 6236 
(OST) ІІІІ'. 2 3 200,00 6 400,00

PH-1000053 21.05.2015
Вал-шестерня КП 
057-200-016 шг 1 37 450,00 37 450,00 190 170,00 228 204,00 38 034,00

Ковальський
І.В. ’язаііоп lO.IV

Колесо зубчасте КІ І 
057-410-006 ІІІІ 1 11 225,00 11 225,00

іціішірчик iiKiKi iwf№uipKu. Віза працівника підрозділу, відпдвідтьного за проведення netyeeitmû ^
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Вал-шестерня КП 
057-400-001-02 шт 1 23 450,00 23 450,00

Вал полий КП 057- 
410-008 шт 1 9 770,00 9 770,00

Колесо зубчасте КП 
057-210-006 шт 1 20 625,00 20 625,00

Рейка зубчаста КП 
057-451-000 СБ шт 0,5 175 300,00 87 650,00

Колесо зубчасте КП 
057-410-006 шт 1 11 225,00 11225,00

Вал полий КП 057- 
410-008 шт 1 9 770,00 9 770,00

PH-1000053 21.05.2015
Колесо зубчасте КП 
057-210-006 шт 1 20 625,00 20 625,00

152 720,00 183 264,00 ЗО 544,00 Коишії.сі.киН
І.І), ’я шііои к )Л

Вал-шестерня КП 
057-400-001-02 шт 1 23 450,00 23 450,00

Рейка зубчаста КП 
057-451-000 СБ шт 0,5 175 300,00 87 650,00

РН-000071 03.07.2015
підшипник 943/30 шт 12 45,8 549,6

1082,8 1299,36 216,56 Ковальський J Л П ■ * /*\ТІ h /

підшипник 98206 шт 4 133,3 533,2 І.В. язанов rvj.iV

він-000085 27.07.2015
Вал-шестерня КП 
057-200-016 шт 1 37450 37450 37 450,00 44 940,00 7 490,00 Ковальський

І.В. ’язанов Ю.^

Всього: 1 016 539,80 1 219 847,76 203 307,96

f і Оприбуткування товару на склад здійснювалось на підставі наступних прибуткових накладних:
Прибуткова накладна

Номер Дата Артикул Товар Количество Ціна
Сума без 

ПДВ

772 30.04.2014 822002061
підшипник 29360 ( ZKL4exin)

1 49 800,00 49800

1063 30.05.2014

824014430

Сектор зубчатий правий креслення №939-113.096

7 11850 82950

824014431

Секто зубчатий правий креслення №939-113.097

7 11925 83475

1064 30.05.2014 822002064 Підшипник 29472 1 58330 58330

1

1208 13.06.2014

822002065
підшипник 23040 (3003140)

1,5 4 110,00 6165

822002066
підшипник 6038 (138)

1 2 475,00 2475

822002067
підшипник 22222(3522;53522)

16 830 13280

822002068
підшипник 22218(3518;53218)

2 576 1152

822001939
підшипник 1213

2 81,5 163

1260 26.06.2014

8.22Е+09
підшипник 236 (6236)

2 830 1660

822002069
підшипник 3524

2 1 085,00 2170

1418 15.07.2014

822002072
підшипник 4074107 ( ГПЗ)

6 260 1560

822002073
підшипник Q314(DKF)

0,5 1 100,00 550

822002074
підшипник 3632(22332 МПЗ)

0,5 7 835,00 3917,5

822001957
підшипник 1218 (ГПЗ)

1 435 435

822001838
підшипник 46312 (МПЗ)

2 740 1480

1643 21.08.2014

822002077
Підшипник 6204 2RS(FLT)

50 33,3 1665

822001999
Підшипник 6220 2RS (T1MKEN)

10 2915 29150

822002078
Підшипник 70-140803 (ХАРП)

ЗО 26,65 799,5

822002079 Підшипник 6313 ZZ(VBJ) 8 520 4160

1997 03.10.2014 824013646
Вал-шестсрня КІІ 140-330-008

2 5 995,00 11990

824014482
Каток псрсїіду КІ 1140-300-007

2 19 150,00 38300

щчшЦтик ііктії т'/и'яірки. Bha працівника підрозділу, відповідального за проведення п ер евір к і̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
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и.

824013871
Вінець зубчастий КП 140-300-002

2 9 130,00 18260

824013589
Вал-шестерня КП 057-200-016

1 29 975,00 29975

824014483
Вал КП 057-210-008

1 6 000,00 6000

824013822
Шків тормозний КП 057-100-008

2 16 650,00 33300

21.10.2014

822002057
підшипник 3522Н (22222М) (МінПЗ)

25 1 960,00 49000

822001938
підшипник 3003140 (23040CC/W33) (URB)

3 8 600,00 25800

822001969
підшипник 205 6205

4 50 200

822002078
підшипник 70-140803АС17(ХАРП)

ЗО 32,5 975

822001924
підшипник 42312 KIY(NJ312ECJ) (СЗСП)

4 520 2080
822002017 підшипник 53518Н (22218CCAV33) (МінПЗ) 4 1 160,00 4640

822002067
підшипник 53522Н (МінПЗ)

7 1 580,00 11060

822001969
підшипник 205 6205

16 50 800

822001939
підшипник 1213

4 530 2120

82200208
підшипник 118 (6018) (OST)

6 220 1320

822002046
підшипник 228(6228) (ТМВ)

4 1 300,00 5200

822002046
підшипник 2224ЛМ (N224EM) (ТМВ)

4 1 220,00 4880

822002082
підшипник 2228КМ (РостЗ)

4 3 400,00 13600

2119

822001833
підшипник 12315КМ (NF315) Россия

6 840 5040

822001523
підшипник 42314Л (NJ314М) DY2V. ZKL

6 740 4440

82200283
підшипник 42415 ЛМ (NJ415M) (ТМВ)

6 1 660,00 9960

822002084
підшипник 42612КМ (NJ2212EC) (РостЗ)

6 740 4440

822001948
підшипник 236 6236 (OST)

2 3 200,00 6400

1009 21.05.2015

82401372
Вал-шестерня КП 057-200-016

1 37 450,00 37450

S240I4339
Колесо зубчасте КП 057-410-006

1 11225,00 11225

824013589
Вал-шестерня КП 057-400-001-02

1 23 450,00 23450

824014662
Вал полий КП 057-410-008

1 9 770,00 9770

824014663
Колесо зубчасте КП 057-210-006

1 20 625,00 20625

824014560
Рейка зубчаста КП 057-451-000 СБ

0,5 175 300,00 87650

І

1009 21.05.2015

82401372
Колесо зубчасте КП 057-410-006

1 11 225,00 11225

824014339
Вал полий КП 057-410-008

1 9 770,00 9770

824013589
Колесо зубчасте КП 057-210-006

1 20 625,00 20625

824014662
Вал-шестерня КП 057-400-001-02

1 23 450,00 23450

824014663
Рейка зубчаста КП 057-451 -ООО СБ

0,5 175 300,00 87650

1261 03.07.2015

822002096
підшипник 943/30

12 45,8 549,6

822002095
підшипник 98206

4 133,3 533,2

1453 27.07.2015 824014148
Вал-шестерня КП 057-200-016

1 37450 37450

Всього: 1016539,8

В бухгалтерському обліку ДП "Херсонський морський торгівельний порт" господарські операції по 
взаємовідносинах з ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" за 2014 -  2015 р.р відображено наступним чином:

Станом на 01.01.2014р. згідно данних рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 
дебіторська/кредиторська заборгованість відсутня.

Дт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 
Кт 311 «Розрахунковий рахунок» ________________
Дт рахунку 64 «Податковий кредит»
Кт рахунку 631 «Розрахунки з вітчичіїяними постачальниками»

1 219 847,76

203 307,96

пііішіітик акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевіуки '^ ^ ^ б ? ^ ^
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Дт рахунку 207 «Запасні частини»
631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

1 016 539,80

Станом на 31.12.2015р. згідно данних рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними ііосіачалі.иіікііми)) 
кредиторська/дебеторська заборгованість відсутня.

З метою підтвердження правомірного нарахування ДП "Херсонський мопсі.кий іопі іінуіі,ніій 
порт" податкового кредиту по взаємовідносинах з ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" у період 2014 -  201S поки 
було проведено детальний аналіз походження придбаного товару, відповідно до перииппих докумсіїїіп, н 
саме: підшипники, сектор зубчатий правий креслення, манжета армована, вал-пісстсрни, кнюк ііс|)сїіду, 
вал, шків тормозний, рейка зубчата, контакт рухомий до контактору, щітка, шпильки iiojiuulUn» 
щіткотримача, камера дугогасильна, у тому числі імпортованого походження.

Внаслідок проведеного аналізу податкової інформації, яка міститься в податкових деклараціях, інших 
звітних документах, податкових накладних а також інформацією, що надається періодично органами виконавчої 
влади, місцевого самоврядування та державної статистики, яка наявна в АІС «Податковий блок», АС 
«Співставлення реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Єдиного реєстру податкових накладних» 
(ЄДРПН); Єдиного реєстру податкових накладних; картки платника податків; системи автоматизованого 
співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (АС співставлення ПЗ і ПК) 
встановлено наступне:

В ході перевірки встановлено, що постачальниками запчастин та підщипників у асорт., у тому числі 
імпортного походження, що у подальщому ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" реалізовано в адресу ДП "Херсонський 

^ЮРСЬКИЙ торгівельний порт" були:

1) У періоді травень 2014 р.. червень 2014 р.. липень 2014р., грудень 2014р. ТОВ «Кінг 
компані»\ТОВ "ФП*МА "ОРІОН-КОМПАНТ" код ЄДРПОУ 33640507.

За данними Єдиного реєстру податкових накладних» (ЄДРПН) встановлено, що ТОВ «Кінг компані»\ТОВ 
"ФІРМА "ОРІОН-КОМПАШ" код ЄДРПОУ 33640507 було зареєстровано наступні податкові накладні на 
постачання запчастин та підшипників у асорт., на адресу ПАТ «Южстроймонтаж», що в подальшому були

Код
Назва
підприємства

Реєстрційний
номер

Номер
податкової
накладної

Дата
податкової
накладної

Наменклатура
товару

Код товару 
згідно УКТ 

ЗЕД
Сума 3 

ПДВ, грн..
Сума 

ПДВ, гри..
Сума без 

ПДВ, гри..

33640507 ТОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

9023100515 48 17.04.2014 Підшипник 29360 
(ZKL, Чехия)

8482500000 56 910,00 9 485,00 47 425,00

33640507 ТОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

9023152940 38 18.04.2014
Сектор зубчатий 
правий креслення 
№939-113.097

181 524,00 30254,00 151270,00

з ш т і

ГОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

9023152940 38 18.04.2014

Сектор зубчатий 
правий креслення 
№939-113.097 181 524,00 30 254,00 151 270,00
Сектор зубчатий 
правий креслення 
№939-113.097

33640507 ГОВ"КШГ
КОМПАНІ"

9023152940 38 18.04.2014
Сектор зубчатий 
правий креслення 
№939-113.097

181 524,00 ЗО 254,00 151 270,00

33640507 ГОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

9031845273 180 26.05.2014 Підшипник 29472 
(DYZV, Китай)

8482500000 63 600,00 10 600,00 53 000,00

33640507 ТОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

9034613956 59 11.06.2014 Підшипник 23040 
(3003140)

8482500000 77 779,08 12 963,18 64 815,90

33640507 ГОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

9034613956 59 11.06.2014 Підшипник 6038 
(138)

8482109000 77 779,08 12 963,18 64 815,90

33640507 ГОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

9034613956 59 11.06.2014 Підшипник 22222 
(3522; 53523)

8482500000 77 779,08 12 963,18 64 815,90

33640507 Т0В"К1НГ
КОМПАНІ"

9034613956 59 11.06.2014 Підшипник 22218 
(3518)

8482500000 77 779,08 12 963,18 64 815,90

33640507 ТОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

9034613956 59 11.06.2014 Підшипник 236 ( 
6236)

8482109000 77 779,08 12 963,18 64 815,90

33640507 ГОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

9034613956 59 11.06.2014 Підшипник 22224 
(3524; 53524)

8482500000 77 779,08 12 963,18 64 815,90

іі/лшіріпік акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення n epeeip ^ Z ^ f̂ ^
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33640507 Т0В"К1НГ
КОМПАНІ"

9043441957 171 14.07.2014 Підшипник 4074107 
(ГПЗ)

8482109000 26 776,80 4 462,80 22 314,00

33640507 ТОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

9043441957 171 14.07.2014 Підшипник 3632 
(22332 МПЗ)

8482500000 26 776,80 4 462,80 22 314.00

33640507 ТОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

9043441957 171 14.07.2014 Підшипник 3632 
(22332 МПЗ)

8482500000 26 776,80 4 462,80 22 П4.00

33640507 ГОВ"КІНГ
КОМПАНІ"

9043441957 171 14.07.2014 Підшипник 1218 
(ГПЗ)

26 776,80 4 462.80 11 114,00

33640507 ГОВ"КШГ
КОМПАНІ"

9043441957 171 14.07.2014 Підшипник 46312 
(МПЗ)

8482109000 26 776,80 4 462,80 22 314,00

TOB “Кінг компані” було взято на податковий облік в органах державної податкової служби під 12.08.2005 
№67901, станом на 29.07.2014 року перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у Святоілимському 
районі м. Києва. Стан платника - 65.ПЛАТНИК З НАСТУПНОГО РОКУ (ОСНОВНЕ МІСЦЕ ОБЛІКУ).

У періоді, за який проводилась перевірка, підприємство зареєстровано платником ПДВ відповідно до 
свідоцтва, виданого ДНІ у Печерському районі м. Києва №200177108 від 04.06.2014. ТОВ “Кінг компані” було 
платником ПДВ з 18.08.2005 року.

Статутний капітал ТОВ «Кінг компані» відповідно до установчих документів на момент його створення 
складав 1300,0 тис. грн.

Д и рект ор  - МАКАРЕВИЧ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ, ідентифікаційний номер 3260303290;
Г оловни й  бухгалт ер -  БАБІНЧУК РОМАН МИРОНОВИЧ, ідентифікаційний номер 2732908053.
Інформація про види діяльності, які мав право здійснювати ТОВ "Кінг компані" за період, що перевірявся, 

які він фактично здійснював, а також про отримані ліцензії, патенти та дозволи наведена у таблиці:
Код ВЕД Основна | Найменування ВЕД

1,46.90 Іеспещалвована оптова торгівля

45.32 [Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
45.31 ІОптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

73.11 Основна Рекламні агентства

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

69.10 Діяльність у сфері права

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

ТОВ "Кінг компані" було відкрито рахунки в ПАТ "МАРФІН БАНК"(код 328168). АТ "ПІРЕУС БАНК 
МКБ""(код 300658V

Оперативним управлінням ДНІ у Печерському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві надано висновок 
про результати відпрацювання ризикового платника податків оперативним підрозділом ГУ Міністерства доходів і 
зборів України на запит на відпрацювання №б/н, в якому зазначено, що ТОВ «Кінг компані» укладено договір 
оренди №01/01 від 01.01.2014 року, однак під час обстеження податкової адреси: 3062 М.КИЇВ 

щІВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ. ЕКСКАВАТОРНА БУД. 35 встановити посадових осіб ТОВ «Кінг компані» не 
виявилось можливим, у зв’язку з тим що працівники податкової міліції не були допущені до огляду службовими 
особами товариства.

Опитано керівника та засновника ТОВ «Кінг компані» МАКАРЕВИЧ М Ж О ЛА  СЕРГІЙОВИЧ який 
підтвердив свою причетність до реєстрації та ведення діяльності ТОВ «Кінг компані».

Під час отримання пояснень встановлено, що МАКАРЕВИЧ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ не орієнтується у 
веденні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кінг компані». За результатами аналізу податкових накладних 
встановлено маніпулювання податковою звітністю шляхом пересортування придбаного товару. Враховуючи 
вищевикладене, підтвердити факт реальності здійснення фінансово-господарських операцій посадовими особами 
ТОВ «Кінг компані» не представились можливим.

Разом з цим, при проведенні аналізу бази даних «Єдиний реєстр податкових накладних», який сформовано 
за даними звітності наданими платником до ДНІ та на підставі баз даних при реєстрації платниками податкових 
накладних, було встановлено, що у періоді квітень 2014р. -  липень 2014р. підприємством ТОВ "СПЕЦТОРГ- 
ТРЕЙД"/ ТОВ "УКР-СПЕЦТОРГ ЛТД" код ЄДРПОУ 38322487 було виписано та зареєстровано податкові накладні 
на адресу ТОВ «Кінг компані» на постачання запчастин та підшипників які містять код товару згідно з УКТ ЗЕД, 
які по ланцюгу постачання в подальшому було реалізовано в адресу ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ".

Операції з імпорту товарів, обладнання ТОВ "СПЕЦТОРГ-ТРЕЙД"/ ТОВ "УКР-СПЕЦТОРГ ЛТД" 
не здійснювались.

^  щтмфшік акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки
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Разом з цим, при проведенні аналізу бази даних «Єдиний реєстр податкових накладних», який сформовано 
за даними звітності наданими платником до ДШ та на підставі баз даних при реєстрації платниками податкових 
накладних, було встановлено, що у періоді квітень 2014р. -  липень 2014р. підприємством ТОВ "БАСТЛ ГІЧІЙД 
"ТОВ "СІ-ВЕИ ТРЕЙДІНГ" ЛТД" код ЄДРПОУ 38703922 було виписано та зареєстровано податкові накладні ніі 
адресу ТОВ "СПЕЦТОРГ-ТРЕЙД"/ ТОВ "УКР-СПЕЦТОРГ ЛТД" на постачання запчастин та підіїїиппикін які 
містять код товару згідно з УКТ ЗЕД, що у подальшому було реалізовано на адресу ПАТ "ІОЖМОІ’МОІ І’І’АЖ".

ТОВ "БАСТА ТРЕЙД "ТОВ "СІ-ВЕЙ ТРЕЙДШГ" ЛТД" код ЄДРПОУ 38703922
ТОВ «Баста Трейд» зареєстроване 15.04.2013 року Печерською районною в місті Києві державною 

адміністрацією. Свідоцтво про державну реєстрацію № 200152019 від 12.12.2013 року.
Д и рект ор  -  ДЗЮБЕПКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА (ідентифікаційний код 2960805260).
Г о л о в н и й  б у х га л т е р  -  БАБІНЧУК СЕРГІЙ МИРОНОВИЧ (ідентифікаційний код 3084400374)
Податкова адреса суб'єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію: 04073, 

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, БУД. 4-А.
До слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві 

направлено заппт від 10.09.2014 року №1588/9/26-55-22-10 щодо встановлення місцезнаходження (місця 
проживання) платника ТОВ «Баста Трейд».

Відповідно до ст.19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців» юридична особа щорічно, починаючи з наступної дати її державної реєстрації, протягом одного 
місяця зобов’язана подати державному реєстратору реєстраційну картку встановленого зразка про підтвердження 

^в ідом остей  про юридичну особу.
Відповідно до CT.532 Цивільного Кодексу України - місце виконання зобов'язання встановлюється у 

договорі. Якщо місце виконання зобов'язання не встановлено у договорі, виконання провадиться:
- за зобов'язанням про передання товару (майна), що виникає на підставі договору перевезення, - за місцем 

здавання товару (майна) перевізникові;
- за зобов'язанням про передання товару (майна), що виникає на підставі інщих правочинів, - за місцем 

виготовлення або зберігання товару (майна), якщо це місце було відоме кредиторові на момент виникнення 
зобов'язання;

- за грошовим зобов'язанням - за місцем проживання кредитора, а якщо кредитором є юридична особа, - за 
її місцезнаходженням на момент виникнення зобов'язання.

Проведеною перевіркою не виявлено, а підприємством не надано будь-якого іншого документального 
підтвердження місць виконання зобов’язань Товариства.

Враховуючи вищенаведене місцезнаходження відповідно до статті 93 Цивільного Кодексу України та місце 
виконання зобов’язань відповідно до ст.532 Цивільного Кодексу України є офісне приміщення, (інформація 
стосовно оренди вказаного приміщення чи належності директору підприємства відсутня).

ІН(|)ормація про види діяльності, які мав право здійснювати суб'єкт господарювання:
Код ВЕД Основна Найменування ВЕД
61,90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
73.11 Рекламні агентства
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
46.90 Основна Неспеціалізована оптова торгівля

ТОВ "БАСТА 1 РЕЙД" було відкрито рахунки в ПАТ "МАРФІН БАНК"(код 328168), АТ "ПІРЕУС БАНК
МКБ""(код 300658).

В ході перевірки встановлено, що згідно Єдиного реєстру податкових накладних за липень 2014 року 
постачальники на адресу ТОВ «Баста Трейд» не реєстрували податкові накладні.

В ході перевірки встановлено, що ТОВ «Баста Трейд» до складу податкового кредиту за липень 2014 року 
включено податок на додану вартість по взаємовідносинам із ТОВ "СТЕАЛТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 38441779) 
на суму 7 407 785,00 грн., що становить 100 % податкового кредиту за липень 2014р.

ТОВ "КРЕАЛТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 38441779) знаходиться на обліку 2655 - ДНІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ Р- 
НІ ГУ МІНДОХОДІВ У М.КИЄВІ (45 - ПЛАТНИК ДО КІНЦЯ РОКУ (НЕОСНОВНЕ МІСЦЕ ОБЛІКУ).

Згідно АІС «Податковий блок» встановлено, що основним постачальником ТОВ "КРЕАЛТРЕЙД" (код ча 
ЄДРПОУ 38441779) у липні 2014р. є ТОВ "ТЕРМАЛАЙН" (код 38749024).

ТОВ "ТЕРМАЛАЙН" (код 38749024), заходиться на обліку у 2650.ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ Р-ІІІ ІУ 
МІНДОХОДІВ У М.КИЄВІ. .  , ,

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки^г



Згідно даних автоматизованої системи «Перегляд результатів співставлення» АІС «Податковий блок» 
встановлено, що ТОВ "КРЕАЛТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 38441779) до складу податкового кредиту за липень 2014 
року включено податок на додану вартість по взаємовідносинам із ТОВ "ТЕРМАЛАЙН" (код 38749024), на суму 
12974553,00 грн.

Згідно даних автоматизованої системи «Перегляд результатів співставлення» АІС «Податковий блок» за 
липень 2014р. було встановлено розбіжності між податковими зобов»язаннями ТОВ "ТЕРМАЛАЙН" (код 
3874902

98

КодГУ

2650

), та податковим кредитом ТОВ "КРЕАЛТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 38441779
Податковий 
номер ПП

38441779

ІПН

384417726574

Найменування

ТОВ "КРЕАЛТРЕЙД"

Стан

65

Сума
ПДВ

12974553

Платник - 
Сума 
ПДВ

О

на суму 12974553,00 грн.
Відхилення 
- Сума ПДВ

-12974553
В ході аналізу податкової звітності, поданої ТОВ «Баста Трейд» до податкового органу та у зв’язку з 

не поданням балансу підприємства встановлено відсутність будь-якої інформації про наявні складські 
приміщення, наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для 
здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Згідно податкової звітності, поданої до податкового органу інформація про загальну чисельність 
працюючих на ТОВ «Баста Трейд» відсутня. Фактично ТОВ «Баста Трейд» відсутні трудові ресурси, виробниче 
обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду 
діяльності. Виходячи з наведеного, ТОВ «Баста Трейд» здійснював діяльність спрямовану на здійснення операцій 

ов’язаних з наданням податкової вигоди третім особам. Таким чином, ТОВ «Баста Трейд» використовувалось з 
етою прикриття незаконної діяльності.

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПШ ПРИ РЕАЛІЗАПІ ТОВАРУ ПО ВСТАНОВЛЕНОМУ .ЇЇАТТЮГУ ТОВ 
«Баста Трейд»— »TOB "CПEПTOPГ-TPEЙД'^—►ТОВ “Кінг компані”—>ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ"—»^П 

________________ "Херсонський морський торгівельний порт";

Найменування
товару

Підшипник и в 
асорт________

ТОВ «Баста Трейд» - ТОВ 
"СПЕЦТОРГ-ТРЕЙД"

За середньою ціною 0,03 
грн. за од. товару_______

ТОВ "СПЕЦТОРГ- 
ТРЕЙД"- ТОВ “Кінг 

компані”

За середньою ціною 
0,03 грн. за од. товару

ТОВ “Кінг компані” - 
ПАТ

"ЮЖМОРМОНТАЖ"

За середньою ціною 
1 862,56 грн. за од. товару

ПАТ
"ЮЖМОРМОНТАЖ"- 

ДП "Херсонський 
морський торгівельний 

________ порт"________
За середньою ціною 
1 862,56 грн. за од. товару

В результаті аналізу наданих документів, встановлено зростання ціни на підшипники по ланцюгу 
реалізації від ТОВ «Баста Трейд» - ТОВ "СПЕПТОРГ-ТРЕЙД" - ТОВ “Кіпг компапі” - ПАТ 
"ЮЖМОРМОНТАЖ" - ПП "Херсонський морський торгівельний порт" що свідчить про здійснення 
придбання підшипників по завишепим пінам.

Згідно з інформацією, що надійщла від управління аналізу ризиків та операцій у сфері ЗЕД 
Міжрегіонального головного управління ДФС та відповідно даним даними ЄАІС «Держмитслужба» встановлено, 

j ^ o  упродовж 2014 року підприємствами - імпортерами підщипників в Україні були: Товариство з обмеженою 
Щдповідальністю ТОВ "ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇПА"(код ЄДРПОУ 38379774), ТОВ "АМАКО Україна"(код 

ЄДРПОУ 21665011), ТОВ "Хускварна Україна" (код ЄДРПОУ 35039974), ТОВ "ВІМПЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 
39231113), ПАТ "Компанія "Райз"(код ЄДРПОУ 13980201), ПАТ "Райз"(код ЄДРПОУ 39231113), ТОВ "Торговий 
Дім "Інтерпідщипник"(код ЄДРПОУ 34181697), ТОВ «ПЬОТІНГЕР Україна» (код ЄДРПОУ 34864680) та інщі.

Тож, виходячи з вищевикладеної інформації по вставленому ланцюгу постачання підшипників в асортименті, 
документи на які було у подальщому виписано/оформлено в адресу ДП «Херсонський морський торгівельний 
порт» відсутні реальні імпортери, та/або взаємовідносини із останнім підприємством у ланцюгу постачання 
підшипників - ТОВ «Баста Трейд» (код ЄДРПОУ 38703922).

Також слід зазначити, що до перевірки не надані сертифікати якості підщипників, що унеможливлює 
документально встановити, виробника придбаного товару, та не відповідає умовам п.п 2.2. п. II «Якість товару» 
договорів на постачання підшипників, на підставі яких здійснювалось придбання вищезазначеного товару.

Згідно з частиною четвертою ст. 180 ГКУ умови про предмет у господарському договорі повинні 
визначати вимоги до якості продукції, з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих 
споживачів товарів. Правила роздрібної торгівлі містять вимоги щодо належної ідентифікації товарів та 
підтвердження їх походження. Зазначені та інші норми законодавства свідчать про обов’язок відповідальних 
службових осіб покупців бути обізнаними про дійсне джерело походження товарів, що придбаваються.

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки
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Проведеною перевіркою не встановлено постачальника запчастин та підшипників на ТОВ «Баста 
Трейд». Також слід зауважити, що ТОВ «Баста Трейд» не є виробником іаіічастин, та імпортером 
підшипнків реалізованих на адресу ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" через ланцюі 'І'ОИ "СПЕЦТОРГ-ТРЕЙД— 
ТОВ “Кінг компані”, які в подальшому було поставлено на ДП "Херсонський морський торгівельний 
норт".

У зв’язку з відсутністю операцій з придбання ТОВ «Баста Трейд» ниіиеііинедених товарів у своїх 
постачальників, їх реалізація по ланцюгу постачання на адресу ТОВ "СПЕЦТОРГ-ТРЕЙД" ^ О В  “Кінг 
компані” та в подальшому на адресу ДП «Херсонський морський торгівельний порг» є неможливим.

Аналіз зареєстрованих податкових накладних свідчить про документальне оформлення операції з 
реалізації інших товарів на адресу покупців, тобто фактично відбувся «розрив» ланцюга постачання, що 
свідчить лише про документальне оформлення операцій з придбання та поставки говарів та формування 
податкового кредиту за рахунок «підміни» товару.

Операції ТОВ «Баста Трейд» не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення 
операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого 
майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про 
відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності.

Враховуючи об’єми задекларованих операцій, різноплановість проданих товарів, відсутність основних 
засобів та достатньої кількості трудових ресурсів, вбачається можливим зробити виоіовок про неможливість 

Здійснення операцій, що задекларовані у податковій звітності. Все це свідчить про документальне оформлення 
операцій при їх фактичному невиконанні.

Відповідно до баз даних ДПІ, податкової звітності та інших джерел інформації, одержаних в ході 
проведення аналізу, встановлено укладання цивільно-правових відносин та проведення безтоварних операцій, 
спрямованих на надання податкової вигоди для третіх осіб з метою штучного формування податкового кредиту.

Оскільки реальність вчинення господарських операцій між ДП «Херсонський морський торгівельний 
порт» та ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" не підтверджено обставинами, викладеними вище, надані до перевірки 
документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку.

Враховуючи норми ч. 1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", 
будь-який документ щодо ідентифікованого товару має силу первинного документу лише в разі фактичного 
здійснення господарської операції, що в свою чергу має підтверджуватися, в тому числі, реальним джерелом 
походження (виробництва) певного товару в обсязі, заанченому у перавинному документі та податковій накладній.

Перевіркою встановлено документування зазначених операцій та відображення в бухгалтерському 
обліку без можливості підтвердження таких операцій постачальником.
Враховуючи викладені вище обставини можна зробити висновок, що взаємовідносини між ДП «Херсонський 
морський торгівельний порт» та ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" у травні 2014 р., червні 2014 р., липні 2014р., грудні 
2014р. не підтверджені відповідними первинними документами та не відповідають задекларованим даним 
учасників цієї господарської операції на суму 61 880 грн.

2) У періоді серпень 2014р., жовтень 2014р. ТОВ "ВЕЛАРІС"/"РІКОМ-ФШАНС"Гкод за ЄДРПОУ 
3919807П.

За данними Єдиного реєстру податкових накладних» (ЄДРПН) встановлено, що ТОВ "ВЕЛАРІС "/"РІКОМ- 
ФІНАНС"(код за ЄДРПОУ 39198071) було зареєстровано наступні податкові накладні на постачання запчастин та 
підшипників у асорт., в адресу ПАТ «Южстроймонтаж», який в свою чергу реалізує, відповідно первинним

Код Назва
підприємства

Реєстрційний
помер

Яомер
іодатк
ової

іаклад
ної

Дата
податкової
накладної

Наменклатура
товару

Код товару 
ігідно УКТЗЕД

Сума 3 
ПДВ, грн..

Сума ПДВ, 
гри..

ІІума без ПДВ, 
грн..

39198071
ТОВ"ВЕЛАРІС"

9050466651 35 20.08.2014 Підшипник 6204 2RS 
(FLT)

8482109000 39024,12 6504,02 32520,1

39198071
Т0В''ВЕЛАР1С"

9050466651 35 20.08.2014 Підшипник 6220 2RS 
(TIMKEN)

8482109000 39024,12 6504,02 32520,1

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевіркіг/_^
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39198071
ТОВ"ВЕЛАРІС"

9050466651 35 20.08.2014 Іілііітіник 70-140803 
(ХЛІМІ)

8482109000 39024,12 6504,02 32520,1

39198071
ТОВ"ВЕЛАРІС"

9050466651 35 20.08.2014 Підтиііиик 6313 ZZ 
(VBJ)

8482109000 39024,12 6504,02 32520,1

39198071
ТОВ''ВЕЛАРІС"

9050466651 35 20.08.2014 Підшипник 6220 2RS 
(TIMKEN)

8482109000 39024,12 6504,02 32520,1

39198071
ТОВ"ВЕЛАРІС"

9058395604 7 02.10.2014 Вал-шестерня КП 
140-330-008

151692 25282 126410

39198071
ТОВ"ВЕЛАРІС"

9058395604 7 02.10.2014 Каток переїзду КП 
140-300-007

151692 25282 126410

39198071
ТОВ"ВЕЛАРІС”

9058395604 7 02.10.2014 Вінець зубчастий КП 
140-300-002

151692 25282 126410

39198071
ТОВ"ВЕЛАРІС"

9058395604 7 02.10.2014 Вал-шестерня КП 
057-200-016

151692 25282 126410

39198071
ТОВ"ВЕЛАРІС"

9058395604 7 02.10.2014 Зал вихідний КП 057- 
210-008

151692 25282 126410

39198071
Т0В"ВЕЛАР1С"

9058395604 7 02.10.2014 Шків тормозний КП 
057-100-008

151692 25282 126410

39198071
ТОВ "ВЕЛАРІС"

9062178042 40 20.10.2014 Підшипник 3522 
(22222М) МПЗ

165551,76 27591,96 137959,8

39198071
ТОВ "ВЕЛАРІС"

9062178042 40 20.10.2014 Підшипник 3003140 
(23040)

165551,76 27591,96 137959,8

39198071 ТОВ "ВЕЛАРІС" 9062178042 40 20.10.2014 Іідшипник 205(6205) 165551,76 27591,96 137959,8

39198071
ТОВ "ВЕЛАРІС"

9062178042 40 20.10.2014 Тідшипник 70-140803 
(ХАРП)

165551,76 27591,96 137959,8

39198071
ТОВ "ВЕЛАРІС"

9062178042 40 20.10.2014 Підшипник 42312 
(NJ312E)URB

165551,76 27591,96 137959,8

39198071
ТОВ "ВЕЛАРІС"

9062178042 40 20.10.2014 Підшипник
53518Н(22218)МПЗ

165551,76 27591,96 137959,8

39198071
ТОВ "ВЕЛАРІС"

9062178042 40 20.10.2014 Підшипник 53522 
(22222) МПЗ

165551,76 27591,96 137959,8

39198071 ТОВ "ВЕЛАРІС" 9062178042 40 20.10.2014 Іідшипник 205(6205) 165551,76 27591,96 137959,8
3919S071 ТОВ "ВЕЛАРІС" 9062178042 40 20.10.2014 Підшипник 1213 165551,76 27591,96 137959,8

39198071
ТОВ "ВЕЛАРІС"

9062178042 40 20.10.2014 Підшипник 118 
(6018) OST

165551,76 27591,96 137959,8

39198071
ТОВ "ВЕЛАРІС"

9062178042 40 20.10.2014 Підшипник 228 
(6228) ТМВ

165551,76 27591,96 137959,8

39198071
ТОВ "ВЕЛАРІС"

9062178042 40 20.10.2014
Підшипник 2224ЛМ 

(N224EM) ТМВ, 
DYZV

165551,76 27591,96 137959,8

39198071
ТОВ "ВЕЛАРІС"

9062178042 40 20.10.2014 Підшипник 2228 КМ 
(РостЗ)

165551,76 27591,96 137959,8

39198071
ТОВ "ВЕЛАРІС"

9062178042 40 20.10.2014 Підшипник 2228 КМ 
(РостЗ)

165551,76 27591,96 137959,8

39198071
ТОВ "ВЕЛАРІС"

9062178042 40 20.10.2014
Підшипник 42314Л 
(NJ314M)DYZV, 

ZKL
165551,76 27591,96 137959,8

39198071
ТОВ "ВЕЛАРІС"

9062178042 40 20.10.2014 Іідшипник 42415 ЛМ 
(NJ415)TMB

165551,76 27591,96 137959,8

39198071
ТОВ "ВЕЛАРІС"

9062178042 40 20.10.2014 Підшипник 42612 
<M(NJ2212EC) РостЗ

165551,76 27591,96 137959,8

39198071
ТОВ "ВЕЛАРІС"

9062178042 40 20.10.2014 Підшипник 236 
(6236) DKF

165551,76 27591,96 137959,8

TOB "ВЕЛАРІС "/"РІКОМ-ФІНАНС" було взято на податковий облік в органах державної податкової 
служби від 28.04.2014 № 10701020000053744, перебуває на обліку в ДПІ у м.Черкасах ГУ ДФС у Черкаській 
області. Стан платника -  «65» П ЛА ТН Ж  З НАСТУПНОГО РОКУ (ОСНОВНЕ МІСЦЕ ОБЛІКУ).

Статутний капітал ТОВ "ВЕЛАРІС"/"РІКОМ-ФІНАНС" відповідно до установчих документів на момент 
його створення складав 4 ООО ООО грн.

Директор та головний бухгалтер одна особа - Рустамов Руслан Натигович, ідентифікаційний номер 
3550102875;

Рустамов Руслан Натигович - одночасно є посадовою особою на 22 підприємствах: у у / 1
пі>ішіріііік акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки С
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Єі;

JV» з/и
Код

ЭДРПОУ Повна назва Адреса
орган ДПС де перебуває 

на обліку
Дата

відкриття посадова особа

1 36958313
ТОВ" ГОТЛІБ ЛТД

УКРАЇНА, 07500, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, 
БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН Р-Н, 

СМТ.БАРИШ1ВКА, ВУЛ. ТОРФ'ЯНА, 
БУД. 26

БАРИШІВСЬКО- 
БЕРЕЗАНСЬКЕ 
ВІДДІЛЕННЯ 

(БАРИШІВСЬКИЙ Р-Н) 22.02.2010

Директор,
головний
бухгалтер

2 37009035

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"КАМЕЯ ГРУП"

УКРАЇНА, 49074, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.ДНШРОПЕТРОВСЬК, 

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ Р-Н, ВУЛ. 
БАТУМСЬКА, БУД. 11

ЛІВОБЕРЕЖНА ОДП1 
М.ДНШРОПЕТРОВСЬКА 19.03.2010

Директор,
головний
бухгалтер

3 38007002

ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДІКСАН-ПЛЮС"

УКРАЇНА, 49074, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.ДНШРОПЕТРОВСЬК, 

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ Р-Н, ВУЛ. 
БАТУМСЬКА, БУД. 11

ЛІВОБЕРЕЖНА ОДПІ 
М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 27.12.2011

Директор,
головний
бухгалтер

4 38506799
Т0В"БЕСК1Д-

ГРУП"

УКРАЇНА, 54030, МИКОЛАЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.МИКОЛАЇВ, 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н, ВУЛ. АДМІРАЛА 
МАКАРОВА, БУД. 40

ДНІ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
Р-НІМ. МИКОЛАЄВА Г \ 

ДФС У МИК. ОБЛ 26.12.2012

Директор,
головний
бухгалтер

5 38506804
ТОВ"ПРОДМАРКЕ

Т-ІНКОМ"

УКРАЇНА, 10003, ЖИТОМИРСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.ЖИТОМИР, БОГУНСЬКИЙ 

Р-Н, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, БУД, 10

ЖИТОМИРСЬКА 
ОБ'ЄДНАНА ДП1 ГУ 

ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ 
ОБЛ. 26.12.2012

Директор,
головний
бухгалтер

6 38703917
Т0В"ПАР11ЕГ-

АЛЬЯНС"

УКРАЇНА, 40000, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.СУМИ, ЗАРІЧНИЙ Р-Н, ВУЛ. 

КОЗАЦЬКИЙ ВАЛ, БУД. 2

ДНІ У М.СУМАХ ГУ 
ДФС У СУМСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 16.04.2013

Директор,
головний
бухгалтер

7 38689971
ТОВ''АМЕТИСТ-

АЛЬЯНС"

УКРАЇНА, 54030, МИКОЛАЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.МИКОЛАЇВ, 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н, ВУЛ. АДМІРАЛА 
МАКАРОВА, БУД. 40

ДПІУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
Р-НІМ. МИКОЛАЄВА Г̂ * 

ДФС У МИК. ОБЛ 15.04.2013

Директор,
головний
бухгалтер

8 39079696
ТОВ"КОМПАНІЯ

"ФАКЕЛ"

УКРАЇНА, 10003, ЖИТОМИРСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.ЖИТОМИР, БОГУНСЬКИЙ 

Р-Н, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, БУД. 10

ЖИТОМИРСЬКА 
ОБ'ЄДНАНА ДПІ ГУ 

ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ 
ОБЛ. 04.02.2014

Директор,
головний
бухгалтер

9 39079759
ТОВ"АГАТ-ПРОМ-

ГРУП"

УКРАЇНА, 54030, МИКОЛАЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.МИКОЛАЇВ, 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н, ВУЛ. АДМІРАЛА 
МАКАРОВА, БУД. 40

ДПІ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
Р-НІ М. МИКОЛАЄВА ГУ 

ДФС У МИК. ОБЛ 04.02.2014

Директор,
головний
бухгалтер

10 39123362
Т0В"УКР-1НК0М

ПЛЮС"

УКРАЇНА, 49074, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, 

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ Р-Н, ВУЛ. 
БАТУМСЬКА, БУД. 11

ЛІВОБЕРЕЖНА ОДПІ 
М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 05.03.2014

Директор,
головний
бухгалтер

11 39135870 ТОВ"РІАЛТ"

УКРАЇНА, 10003, ЖИТОМИРСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.ЖИТОМИР, БОГУНСЬКИЙ 

Р-Н, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, БУД. 10

ЖИТОМИРСЬКА 
ОБ'ЄДНАНА ДПІ ГУ 

ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ 
ОБЛ. 14.03.2014

Директор,
головний
бухгалтер

12 39173036
ТОВ”ТПК
"ВАЙПЕР"

УКРАЇНА, 18001, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, 
М. ЧЕРКАСИ, ПРИДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, 

Б-Р ШЕВЧЕНКА, БУД. 266

ДПІ УМ. ЧЕРКАСАХ ГУ 
ДФС У ЧЕРКАСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 09.04.2014

Директор,
головний
бухгалтер

13 39195149
ТОВ"ЄВРОТОН

ГРУП"

УКРАЇНА, 46400, ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. 

КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, БУД. 18

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОДПІ 
ГУ ДФС У 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 25.04.2014

Директор,
головний
бухгалтер

14 39198071
ТОВ'ТІКОМ-

ФШАНС"
УКРАЇНА, 18001, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.ЧЕРКАСИ, Б-Р ШЕВЧЕНКА, БУД. 266

ДПІ УМ. ЧЕРКАСАХ ГУ 
ДФС У ЧЕРКАСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 28.04.2014

Директор,
головний
бухгалтер

15 39234748
ТОВ"БК

"СТОКВІЛ"

УКРАЇНА, 54000, МИКОЛАЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.МИКОЛАЇВ, 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н, ВУЛ. 
АРТИЛЕРІЙСЬКА, БУД. 10

ВИШГОРОДСЬКА ОДПІ 
ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 30.05.2014

Директор,
головний
бухгалтер

16 39395378
ТОВ"ПРОМОУШН-

ТРЕЙДІНГ"

УКРАЇНА, 54000, МИКОЛАЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.МИКОЛАЇВ, 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н, ВУЛ. 
АРТИЛЕРІЙСЬКА, БУД. 10

ДПІ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
Р-НІ М. МИКОЛАЄВА Г> 

ДФС У МИК. ОБЛ 16.09.2014

Директор,
головний
бухгалтер

д £ ^  примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки
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17 39403011
ТОВ'ТЕХНОМАР

ГРУП"

УКРАЇНА, 46400, ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. 

КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, БУД. 18

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОДПІ 
ГУ ДФС У 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 22.09.2014

Директор,
головний
бухгалтер

18 39405239

ТОВ"УКР-
ЄВРОМАРКЕТИНГ

«1

УКРАЇНА, 46400, ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. 

КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, БУД. 18

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОДПІ 
ГУ ДФС У 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 23.09.2014

Директор,
головний
бухгалтер

19 39421863
ТОВ"ДІАЛ-
КОМПАНІ"

УКРАЇНА, 54000, МИКОЛАЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.МИКОЛАЇВ, 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н, ВУЛ. 
АРТИЛЕРІЙСЬКА, БУД. 10

ДПІ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
Р-НІ М. МИКОЛАЄВА Г-У 

ДФС У МИК. ОБЛ 02.10.2014

Директор,
головний
бухгалтер

20 39533708
ТОВ"ЄВРО-

ТЕХНОТРЕЙД"

УКРАЇНА, 46400, ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. 

КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, БУД. 18

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОДПІ 
ГУ ДФС У 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 05.12.2014

Директор,
головний
бухгалтер

21 39915876 ТОВ"ЕРЛАЙФ"

УКРАЇНА, 54000, МИКОЛАЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.МИКОЛАЇВ, 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н, ВУЛ. 
АРТИЛЕРІЙСЬКА, БУД. 10

ДПІ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
Р-НІ М. МИКОЛАЄВА Г> 

ДФС У МИК. ОБЛ 28.07.2015

Директор,
головний
бухгалтер

Інформація про види діяльності, які мав право здійснювати ТОВ "ВЕЛА 5JC"/"PIKOIV^-ФШAHC"
що перевірявся, які він фактично здійснював, а також про отримані ліцензії, патенти та дозволи наведена у таблиці:
КодВЕДІ Основна Найменування ВЕД

18.13 ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ І НАДАННЯ ІНШИХ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПОСЛУГ

_ 46.90 1 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ |

52.10 СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

69.10 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРАВА

70.22 КОНСУЛЬТУВАННЯ 3 ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й КЕРУВАННЯ

_73.11 1 [РЕКЛАМНІ АГЕНТСТВА |

_ 73.20 Основна ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Операції З імпорту товарів, обладнання ТОВ "ВЕЛАРІС"/"РІК0М-ФІНАНС" не здійснювались, у звязку із 
чим, було проведено аналіз його контрагентів-постачальників та наменклатури товару, що придбавало ТОВ 
"ВЕЛАР1С7"РІК0М-ФІНАНС", та встановлено наступне.

Постачальником підшипників в асортименті на адресу ТОВ "ВЕЛАРІС"/"РІКОМ-ФІНАНС", що у 
подальшому було реалізовано ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" було ТОВ "СПЕЦТ0РГ-ТРЕЙД7 ТОВ "УКР- 
СПЕЦТОРГ ЛТД" код ЄДРПОУ 38322487, по якому вже встановлені факти порушення податкового законодавства.

У періоді серпень 2014р., жовтень 2014р. декларації з податку на додану вартість сформована шляхом 
маніпулювання їх показниками,а саме:

За серпень 2014р. Податкова леклараттія з податку на додану вартість від 22.09.2014р. №9054523170: 
Структура податкових зобов’язань 

А  Рядок 1 (Б) Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів 
^  -  20 907 грн.

Рядок 8 (Б) коригування податкових зобов'язань - З 226 036 грн. (підприємством штучно нарощено податковий 
кредит за рахунок недостовірних даних: податкові накладні, за якими проводиться коригування та розрахуноки 
коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної були виписані тою ж датою, за тим же 
номером, у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних відсутні зареєстровані накладні, що коригуються, 
такі коригування були проведені по 223 податковим накладним, за результатами таких проведень, підприємством 
штучно збільшено податковий кредит у розмірі З 226 036 грн.
Рядок 9 - Усього податкових зобов'язань -  З 246 943 грн.

Структура податкового кредиту 
Рядок 10.1 (Б) Підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою -  2 870 749 грн.
Рядок 12.1 (Б) обсяг придбання, податок на додану вартість, сплачений митним органам -  375 461 
грн.Гпідприемство -  імпортер фруктів та овочів в асортименті). Відповідно подальшому аналізу встановлена 
відсутність реалізації імпортованих товарів):
Рядок 17 Усього податкового кредиту -  З 246 210 грн.
Розрахунки За звітний Період
Рядок 25.1 сплачується до загального/спеціального фонду державного бюджету -  733 грн.

Ос^ примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки^ ^



Операції з імпорту підшипниаів ТОВ "СПЕЦТОРГ-ТРЕЙД"/ ТОВ "УКР-СПЕЦТОРГ ЛТД" код 
ЄДРПОУ 38322487 не здійснювались, у звязку із чим, було проведено аналіз його постачальників та наменклатури 
товару, що придбавало ТОВ "СПЕЦТОРГ-ТРЕЙД"/ ТОВ "УКР-СПЕЦТОРГ ЛТД" код ЄДРПОУ 38322487, та 
встановлено наступне.

Постачальником підшипників в асортименті на адресу ТОВ "СПЕЦТОРГ-ТРЕЙД"/ ТОВ "УКР-СПЕЦТОРГ 
ЛТД" код ЄДРПОУ 38322487, що у подальшому було реалізовано на ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" було ТОВ «Баста 
Трейд», по якому вже встановлені Факти порушення податкового законодавства.

Також слід зазначити, що ТОВ «Баста Трейд» було зареєстровано у ЄРПН усі податкові накладні на 
постачання підшипників датою виписки - 30.09.2014р., датою реєстрації -  15.10.2014р., про те 
підприємство не сформувало та не задекларувало данні взаємовідносини, про що свідчить відсутність 
декларації з податку на додану вартість за період вересень 2014р., жовтень 2014р.
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТТТН ПРИ PFА.ТПЧАТТТ ТОВАРУ ПО ВСТАНОВЛЕНОМУ ЛАІПОГУ ТОВ 
«Баста Трєйдту»  ТОВ "СПЕНТОРГ-ТРЕЙЯ"—IFOB "ВЕЛАРІС"/"РІКОМ-ФШАНС" ПАТ

Найменування
товару

"ЮЖМОРМОНТАЖ*^ ДП "Херсонський морський торгівельний порт";

ТОВ «Баста Трейд» - ТОВ 
"СПЕЦТОРГ-ТРЕЙД"

ТОВ"СПЕЦТОРГ- 
ТРЕЙД"- ТОВ 

"ВЕЛАРІС/'РІКОМ- 
ФІНАНС"

ТОВ "ВЕЛАРІС/"РІКОМ- 
ФІНАНС"- ПАТ 

"ЮЖМОРМОНТАЖ"

ПАТ
"ЮЖМОРМОНТАЖ"- 

ДП "Херсонський 
морський торгівельний 

порт"
Підшипник и в 
асорт________

За середньою ціною 0,03 грн. 
за од. товару_______________

За середньою ціною 0,03 
грн. за од. товару_______

За середньою ціною 1 862,56 грн. 
за од. товару__________________

За середньою ціною 
1 862,56 грн. за од. товару

В результаті аналізу наданих документів, встановлено зростання ціни на підшипники по ланцюгу 
реалізації від ТОВ «Баста Трейд» - ТОВ "СПЕЦТОРГ-ТРЕЙД" - ТОВ "ВЕЛАРІС"/"РІКОМ-ФШАНС" - 
ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" - ДП "Херсонський морський торгівельний порт" що свідчить нро здійснення 
придбання підшипників по завищеним цінам.

Згідно з інформацією, що надійшла від управління аналізу ризиків та операцій у сфері ЗЕД 
Міжрегіонального головного управління ДФС та відповідно даним даними ЄАІС «Держмитслужба» встановлено, 
що упродовж 2014 року підприємствами - імпортерами підшипників в Україні були: Товариство з обмеженою 
відповідальністю ТОВ "ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА"(код ЄДРПОУ 38379774), ТОВ "АМАКО Україна"(код 
ЄДРПОУ 21665011), ТОВ "Хускварна Україна" (код ЄДРПОУ 35039974), ТОВ "ВІМПЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 
39231113), ПАТ "Компанія "Райз"(код ЄДРПОУ 13980201), ПАТ "Райз"(код ЄДРПОУ 39231113), ТОВ "Торговий 
Дім "Інтершдшипник"(код ЄДРПОУ 34181697), ТОВ 'ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА'(код ЄДРПОУ 34864680) та інші.

Тож, виходячи з вищевикладеної інформації по вставленому ланцюгу постачання підшипників в асортименті 
, документи на які було у подальшому виписано/оформлено в адресу ДП «Херсонський морський торгівельний 
порт» відсутні реальні імпортери, та/або взаємовідносини із останнім підприємством у ланцюгу постачання 
підшипників - ТОВ «Баста Трейд» (код ЄДРПОУ 38703922).

Також слід зазначити, що до перевірки не надані сертифікати якості підшипників, що унеможливлює 
документально встановити, виробника придбаного товару, та не відповідає умовам п.п 2.2. п. II «Якість товару» 
договорів на постачання підшипників, на підставі яких здійснювалось придбання вищезазначеного товару.

Згідно з частиною четвертою ст. 180 ГКУ умови про предмет у господарському договорі повинні 
визначати вимоги до якості продукції, з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих 
споживачів товарів. Правила роздрібної торгівлі містять вимоги щодо належної ідентифікації товарів та 
підтвердження ЇХ походження. Зазначені та інші норми законодавства свідчать про обов’язок відповідальних 
службових осіб покупців бути обізнаними про дійсне джерело походження товарів, що придбаваються.

Проведеною перевіркою не встановлено постачальника запчастин та підшинників на ТОВ «Баста 
Трейд». Також слід зауважити, що ТОВ «Баста Трейд» не є виробником запчастин, та імпортером 
підшипників реалізованих на ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" по ланцюгу ТОВ "СПЕЦТОРГ-ТРЕЙД" - ТОВ 
"ВЕЛАРІС"/"РІКОМ-ФІНАНС", які в подальшому було поставлено на ДП "Херсонський морський 
торгівельний порт".

У зв’язку із відсутністю операцій з придбання ТОВ «Баста Трейд» вищенаведених товарів у своїх 
постачальників, їх реалізація по ланцюгу постачання на адресу ТОВ "СПЕЦТОРГ-ТРЕЙД" - ТОВ 
"ВЕЛАРІС"/"РПСОМ-ФІНАНС» та в подальшому на адресу ДП «Херсонський морський торгівельний 
порт» є неможливим.

Аналіз зареєстрованих податкових накладних свідчить про документальне оформлення операції з 
реалізації інших товарів на адресу покупців, тобто фактично відбувся «розрив» ланцюга ностачаннд, що

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки^



свідчить лише про документальне оформлення операцій з придбання та поставки товарів та формування 
податкового кредиту за рахунок «підміни» товару.

Операції ТОВ «Баста Трейд» не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення 
операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого 
майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про 
відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності.

Враховуючи об’єми задекларованих операцій, різноплановість проданих товарів, відсутність основних 
засобів та достатньої кількості трудових ресурсів, вбачається можливим зробити висновок про неможливість 
здійснення операцій, що задекларовані у податковій звітності. Все це свідчить про документальне оформлення 
операцій при їх фактичному невиконанні.

Відповідно до баз даних ДПІ, податкової звітності та інших джерел інформації, одержаних в ході 
проведення аналізу, встановлено укладання цивільно-правових відносин та проведення безтоварних операцій, 
спрямованих на надання податкової вигоди для третіх осіб з метою штучного формування податкового кредиту.

Оскільки реальність вчинення господарських операцій між ДП «Херсонський морський торгівельний 
порт» та ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" не підтверджено обставинами, викладеними вище, надані до перевірки 
документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку.

Враховуючи норми ч. 1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", 
будь-який документ щодо ідентифікованого товару має силу первинного документу лише в разі фактичного 

іЦ^здійснення господарської операції, що в свою чергу має підтверджуватися, в тому числі, реальним джерелом 
походження (виробництва) певного товару в обсязі, заанченому у перавинному документі та податковій накладній.
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Перевіркою встановлено документування зазначених операцій та відображення в бухгалтерському 
обліку без можливості підтвердження таких операцій постачальником.
Враховуючи викладені вище обставини можна зробити висновок, що взаємовідносини між ДП «Херсонський 
морський торгівельний порт» та ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" серпні 2014 року, жовтні 2014 року не підтверджені 
відповідними первинними документами та не відповідають задекларованим даним учасників цієї господарської 
операції на суму 65 144 грн.

3) У періоді квітень 2015р.. травень 2015р., червень 2015р.. липень 2015р. ТОВ "ЗЕРІС"/ТОВ 
"ЕМЕРАЛЬДІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39422390).

За данними Єдиного реєстру податкових накладних» (ЄДРПН) встановлено, що ТОВ "ЗЕРІС"/ТОВ 
"ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39422390) було зареєстровано наступні податкові накладні на 
постачання запчастин та підшипників у асорт., в адресу ПАТ «Южстроймонтаж», який в свою чергу

Реєстрційний
номер

Номер
податкової
накладної

Дата
податкової
накладної

Д ̂  ̂  1 ** ж ж Д. і  * А ЖЖ^^ ^  ^  ■ ~ Л ЧА

Наменклатура товару
Код товару 

згідно 
УКТЗЕД

Сума 3 
ВДВ,гри..

Сума 
ВДВ,грн..

Сума без 
ПДВ, грн

р078511424 210 23.04.2015 Вал-шестерня КП 057-200-016 226008 37668 188340
р078511424 210 23.04.2015 Колесо зубчасте КП 057-410-006 226008 37668J 188340
р078511424 210 23.04.2015 Вал-шестерня КП 057-400-001-02 226008 37668 188340
р0785И424 210 23.04.2015 Вал полий КП 057-410-008 226008 37668 188340
р078511424 210 23.04.2015 Колесо зубчасте КП 057-210-006 226008 37668 188340
р078512635 211 23.04.2015 Рейка зубчаста КП 057-451-ОООСБ 191232 31872 159360
р078511424 210 23.04.2015 Колесо зубчасте КП 057-410-006 226008 37668 188340
р078511424 210 23.04.2015 Вал полий КП 057-410-008 226008 37668 188340
р078511424 210 23.04.2015 Колесо зубчасте КП 057-210-006 226008 37668 188340
р078511424 210 23.04.2015 Вал-шестерня КП 057-400-001-02 226008 37668 188340
р078512635 211 23.04.2015 Рейка зубчаста КП 057-451-000СБ 191232 31872 159360
»138437134 308 18.06.2015 Підшипник 943/30 8482500000 85684,56 14280,76 71403,8
рі38437134 308 18.06.2015 Підшипник 98206 8482500000 85684,56 14280,76 71403,8
І9078511424 210 23.04.2015 Вал-шестерня КП 057-200-016 226008 37668 188340

ТОВ "ЗЕРІС"/ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ" було взято на податковий облік в органах державної податкової 
служби від 03.10.2014 № 72698, перебуває на обліку в Бориспільському відділення (М.Борисп.) Броварської ОДПІ. 
Стан платника -  «65» платник з наступного року (основне місце обліку).

Статутний капітал ТОВ "ЗЕРІС"/ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ" відповідно до установчих документів на 
момент його створення складав 4 ООО ООО грн.
Директор та головний бухгалтер - Шкруднєв Павло Євгенович, ідентифікаційний номер 2892001095;

ІІІкруднєв Павло Євгенович - одночасно є посадовою особою 22 підприємств:

' ‘̂^ ^ прітірит акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірі
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№
з/п

Код
ЭДРПОУ Повна назва Адреса

орган ДПС де 
перебуває на обліку

Дата
відкриття

Посадова
особа

1 30785400 Т0В"Р10РАН"

УКРАЇНА, 69037, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.ЗАПОРІЖЖЯ, КОМУНАРСЬКИЙ Р-Н, 

ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, БУД. 20 А
ОФІС ВЕЛИКИХ 

ПЛАТНИКІВ 24.03.2000

Директор,
головний
бухгалтер

2 33153611
ТОВ"МАРІОТ-

ЛТД"

УКРАЇНА, 40004, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.СУМИ, КОВПАКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. 

СУПРУНА, БУД. 15

ДПІ У М.СУМАХ ГУ 
ДФС У СУМСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 21.08.2004

Директор,
головний
бухгалтер

3 33640507

ТОВ’'ФІРМА
"ОРЮН-

КОМПАН1"

УКРАЇНА, 40004, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.СУМИ, КОВПАКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. 

СУПРУНА, БУД. 15

ДПІ У М.СУМАХ ГУ 
ДФС У СУМСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 11.08.2005

Директор,
головний
бухгалтер

4 37310617
ТОВ"УКР-
М1РАТ0Н"

УКРАЇНА, 25006, КІРОВОГРАДСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.КІРОВОГРАД, КІРОВСЬКИЙ Р- 

Н, ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, БУД. 73

КІРОВОГРАДСЬКА 
ОДПІ ГУ ДФС У 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 24.09.2010

Директор,
головний
бухгалтер

5 37450960
ТОВ'ТЕАЛ-

ГРАНД-БУД"

УКРАЇНА, 25006, КІРОВОГРАДСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.КІРОВОГРАД, ЛЕНІНСЬКИЙ Р- 

Н, ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, БУД. 73

КІРОВОГРАДСЬКА 
ОДНІ ГУ ДФС У 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 23.12.2010

Директор,
головний
бухгалтер

6 37723754
ТОВ"АЛЬФА-

АВЕРОН"

УКРАЇНА, 58029, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.ЧЕРНІВЦІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. 111

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОДПІ 
ГУ ДФС У 

ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛ. 23.08.2011

Директор,
головний
бухгалтер

7 37922377

ТОВ"УКР-
ТЕХНО-
ПЛАЗА"

УКРАЇНА, 21009, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.В1ННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, БУД. 16

ВІННИЦЬКА ОДНІ 
ГУ ДФС у  

ВІННИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 02.12.2011

Директор,
головний
бухгалтер

8 38002800 ТОВ"АСТЕЛІТ''
УКРАЇНА, 33003, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, 

М.РІВНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, БУД. 39

ДПІУМ.РІВНОМУ
ГУДФСУ

РІВНЕНСЬКІЙ
ОБЛАСТІ 02.12.2011

Директор,
головний
бухгалтер

9 38322471
ТОВ"ПІВШЧНА

БРАМА"

УКРАЇНА, 40004, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.СУМИ, КОВПАКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. 

СУПРУНА, БУД. 15

ДПІ У М.СУМАХ ГУ 
ДФС у СУМСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 17.09.2012

Директор,
головний
бухгалтер

10 38322487

ТОВ"УКР-
СПЕЦТОРГ

ЛТД"
УКРАЇНА, 21009, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, 

М.В1ННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, БУД. 16

ВІННИЦЬКА ОДПІ 
ГУДФСУ 

ВІННИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 17.09.2012

Директор,
головний
бухгалтер

11 38517554
ТОВ"ДОМІНОР

-АЛЬЯНС"
УКРАЇНА, 21009, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.ВШНИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, БУД. 16

ВІННИЦЬКА ОДПІ 
ГУДФСУ 

ВІННИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 08.01.2013

Директор,
головний
бухгалтер

12 38703922
ТОВ"СІ-ВЕЙ
ТРЕЙДІНГ"

УКРАЇНА, 58029, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.ЧЕРНІВЦІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. 111

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОДНІ 
ГУДФСУ 

ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛ. 15.04.2013

Директор,
головний
бухгалтер

13 38751054
ТОВ"БК

"АЛЕКС-БУД"

УКРАЇНА, 25006, КІРОВОГРАДСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.КІРОВОГРАД, ЛЕНІНСЬКИЙ Р- 

Н, ВУЛ, ПОКРОВСЬКА, БУД. 73

КІРОВОГРАДСЬКА 
ОДПІ ГУ ДФС У 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 28.05.2013

Директор,
головний
бухгалтер

14 38865823

ТОВ"АСТЕР-
КОМЕРЦ-

ГРУП"

УКРАЇНА, 25006, КІРОВОГРАДСЬКА 
ОБЛАСТЬ, М.КІРОВОГРАД, ЛЕНІНСЬКИЙ Р- 

Н, ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, БУД. 73

КІРОВОГРАДСЬКА 
ОДПІ ГУ ДФС У 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 23.08.2013

Директор,
головний
бухгалтер

15 38946760
ТОВ"ЧЕРНІВЦІ 

БУД ТРАНС"

УКРАЇНА, 58029, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.ЧЕРНІВЦІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. 111

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОДНІ 
ГУДФСУ 

ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛ. 23.10.2013

Директор,
головний
бухгалтер

16 39135980
Т0В"БАР1Т0Н-

ФІНАНС"

УКРАЇНА, 61072, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.ХАРКІВ, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. 

ТОБОЛЬСЬКА, БУД. 42

ЦЕНТРАЛЬНА ОДНІ 
М. ХАРКОВА ГУ 

ДФСУ^ 
ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ. 14.03.2014

Директор,
головний
бухгалтер

'примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки
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f.:

17 39361789 ТОВ"АСТРЕЛЬ"

УКРАЇНА, 61072, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.ХАРКІВ, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. 

ТОБОЛЬСЬКА, БУД. 42

ЦЕНТРАЛЬНА ОДНІ 
М. ХАРКОВА ГУ 

ДФС У 
ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ. 22.08.2014

Директор,
головмиН
бухішгіср

18 39397375

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВ 
О "С'ГЕЙТОН- 

ГРУП"
УКРАЇНА, 46001, ТЕРНОПІЛЬСЬКА 

ОБЛАСТЬ, М.ТЕРНОПІЛЬ, М-Н ВОЛІ, БУД. 4

ВИШГОРОДСЬКА 
ОДПІ ГУ ДФС у 

КИЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 17.09.2014

Дирскюр.
ГПЛОПИІІІІ
бухішіїср

19 39422390
ТОВ"ЕМЕРАЛЬ 

Д ІНВЕСТ"

УКРАЇНА, 69037, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.ЗАПОРІЖЖЯ, КОМУНАРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. 

РЕКОРДНА, БУД. 20- А

БОРИСПІЛЬСЬКЕ 
ВІДДІЛЕННЯ 
(М.БОРИСП.) 

БРОВАРСЬКОЇ ОДНІ 02.10.2014

Дирскіхір,
головний
бухгалтер

20 39520175 ТОВ’ТІДМАР"
УКРАЇНА, 46001, ТЕРНОПІЛЬСЬКА 

ОБЛАСТЬ, М.ТЕРНОПІЛЬ, М-Н ВОЛІ, БУД. 4

ВИШГОРОДСЬКА 
ОДНІ ГУ ДФС у 

КИЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 01.12.2014

Директор,
головний
бухгалтер

21 39526643
Т0В"СТ0УНВ1

Л"
УКРАЇНА, 46001, ТЕРНОПІЛЬСЬКА 

ОБЛАСТЬ, М.ТЕРНОПІЛЬ, М-Н ВОЛІ, БУД. 4

ДПІ У 
ПЕЧЕРСЬКОМУ 

РАЙОНІ ГУ ДФС У 
М.КИЄВІ 03.12.2014

Директор,
головний
бухгалтер

22 39815354
ТОВ'ТРЕКОТА-

ЛЮКС"

УКРАЇНА, 69035, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.ЗАПОРІЖЖЯ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ Р-Н, 

ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО, БУД. 11

БОРИСПІЛЬСЬКЕ 
ВІДДІЛЕННЯ 
(М.БОРИСП.) 

БРОВАРСЬКОЇ ОДНІ 03.06.2015

Директор,
головний
бухгалтер

23 39835449
Т0В"СКР1ПТ-

ІНСАЙД"

УКРАЇНА, 69035, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.ЗАПОРІЖЖЯ, ОРДЖОНІКЩЗЕВСЬКИЙ Р- 

Н, ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО, БУД. 11

ЗАПОРІЗЬКА ОДНІ 
ГУ ДФС У 

ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 12.06.2015

Директор,
головний
бухгалтер

24 39843182
ТОВ'ТНВАЙТ-

КОНТЕНТ"

УКРАЇНА, 69035, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, 
М.ЗАПОРІЖЖЯ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ Р-Н, 

ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО, БУД. 11

БОРИСПІЛЬСЬКЕ 
ВІДДІЛЕННЯ 
(М.БОРИСП.) 

БРОВАРСЬКОЇ ОДНІ 17.06.2015

Директор,
головний
бухгалтер

ормація про види діяльності, які мав право здійснювати ТОВ "3 ЕРІС7Т0В "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ" за пер

Код ВЕД Основна Найменування ВЕД

33.12 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН ІУСТАТКОВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

33.16 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ І КОСМІЧНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

39.00 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ 3 ВІДХОДАМИ

45.31 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

46.14
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ МАШИНАМИ, ПРОМИСЛОВИМ УСТАТКОВАННЯМ, СУДНАМИ 
ТА ЛІТАКАМИ

46.38
ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИБОЮ, РАКОПОДІБНИМИ І 
МОЛЮСКАМИ

46.39
НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ 
ВИРОБАМИ

46.52
ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЕЛЕКТРОННИМ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМ УСТАТКОВАННЯМ, ДЕТАЛЯМИ ДО 
НЬОГО

46.69 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ

46.71 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ

46.72 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ

52.10 СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

52.24 Основна ТРАНСПОРТНЕ ОБРОБЛЕННЯ ВАНТАЖІВ

52.29 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ

77.11 НАДАННЯ В ОРЕНДУ АВТОМОБІЛІВ І ЛЕГКОВИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

77.12 НАДАННЯ В ОРЕНДУ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

77.32 НАДАННЯ В ОРЕНДУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН 1 УСТАТКОВАННЯ

81.29 ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 3 ПРИБИРАННЯ

За результами детальної інформації по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення 
податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України, за період квітень 2015 
р. встановлано завищення податкового кредиту у сумі 648 388 гри., у звязку із включенням до податкового кредиту

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення п ер ев ір ки "^ ^ ^ ^ ^
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суми по взаємовідносинам з контрагентами -  постачальникам, які в свою чергу не декларують податкові 
зобов'язання по ТОВ "ЗЕРІС"/ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ", а саме: ТОВ "РІОРАН" (код ЄДРПОУ 30785400) у 
сумі ПДВ 607 288 грн., ТОВ "ІТАЛ-АРТ-ТОРГ,(код ЄДРПОУ 39489429) у сумі ПДВ 41 100 грн.

Операції з виробництва деталей та обладнання ТОВ "ЗЕИС"/ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ" не 
здійснювались, у звязку із чим, було проведено аналіз його постачальників та наменклатури товару, що придбавало 
ТОВ "ЗЕРІС"/ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ", та встановлено наступне.

Постачальником: Валу-шестерні у асорт.. Колеса зубчастого у асорт.. валу полого у асорт.. рейки 
зубчастої у асорт.. на адресу ТОВ "ЗЕРІС"/ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ШВЕСТ", що у подальшому було реалізовано на 
ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" було ТОВ ’’JTTAHFTKC’’ код ЄДРПОУ (39463222). який в свою чергу у періоді 
квітень 2015р. здійснював придбання товару: «шоколад, пиво, яйце куряче, черева свиняча, рамка. Кабельний 
організатор. Тушка курчат бройл. Серце курчат - бройлерів охол.. Скретч карта, стартовий пакет. 
ПОЛОТНО.Р8.SEMPRE. Ламінат Magic Floors. Плівка. Бачок сливной пластмассовый низкий. Ванна OPAL Plus 
150*70см. біла з ніж.ЗКО. Маргарин столовий "Столичний особий". Вироби з граніту, продукти харчування в 
асортименті.» та не придбавало товар, з наменклатурою: «Вал-шестерня., Колесао зубчасте, вал полий рейка 
зубчаста».

Постачальником Підшипника 943/30 (код товару згідно з УКТ ЗЕД 8482500000). Підшипника 98206 
код товару згідно з УКТ ЗЕД 8482500000 на адресу ТОВ "ЗЕРІС"/ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ІНВЕСТ", що у подальшому 
було реалізовано на ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" було ТОВ "КАТРЕЙДІМПЕКС" код ЄДРПОУ (38506804), по 
якому зареєстровані податкові накладні на придбання імпортованих підшипників від постачальника ТОВ "ІДЕАЛ 

^П ІВ Е С Т "(код  ЄДРПОУ 39421863).
ТОВ "ІДЕАЛ ІНВЕСТ"(код ЄДРПОУ 39421863) -  платник податку ДІЛ у Святошинському районі ГУ ДФС 

у м.Києві, податковий стан - НАПРАВЛЕНО ПОВІДОМЛЕННЯ ЗА Ф. № 18-ОПП ДО 07.09.2015 (9).
За результами детальної інформації по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення 

податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України, за період червень 
2015 р. встановлано завищення податкового кредиту у сумі 922 277,97 грн., у звязку із включенням до податкового 
кредиту суми по взаємовідносинам з контрагентами -  постачальникам, які в свою чергу не декларують податкові 
зобов'язання по ТОВ "ІДЕАЛ ІНВЕСТ"(код ЄДРПОУ 39421863), у тому числі підприємство ТОВ "УКР- 
ЄВРОМАРКЕТИНГ"/ ТОВ «Транш Груп» (код ЄДРПОУ 39405239), якнм зареєстровано у ЄРПН податкові

Код
ГУ

Податковий 
номер ПП Найменування Стан Сума 

ПДВ, грн..

Відхилення 
- Сума 

ПДВ, грн..
Повідомлення

Товар, що 
зареєстрований у 

ЄРПН

1918 39405239

ТОВ "УКР- 
ЄВРОМАРКЕТИНГ"/ 
ТОВ «Транш Груп» 65 810209,79 810209,79

[20]ПК >ПЗ на суму 
більш е ІТИС. грн

Підшипники із кодом 
УКТ ЗЕД 8482500000

1918 39245550 ТОВ "БЕРТРІС" 65 72823,17 72823,17
[20]ПК >ПЗ на суму 
більш е ІТИС. грн

Консультування з 
питань коменрційної 
діяльності

830 32155487
ТОВ "ЕКО ТРЕЙД 
СЕРВІС" 65 35765,63 35765,63

[20]ПК >ПЗ на суму 
більш е ІТИС. грн

Консультування з 
питань коменрційної 
діяльності

464 37009035 П П ’’КАМЕЯ ГРУП” 65 3479,38 3479,38
[20]ПК >ПЗ на суму 
більше ІТИС. грн

Кабель, клавіатура 
мембранна, антена

ТОВ "УКР-ЄВРОМАРКЕТИНГ"/ ТОВ «Транш Груп» (код ЄДРПОУ 394052390) відсутні операції з 
імпорту товарів.

Згідно з інформацією, що надійшла від управління аналізу ризиків та операцій у сфері ЗЕД 
Міжрегіонального головного управління ДФС та відповідно даним даними ЄАІС «Держмитслужба» встановлено, 
що упродовж 2014 року підприємствами - імпортерами підшипників в Україні були: Товариство з обмеженою 
відповідальністю ТОВ "ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА"(код ЄДРПОУ 38379774), ТОВ "АМАКО Україна"(код 
ЄДРПОУ 21665011), ТОВ "Хускварна Україна" (код ЄДРПОУ 35039974), ТОВ "ВІМПЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 
39231113), ПАТ "Компанія "Райз"(код ЄДРПОУ 13980201), ПАТ "Райз"(код ЄДРПОУ 39231113), ТОВ "Торговий 
Дім "Інтерпідшипник"(код ЄДРПОУ 34181697), ТОВ 'ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА' (код ЄДРПОУ 34864680) та інші.

Тож, виходячи з вищевикладеної інформації по вставленому ланцюгу постачання підшипників в асортименті, 
документи на які було у подальшому виписано/оформлено на адресу ДП «Херсонський морський торгівельний 
порт» відсутні реальні контрагенти-імпортери, та/або взаємовідносини із останнім підприємством у ланцюгу 
постачання підшипників - ТОВ "УКР-ЄВРОМАРКЕТИНГ"/ ТОВ «Транш Груп» (код ЄДРПОУ 394052390).

Також слід зазначити, що до перевірки не надані сертифікати якості підшипників, що унеможливлює 
документально встановити, виробника придбаного товару, та не відповідає умовам п.п 2.2. п. II «Якість товару» 
договорів на постачання підшипників, на підставі яких здійснювалось придбання вищезазначеного товару.

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірі



Згідно з частиною четвертою ст. 180 ГКУ умови про предмет у господарському договорі повинні 
визначати вимоги до якості продукції, з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих 
споживачів товарів. Правила роздрібної торгівлі містять вимоги щодо належної ідентифікації товарів та 
підтвердження їх походження. Зазначені та інші норми законодавства свідчать про обов’язок відповідальних 
службових осіб покупців бути обізнаними про пійсне джерело походження товарів, що придбаваються.

Проведеною перевіркою не встановлено постачальника запчастин на ТОВ "ДІАНЕТКС" та 
підшипників на ТОВ "УКР-ЄВРОМАРКЕТИНГ"/ ТОВ «Транш Груп». Також слід зауважити, що "УКР- 
ЄВРОМАРКЕТИНГ"/ ТОВ «Транш Груп» (код ЄДРПОУ 394052390) не є виробниками запчастин, та 
імпортерами підшипнків реалізованих на ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" через лацюгу ТОВ 
"КАТРЕЙДІМПЕКС" - ТОВ "ІДЕАЛ ШВЕСТ"(код ЄДРПОУ 39421863), яке вподальшому було поставлено 
на ДП "Херсонський морський торгівельний порт".

У зв’язку із відсутністю операцій з придбання ТОВ "ДІАНЕТКС" та ТОВ "УКР- 
ЄВРОМАРКЕТИНГ"/ ТОВ «Транш Груп» вищенаведених товарів у своїх постачальників, їх реалізація по 
ланцюгу постачання на адресу ТОВ "КАТРЕЙДІМПЕКС" - ТОВ "ІДЕАЛ ШВЕСТ"(код ЄДРПОУ 
39421863) та в подальшому до ДП "Херсонський морський торгівельний порт" є неможливим.

Аналіз зареєстрованих податкових накладних свідчить про документальне оформлення операції з 
реалізації інших товарів на адресу покупців, тобто фактично відбувся «розрив» ланцюга постачання, що 
свідчить лише про документальне оформлення операцій з придбання та поставки товарів та формування 

^податкового кредиту за рахунок «підміни» товару.
Операції ТОВ "ДІАНЕТКС" та ТОВ "УКР-ЄВРОМАРКЕТИНГ"/ ТОВ «Транш Груп» не 

підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності 
трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання 
такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів 
відповідної господарської, економічної діяльності.

Враховуючи об’єми задекларованих операцій, різноплановість проданих товарів, відсутність основних 
засобів та достатньої кількості трудових ресурсів, вбачається можливим зробити висновок про неможливість 
здійснення операцій, що задекларовані у податковій звітності. Все це свідчить про документальне оформлення 
операцій при їх фактичному невиконанні.

Відповідно до баз даних ДШ, податкової звітності та інших джерел інформації, одержаних в ході 
проведення аналізу, встановлено укладання цивільно-правових відносин та проведення безтоварних операцій, 
спрямованих на надання податкової вигоди для третіх осіб з метою штучного формування податкового кредиту.

Оскільки реальність вчинення господарських операцій між ДП «Херсонський морський торгівельний 
порт» та ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" не підтверджено обставинами, викладеними вище, надані до перевірки 
документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку.

Враховуючи норми ч. 1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",
' будь-який документ щодо ідентифікованого товару має силу первинного документу лише в разі фактичного 
здійснення господарської операції, що в свою чергу має підтверджуватися, в тому числі, реальним джерелом 
походження (виробництва) певного товару в обсязі, заанченому у перавинному документі та податковій накладній.

Перевіркою встановлено документування зазначених операцій та відображення в бухгалтерському 
обліку без можливості підтвердження таких операцій постачальником.
Враховуючи викладені вище обставини можна зробити висновок, що взаємовідносини між ДП «Херсонський 
морський торгівельний порт» та ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" у квітні 2015р., травні 2015р., червні 2015р., липні 
2015р. не підтверджені відповідними первинними документами та не відповідають задекларованим даним 
учасників цієї господарської операції на 76 285 грн.

Оцінивши всі обставини та докази перевіркою встановлено, що їх сукупність свідчить про одержання ДП 
«Херсонський морський торгівельний порт» необгрунтованої податкової вигоди.

Необгрунтована податкова вигода характеризується відсутністю фактичного здійснення господарських 
операцій (їх реальності), здійсненням операції без ділової мети, обліком операцій безвідносно до їх дійсного 
економічного змісту, необережністю та необачливістю при вчиненні правочинів з контрагентами, що не виконують 
своїх податкових зобов'язань, укладенням нетипових та разових угод.

Також необхідно наголосити, що за умовами ділового звичаю при виборі контрагента суб'єктами 
господарювання оцінюються не лише умови угоди та їх комерційна привабливість, але і ділова репутація 
контрагента, його платоспроможність, а також ризик невиконання зобов'язань та надання гарантій їх вик^а^ь
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наявність у контрагента необхідних ресурсів (складських приміщень, кваліфікованого персоналу) та відповідного 
досвіду.

Враховуючи вищенаведене, обов'язок підтвердити правомірність податкового кредиту первинними 
докумстами покладений на платника - покупця, позаяк саме він є суб'єктом, що обчислює кінцеву суму податку, 
яка підлягає перерахуванню до бюджету. При цьому документи, які обґрунтовують податковий кредит, повинні 
іидображати достовірну інформацію. У даному разі подані ДП «Херсонський морський торгівельний порт» 
мсрвиїїні документи не засвідчують реальності господарських операцій та не містять достовірних відомостей 
відносно ПЛТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" і його постачальників. Зокрема: відсутність фактів придбання та придбання 
особами, що відобразили подальший продаж такого товару та відсутність основних засобів (виробничих 
іютужіюстей, складських приміщень), трудових ресурсів, необхідних для реального виконання поставки.

Окрім формальних вимог щодо оформлення господарської операції, умовою визнання податкової вигоди 
платника є прояв платником належного ступеня обережності при виборі контрагента. Наведене передбачає 
встановлення обставин щодо укладення та виконання договору з контрагентом у світлі реальності господарської 
операції.

При цьому реальність господарської операції визначається не лише фактичною наявністю та рухом активу, 
але й реальністю виконання операції саме конкретним контрагентом, тобто наявністю прямого зв'язку з певним 
постачальником. Платник, який не забезпечив документальне підтвердження відомостей та обгрунтованість вимог, 
на підставі яких він претендує на податковий кредит, несе ризик несприятливих наслідків своєї бездіяльності у 
вигляді можливого позбавлення права на податкову вигоду.

ІІ Підписуючи договори та одержуючи від названого постачальника податкові накладні та інші первинні 
документи. ДП «Херсонський морський торгівельний порт» знав, що на підставі цих документів ним будуть 
формуватися дані податкового обліку, а тому повинен був пересвідчитися у тому, що ці документи містять 
достовірні відомості.

Отже, контролюючим органом у процесі перевірки встановлені обставини, які в сукупності свідчать про 
наявність у первинних документах недостовірних відомостей про учасників поставок, фактичну неможливість 
виконання цих поставок саме задекларованим контрагентом.
З  урахуванням викладеного подані Д П  «Херсонський морський торгівельний порт » первинні документи не м ож ут ь  
бут и розцінені як  такі, що підт вердж ую т ь факт  поставки. З а  в ідсут ност і ф акт у придбання т оварів в ідп овідн і 
сум и  н е м ож ут ь вклю чат ися до складу подат кового креди т у навіт ь за  н аявн ост і ф орм ально складених  
перви нн и х докум ент ів або сп лат и  грош ови х  кош т ів.
В ідт ак доказами прояву р о зум н о ї обереж ност і слугую т ь не лише уст ановч і документ и т а витяги з  Єдиного  
держ авного реєст ру, але й обгрунтування мот ивів вибору контрагента, обст авин укладення т а виконання 
договорів, перевірка ділової реп ут ац ії контрагента, повноваж ень осіб, що дію т ь від імені підприємства.

Обставини діяльності ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" свідчать про те, що укладені правочини заздалегідь не 
можуть свідчити про здійснення суб’єктом господарювання законної господарської діяльності, оскільки укладання 
такого правочину, ще не підтверджує його виконання. Для даних податкового обліку значення має не те, про що 
сторони домовилися, а те, що вони вчинили, тобто не зміст зобов’язання, а його фактичне виконання. Саме з факту 

І виконання (не виконання) правочину повйнна визначатися база оподаткування господарських операцій суб’єкта 
господарювання.

Податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість має бути 
підтверджений первинними документами, складеними належним чином, які відображають реальність здійсненої 
господарської операції.

Згідно з п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-V1 (зі змінами та 
доповненнями): «Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших 
показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі 
первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з 
обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на 
підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту».

Відсутність реально вчиненої господарської операції та, як наслідок, юридична дефектність відповідних 
первинних документів за змістом пункту 44.1 Кодексу не дозволяє формувати дані податкового обліку незалежно 
від спрямованості умислу платників податку - учасників відповідної операції.

Враховуючи те, що первинні бухгалтерські документи, що стосуються ТОВ «Запоріжспецкомплект» 
складені з порушенням вимог Закону №996, не мають юридичної сили, не можуть бути підставою для 
бухгалтерського і податкового обліку та подальшого декларування податкових показників з податку на прибуток 
підприємства та ПДВ. . ,
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Відображенню у податковій звітності підлягає лише та господарська операція, яка фактично відбулась, а не 
іа, чміс'г якої лише відображений на первинних документах, відповідно тоді така господарська операція, яка 
<|)акіичмо відбулась і створює відповідні податкові наслідки для платника шляхом формування ним складу 
ііодіїгконого креди ту та валових витрат інших підприємств.

Пунктом 198.1 ст. 198 ПКУ передбачено, шо «право на віднесення сум податку до податкового кредиту 
ііиііикас у рачі чдійсіїсння операцій з:
1») ііридбпітя або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;
б) иридбаїпія (будітіицтво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну 
геришрік) України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного 
(|н)плу ін/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів 
спільної діяльності);
в) огримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем 
постачання яких є митна територія України;
г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового 
лізингу».

Відповідно до п.198.2 ст. 198 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (із змінами та 
доповненнями), датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту 
вважається дата тієї події, шо відбулася раніше:
дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

„ дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.
Відповідно до п. 198.3 ст.198 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (із змінами та 

доповненнями), податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної') вартості 
товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається 
з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 
цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого 
використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; 
придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних 
матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх 
імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності 
платника податку.
Відповідно до п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (із змінами та 
доповненнями), не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з 
придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не 
підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього 
Кодексу).

У разі якщо на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, 
які попередньо віднесені до податкового креди^, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом 
документами, платник податку несе відповідальність відповідно до закону.
Пунктом 200.1 CT.200 Податкового кодексу, передбачено, що суми податку, які підлягають сплаті до бюджету, 
визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою 
податкового кредиту звітного (податкового) періоду.

200.4. Якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з пунктом 200.1 цієї статті, має 
від'ємне значення, то:
а) бюджетному відшкодуванню піддягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично 
сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких 
товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території 
України - сумі податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані 
від нерезидента послуги отримувачем послуг;
б) залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до 
складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.»
Підпунктом 201.10 СТ.201 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-V I (із змінами та 
доповненнями), передбачено що, податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з 
постачання товарів/послуг, на вимогу покупця, та є підставою для нарахування податкового кредиту.
Ведення бухгалтерського обліку, який є підставою для податкового обліку, регламентується Законом України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " від 16.07.99 № 996-XIV та Положенням про документальне
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забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 
травня 1995 р. № 88 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за №168/704, так:
Згідно П.2 ст.З Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-ХІV
— фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий виміріїик, Груигуюгься 
на даних бухгалтерського обліку.
Статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV 
(далі по тексту Закон від 16.07.99 № 996-XIV), із внесеними змінами та доповненнями, нстаїїошісію иимої и до 
первинних документів, які є підставою для бухгалтерського та податкового обліку. Згідно ч даною мі)рмоіо. 
підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують (1)пкти 
здійснення господарських операцій.
Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це исможлиио - 
безпосередньо після її закінчення. Дія контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних 
документів можуть складатися зведені облікові документи.

Пунктом 2 ст. 9 Закону України від 16.07.1999р. №996-XIV передбачено, що 
Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати 
такі обов'язкові реквізити: 
назву документа (форми); 
дату і місце складання;
назву підприємства, від імені якого складено документ;

^зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
^посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; 
особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської 
операції.

Статтею 4 Закону від 16.07.99 № 996-XIV визначено, що бухгалтерський облік та фінансова звітність 
ґрунтуються на таких основних принципах: превалювання сутності над формою -  операції обліковуються 
відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з їх юридичної форми.
Згідно зі статтею 1 Закону України від 16.07.99 N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні", господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному 
капіталі підприємства.
Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни 
майнового стану платника податків.

Згідно з п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995р. № 88, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 05.06.95 за № 168/704, первинні документи (на паперових і машинолічильних носіях інформації) 
для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства, 
установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг 
господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і 

І прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи 
електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні 
господарської операції.

Згідно з п.2.5 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88, Документ має бути підписаний 
особисто, а підпис може бути скріплений печаткою.
Оскільки реальність вчинення господарських операцій між ДП "Херсонський морський торгівельний порт" 
з ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" не підтверджено обставинами, викладеними вище, надані до перевірки 
документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку.

Перевіркою встановлено документування зазначених операцій та відображення в бухгалтерському 
обліку без можливості підтверджепия таких операцій постачальником.
Відповідно до п.2.16 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88, забороняється приймати до
виконання первинні документи на операції, що суперечать нормативно-правовим актам, встановленому порядку 
приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, 
порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним і фізичним 
особам. Такі документи повинні бути передані керівнику підприємства, установи для прийняття рішення.

Відповідно до п.З CT.8 Закону від 16.07.99 № 996-XIV, відповідальність за організацію бухгалтерського 
обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах,

п/тмІ/)іііік акти пе/іеніпки. В іїа  поаиівника підоозділу. відповідального за проведення neveeiPKU“̂ ^
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чбереженіїя оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох 
рокіи, нссс власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво 
ніднрисмсі ном нідновідно до законодавства та установчих документів.
Осдсннн нодагкової о обліку регламентується, зокрема. Податковим кодексом України.

Чі ідно ч пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-УІ (із змінами 
їй допопноннями), для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших 
ііокйчннкіи, нон'ячаних ч вичначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних 
докуменгін, рсі ісгрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і 
снлйіон» нодаїків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Іілаїникам нодаїків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на 
нідсгаїіі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.
Виходячи ч вищенаведеного, відображенню у бухгалтерському обліку та податковій звітності підлягає лише та 
господарська операція, яка фактично відбулась, при наявності первинного документу, що підтверджує таку 
господарську операцію.

Крім того, що несприятливі наслідки недостатньої обережності у підприємницькій діяльності покладаються 
на особу, якою укладені відповідні правочини (ДП "Херсонський морський торгівельний порт"), та не можуть 
бути перенесені на бюджет шляхом зменшення податкових зобов’язань та провадження необгрунтованих виплат. У 
випадку недобросовісності контрагентів покупець (ДП "Херсонський морський торгівельпий порт") несе 
ризик своєї бездіяльності не лише по виконанню господарсько-правових зобов’язань, але і в рамках податкових 

^правовідносин, позаяк в силу вимог податкового законодавства позбавляється можливості скористатися пільговим 
^порядком  обчислення бази оподаткування у зв’язку з відсутністю належним чином оформлених первинних 

документів.
При здійсненні вибору постачальника (ДП "Херсонський морський торгівельний порт") повинен був 

оцінити не лише умови угоди та їх комерційну привабливість, але і ділову репутацію, платоспроможність 
контрагента, ризики невиконання зобов’язань та надання гарантій їх виконання, наявність у контрагента 
необхідних ресурсів та відповідного досвіду.

При цьому свідоцтво про державну реєстрацію та наявність реєстрації постачальника в органах державної 
служби не характеризують підприємство як добросовісного платника, що має ділову репутацію, як 
конкурентоспроможну особу на ринку, що гарантує виконання своїх зобов’язань через уповноважених 
представників. А відтак доказами прояву розумної обережності слугують не лише установчі документи та витяги з 
Єдиного державного реєстру, але й обґрунтування мотивів вибору контрагента, обставин укладання та виконання 
договорів, перевірка ділової репутації контрагента, повноважень осіб, що діють від імені підприємства.

Згідно з Ч.1 ст. ЗО Цивільного кодексу України, Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює 
значення своїх дій та може керувати ними. Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями 
набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе 
цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична 
ф  особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині (ст. 91 Цивільного кодексу).

Статтею 92 ЦК України («Цивільна дієздатність юридичної особи») встановлено, що юридична особа набуває 
цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та 
закону.

Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ст. 202 
ЦК України).

Стаття 203 ЦК України визначає загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, а
саме:
1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам 
держави і суспільства, його моральним засадам.
2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.
3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.
4. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.
5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.
Статтями 626, 629 Цивільного Кодексу України передбачено, що договором є домовленість двох або більше 
сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. При цьому, договір г 
обов'язковим для виконання сторонами.

ДП "Херсонський морський торгівельний порт" створена схема штучного руху товару, сііримииини 
на створення формального документообігу, про що свідчить те, що постачальники не мають матепі^^ниї
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бази, об'єктивно необхідної для виконання поставок,які були предметом перевірки, контрагент ДП 
"Херсонський морський торгівельний порт" був учасником проведення транзитних фінансових потоків у 
правовідносинах з іншими суб'єктами господарювання, а також відсутність у ДП "Херсонський морський 
і оргівельний порт" документів, складенням яких опосередковується постачання продукції.

Надані до перевірки ДП "Херсонський морський торгівельний порт" договори, видаткові накладні, 
податкові накладні не є достатніми доказами фактичного виконання розглядуваних поставок; господарські 
операції не підтверджені належними первинними документами, шо в сукупності з виявленими схемами 
штучного руху товарів постачальниками свідчить про безтоварність операцій,які підлягали перевірці що 
виключає правомірність їх відображення у податковому обліку ДП "Херсонський морський торгівельний 
порт".

Перевіркою встановлено документування зазначених операцій та відображення в бухгалтерському 
обліку без можливості підтвердження таких операцій постачальником.

Враховуючи обставини, викладені вище: даною перевіркою не підтверджується реальність проведення 
господарських операцій між ДП"Херсонськнй морський торгівельний порт" та ПАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ.
Перевіркою встановлено документування зазначених операцій та відображення в бухгалтерському обліку без 
можливості підтвердження таких операцій постачальником.

1̂, Згідно Ухвали Вищого адміністративного суду України N К/9991/51978/12 від 25.02.2015 р. за позовом.

113

'^®ТОВ "Час Фортуни" щодо вмзнання нечинними податкові повідомлення-рішенні від 11.04.2011 N 0001092301 та 
N 0001102301 від 02.06.2011 №742/11/13-11: зокрема: «З наведених законодавчих положень вбачається, що 
податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на 
суму понесених в тр а т  (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за 
умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів (зокрема, податкових 
накладних), що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

Слід зазначити, що обов'язок підтвердити правомірність та обґрунтованість сформованих у податковому 
обліку витрат первинною документацією покладений на платника-покупця товарів (робіт, послуг), оскільки саме 
він виступає суб'єктом, який обчислює кінцеву суму податку, що підлягає сплаті до бюджету. Отже, обов'язок 
довести правомірність та обґрунтованість зменшення бази оподаткування ПДВ та бази оподаткування податку на 
прибуток, у тому числі шляхом подання документів, які відповідають критеріям статті 9 Закону України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підпункту 7.2.1 пункту 7.2 статті 7 Закону України "Про 
податок на додану вартість", належить саме позивачу у справі. При цьому підтверджувальні документи повинні 
відображати достовірну інформацію та підтверджувати реальність виконаної операції.

Керуючись наведеними правилами оподаткування та аналізуючи наявні у справі докази, суди зробили 
висновок, що подані позивачем первинні документи (договори, видаткові накладні, податкові накладні) з 
урахуванням доводів податкової інспекції, якими вона мотивує правомірність оспорюваних донарахувань, не є 

фналежним документальним підтвердженням фактичного виконання розглядуваної поставки в адресу позивача».

Враховуючи викладене, на порушення п.198.1, н.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.200.1, н.200.4 ст. 200, 
н.201.10 СТ.201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами та доповненнями) 
ДП"Херсонськнй морський торгівельний порт" завищено податкового кредиту по взаємовідносинах з ПАТ 
"ЮЖМОРМОНТАЖ" на загальну суму 203 309 грн., у тому числі по періодах: 

травень 2014 року -  28 309 грн.; 
червень 2014 року -  5 413 грн.; 
липень 2014 року -  18 231 грн.; 
серпень 2014 року -  7 155 грн.; 
жовтень 2014 року -  57 956 грн.; 
грудень 2014 року -  9 960 грн.; 
квітень 2015 року -  38 034 грн.; 
травень 2015 року -  ЗО 544 грн.; 
червень 2015 року -  217 грн; 
липень 2015 року -  7 490 грн.

< примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення пеуевіуки^ ' ^
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2) На порушення н.198.1, п.198.3, п.198.6 ст.198, н.200.1 ст.200 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. 
№ 2755-УІ зі змінами та доповненнями, ДП "Херсонський морський торгівельний порт" безпідставно 
віднесено до складу податкового кредиту суму ПДВ по взаємовідносинам з ПП «РІКЛІ» (код за ЄДРПОУ 
36944468) всього у розмірі 689 грн., у тому числі по періодах:

липень 2014 року -  256 грн.;
серпень 2014 року -  433 грн.

Опис порушення:
Перевіркою встановлено, що ДП "Херсонський морський торгівельний порт" за період липень 2014 р., 

серпень 2014р. мав взаємовідносини з ПП «РІКЛІ» на підставі рахунків фактури:
№СФ - 0000059 від 19.08.2014 р. на надання послуг з монтаж шланга високого тиску за ціною 416,67 грн., 
діагностики обладнання за ціною 375 грн. та шлангу високого тиску сі 50 їм за ціною 583,33 грн. у кількості 1 
шт. всього у сумі 1 650,00 грн. у т.ч. ПДВ 275,00 грн.;
№СФ - 0000044 від 22.07.2014 р. на надання послуг з технічного обслуговування кондиціонеру за ціною 320 
грн. у кількості 4 всього у сутиі 1 536,00 грн. у т.ч. ПДВ 256,00 грн.;
№СФ - 0000052 від 06.08.2014 р. на постачання реле РН для кондиціонеру у кількості 1 шт. за ціною 300 грн., 
, та на надання послуг з ремонту кондиціонеру за ціною 250 грн. всього у сумі 948 грн., у т.ч. ПДВ 158,00 грн.

ПП «РІКЛІ» на адресу ДП "Херсонський морський торгівельний порт" виписано податкові та видаткові 
І|!акладні, в яких зазначено;

- дата виписки податкової накладної та порядковий номер;
- продавець: ПП «РІКЛІ» (наведені його реквізити аналогічні реквізитам договору);
- покупець: ДП "Херсонський морський торгівельний порт" (наведені його реквізити аналогічні 

реквізитам договору);
- у вигляді таблиці відображено дата виникнення податкового зобов’язання, номенклатура, код товару 

згідно з УКТ ЗЕД, одиниця виміру, кількість, ціна без урахування ПДВ, основна ставка, сума ПДВ, загальна сума з 
ПДВ;

- Підпис і прізвище особи, яка склала податкові накладні: Дідик Д.В.

ПП «РІКЛІ» виписано в адресу ДП "Херсонський морський торгівельний порт" податкові
накладні/розрахунки коригування, що наведено у вигляді таблиці по яким сформовано податковий кредит за

Податкова накладна

дата
виписки

номенклатура
товарів

код товару 
згідно 3 

УКТЗЕД
одиниця
виміру

кількі
сть

ціна
постачання

основная
ставка

Сума без 
ПДВ

Сума 3 
ПДВ

сума
ПДВ

Період 
включен 
ня до ПК

15.08.2014 Ремонт
кондиціонера

послуга 1 250 250 790,00 948,00 158,00

Серпень
2014

Реле PH для 
кондиціонеру

шт. 1 300 300

Перехідник для 
пайки 1/4" (8у) Зи- 
048

8481806900 шт. 3 80 240

31.07.2014

Технічне
обслуговування
кондиціонеру послуга 4 320 1280 1 280,00 1 536,00 256,00

Липень
2014

31.08.2014

Монтаж шланга 
високого тиску послуга 1 416,67 416,67

1 375,00 1 650,00 275,00

Серпень
2014

Діагностика
обладнення послуга 1 375 375
Шланг високого 
тиску (1 50 їм

шт.
1

583,33 583,33
Всього: 3 445,00 4 134,00 689,00

Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту та 
відображено у реєстрах отриманих податкових накладних, які відповідають даним додатків 5 
декларації з податку на додану вартість та даним декларацій з ПДВ за липень 2014, серпень 2014р.
Розбіжності між сумою податкового кредиту ПП «РІКЛІ» та податковими зобов’язаннями ДП 
морський торгівельний порт" відсутні.

. г

до податкових

"Херсонський
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Розрахунки між ДП "Херсонський морський торгівельний порт" та ПП «РІКЛІ» здійснювалсиь у

Дата Номер Сума 3 ПДВ
31.07.2014 26115 1 536,00
15.08.2014 26548 660,00
20.08.2014 26668 288,00
23.09.2014 27391 1 650,00

Всього: 4 134,00

Видаткові накладні, акти виконаних робіт що виписані ПП «РДСЛІ» в адресу ДП "Херсонський

Видаткова накладна, акт

номер дата
номенклатура
товарів

одиниц
я
виміру

кіл
ькіс
ть

ціна
постачання

основная
ставка

Сума без 
ПДВ

Сума 3 
ПДВ ПДВ

ОУ- 0000034 15.08.2014 Ремонт кондиціонера послуга 1 250,00 250,00 250,00 300,00 50,00

PH -1620

►

15.08.2014 Реле PH для 
кондиціонеру

шт. 1 300,00 300,00 540,00 648,00 108,00

Перехідник для пайки 
1/4" (8у) Зи-048

шт. 3 80,00 240,00

ОУ- 0000031 31.07.2014

Технічне
обслуговування
кондиціонеру грн. 4 320,00 1 280,00 1 280,00 1 536,00 256,00

О У -
00002037 31.10.2014

Монтаж шланга 
високого тиску послуга 1 416,67 416,67

791,67 950,00 158,33
Діагностика
обладнення послуга І 375,00 375,00

PH -1906 19.08.2014

Шланг високого тиску 
(150 їм

шт. 1 583,33 583,33 583,33 700,00 116,67

Всього: 3445 4134 689

Рі;

Прибуткова накладна

Дата Номер Артикул Товар Кількість Ціна

15.08.2014 1620

504503974 Реле PH для кондиціонеру 3 300,00

504503975 Перехідник для пайки 1/4" (8у) 817-048 1 80,00

19.08.2014 1906 824008978 Шланг високого тиску (1 50 їм 1 583,33

В бухгалтерському обліку ДП "Херсонський морський торгівельний порт" господарські операції по 
взаємовідносинах з ПП «РІКЛІ» липень 2014р., серпень 2014р. відображено наступним чином:

Станом на 01.07.2014р. згідно данних рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 
дебіторська/кредиторська заборгованість відсутня.

Дт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 
Кт 311 «Розрахунковий рахунок»

1 348

Дт рахунку 64 «Податковий кредит»
Кт рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

224,67

Дт рахунку 207 «Запасні частини»
631 «Розрахунки 3 вітчизняними постачальниками»

1 123,33

Дт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 
Кт 311 «Розрахунковий рахунок»

2 786

Дт рахунку 64 «Податковий кредит»
Кт рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

464,33

Дт 84 «Іньші операційні витрати»
631 «Розрахунки 3 вітчизняними постачальниками»

2 321,67
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Станом на 30.08.2014р. згідно данних рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 
крсди горська/дебеторська заборгованість відсутня.»

ПП «РІКЛІ» (код ЄДРПОУ 36944468):
стан платника «8» - до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням; 
види діяльності:

46.2 і Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин - Основний 
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 
49.41 Вантажний автомобільний транспорт 

_52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 
52.24 Транспортне оброблення вантажів

держреєстрація від 19.06.2014 №14991020000017369; 
реєстрація в ДПА від 20.06.2014 №210314076159; 
статутний фонд 1000 грн.;
керівник -  Шептухін Максим Олегович (РНОКПП 3 123 521856), 
головний бухгалтер -  Шептзосін Максим Олегович (РНОКПП 3123521856);
Юридична адреса; Україна, 1135 м.Київ Шевченківський вул. Глібова буд. 4 /10;

Оперативним Управлінням ГУ ДФС у Лвівській області було внесено до реєстру облікових карток 
суб'єктів фіктивного підприємництва ПП «РІКЛІ» (код ЄДРПОУ 36944468) від 29.09.2015 року зв’язку з 
порушенням кримінальної справи за фактом скоєння злочину передбаченого статтею 205 Кримінального кодексу 
України (ознака фіктивності - зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені 
документи), (згідно службової відділу ОСА ПДВ оперативного управліня СДШ №1990/вн від 14.07.2016р.).

Згідно з п. 44.6 ст. 44 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-УІ „У разі якщо до закінчення 
перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому пункту 44.7 цієї статті платник податків не надає посадовим 
особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім 
випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, 
відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у 
такого платника податків на час складення такої звітності”.

Також у відповідності до ст.83 Податкового кодексу України для посадових осіб контролюючих органів під 
час проведення перевірок підставами для висновків є: документи, визначені цим Кодексом; податкова інформація; 

^експертні висновки; судові рішення; інші матеріали, отримані в порядку та у спосіб, передбачені цим Кодексом або 
Чншими законами, контроль за дотриманням яких покладений на контролюючі органи.

При цьому з урахуванням норм статей 61 та 44 Податкового кодексу України саме на контролюючі органи 
покладається обов'язок контролювати правильність формування даних податкового обліку платників податків, у 
тому числі щодо правильності складення та достовірності первинних документів. Статтею 44 цього Кодексу 
"Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності" визначено: "Для цілей оподаткування 
платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів 
оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, 
фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких 
передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на 
підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту."

Статтею 1 Закону України від 16.07.99 N 996-ХІУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та 
підтверджує її здійснення.

Відповідно до норм Положення "Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88 (далі -Положення №88):

- п.2.1. Первинні докумен ти - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції.
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Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, шо впливають на стан майна, 
капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.

- п.2.2. Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, 
якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення. ...

- п.2.4. Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити; найменування підприємства, ус танови, 
від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської 
операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, 
відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний 
підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

- п.2.15. Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці (в межах компетенці’О працівниками, які 
ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових 
реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна 
ув'язка окремих показників.

Також згідно зі статтею 1 Закону України від 16.07.99 N 996-XFV "Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні" господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та 
зобов'язань, власному капіталі підприємства. Тобто, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона 
повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків як ДП "Херсонський морський 
торгівельний порт" так і ПП «РІКЛІ».

Будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів 
^ и ш е  в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися 
первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів 
таких документів, що передбачені чинним законодавством.

З урахуванням викладеного для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті 
первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Виходячи з вищенаведеного, фактичного здійснення господарської операції з придбання ДП 
"Херсонський морський торгівельний порт" товарів безпосередньо у підприємства ПП «РІКЛІ» не було.

Податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість має бути 
підтверджений первинними документами, складеними належним чином, які відображають реальність здійсненої 
господарської операції.

Згідно п.198.1 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (зі змінами та 
доповненнями): «право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з 
придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг...»

Відповідно до п. 198,3 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (зі змінами та 
доповненнями): «податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактно!") вартості 
товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій - не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно 
до статті 39 цього Кодексу) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, 

установленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням 
або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг ...»

Відповідно до п.198.6 ст.198 Кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого 
(нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі 
податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, 
передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Згідно з п.200.1 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями: 
«Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному 
відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та 
сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду».

Враховуючи викладене, на порушення н.198.1, н,198.3, п.198,6 ст.198, п.200.1 ст.200 Податкового 
Кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями, ДП "Херсонський морський 
торгівельний порт" у перевіряємому періоді було безпідставно включено до податкового кредиту суму ПДВ 
689 грн. по взаємовідносинам з ПП «РІКЛІ» (код за ЄДРПОУ 36944468).
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3) На порушення п.198.1, п.198.3 ст.198, п.200.1 ст.200, п.201.10 ст.201 Податкового Кодексу України 
під 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами та доповненнями) встановлено завищення ДП «ХМТП» податкового 
кредигу по взаємовідносинах з ТОВ «Південьснецбудторг» (код за ЄДРПОУ 38594796) на загальну суму 
3167 грн. у т.ч. по періодах:

Липень 2014 р. -  470 грн.
Серпень 2014 р. -  2697 грн.

І Іеревіркою встановлено, що ДП «Херсонський морський торговельний порт» мало взаємовідносини з ТОВ 
«І Іівдсиьсіїецбудторг» у липні, серпні 2014р. на загальну суму ПДВ 3167,20грн. Взаємовідносини між 
підприємствами відбувались без укладання договору.

ТОВ «Південьспецбудторг» на адресу ДП «Херсонський морський торговельний порт» було реалізовано 
запчастини до трактору.

ТОВ «Південьспецбудторг» на адресу ДП «Херсонський морський торговельний порт» виписано 
податкові накладні, в яких зазначено;

номер
п/н

Дата
виписки

Дата
включення номенклатура од.ви

міру
к-ть ціна за 

од.
Загальна 
сума, грн

ПДВ,
грн.

14.07.2014 31.07.2014 Шпилька 10 90
23 Гайка шт 10 70 2820 470

Втулка 10 75

ІТОГО за липень 470,0

28 30.07.2014 31.08.2014 Лабіринт малий шт 2 2000 4800 800

25 11.08.2014 31.08.2014 колесо ведуче 50-19-99-1 шт 1 2650 3180 530

28 12.08.2014 31.08.2014 колесо ведуче 50-19-99-1 шт 1 2860 3432 572

35 13.08.2014 31.08.2014 Лабіринт великий шт 1 3976 4771,2 795,2

ІТОГО за серпень 2697,2

Податкові накладні містять підпис директора і головного бухгалтера в одній особі - С.А. С)/ходолова.
Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту 

та відображено у реєстрах отриманих податкових накладних, які відповідають даним додатку 5 до податкової 
декларації з податку на додану вартість та даним декларації з ПДВ за перевіряємий період; липень 2014 року.

Обсяг
поставки

Сума ПДВ Назва декларації

2350 470
№ 9047763512 від 18.08.2014 ояд.29Г3859479210321 Ш 2151Шодаток 5 'РозшиФоовки
податкових зобов'язань та податкового коедиту в оозоізі контоагентів Ш5У

4000 800
№ 9054263374 від 22.09.2014 сяд.26Г3859479210321 Ш 2151Шодаток 5 'Розшифровки
податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)'

Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту 
та відображено у реєстрах отриманих податкових накладних, які відповідають даним додатку 5 до податкової 
декларації з податку на додану вартість та даним декларації з ПДВ за перевіряємий період; серпень 2014 року.

Обсяг
поставки

Сума ПДВ Назва декларації

9486 1897,2
№ 9054263374 віл 22.09.2014 ряд.27Г3859479210321 Ш2151Шодаток 5 'Розшифровки
податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5У

Розбіжності між сумою податкового кредиту ТОВ «Південьспецбудторг» та податковими зобов’язаннями 
ДП «Херсонський морський торговельний порт» відсутні.

Податкові накладні не підлягають включенню до Єдиного реєстру податкових накладних, оскільки сума 
податку на додану вартість не перевищує і О тисяч гривень та дата виписки податкової до 01.02.2015р.

До перевірки надано виписані видаткові накладні;

пршіірішк акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевір,
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№ видаткової 
накладної

дата
видаткової
накладної

Прибутко
ва

накладна номенклатура

Отримано Довіреність

Сума з ПДВ

274

285

345

346

347

30.07.2014

04.08.2014

30.08.2014

30.08.2014

30.08.2014

1627 шпилька
гайка
втулка

1637 лабіринт малий

1691
колесо ведуче 50-19- 
99-1

1692
колесо ведуче 50-19- 
99-1

1693 лабіринт великий

Фесенко В.М. 
Тараненко О.Г. 
Рязанов Ю.М. 303 від 

29.07.2014
303 від 
29.07.2014
345 від 
21.08.2014
345 від 
21.08.2014
345 від 
21.08.2014

2820

4800

3180

3432

4771,2

Транспортування товарів не оформлено товарно-транспортними накладними, що повинні відповідати 
нормам Наказу Міністерства фінансів України N 88 від 24.05.95 «Про затвердження Положення про 
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» (зі змінами та доповненнями), та Правилам 
перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту 

^ к р а їн и  від 14.10.1997р. N363.
Відсутність ТТН не дає можливість ідентифікувати факт здійснення господарської операції щодо 

' придбання товарів у юридичної особи ТОВ «Південьснецбудторг», зокрема, неможливо встановити 
походження цього товару, місце відвантаження.

JL До перевірки надано копії Подорожніх листів - типова форма №2 (Затверджена наказом Мінтрансу,
Мінстату Укр. від 12.12.95 р. №488/346). В подорожних листах зазначено марку автомобіля, водія, показання 
спідометра, кількість використаного пального, та щодо маршруту - «по місту».

На подорожніх листах відсутні дані щодо місць знаходження (взяття) товару та відсутність 
відміток сторонніх організацій.

Тобто встановити територію, з якої вивозились товари та кому належать склади неможливо.
Відсутність достовірних даних з подорожних листів не дає можливість ідентифікувати факт 

походження цього товару, місце відвантаження.

Розрахунки між ТОВ «Південьспецбудторг» та ДП «Херсонський морський торговельний порт» 
здійснювались у безготівковій формі відповідно до платіжних доручень;

№ пл./д Сума
Платежное поручение исходящее 00000025751 от 14.07.2014 Оплата 
(аванс)

2820,0

Платежное поручение исходящее 00000026099 от 30.07.2014 Оплата 
(аванс)

4800,0

Платежное поручение исходящее 00000026407 от 11.08.2014 Оплата 
(аванс)

3180,0

Платежное поручение исходящее 00000026099 от 12.08.2014 Оплата 
(аванс)

3432,0

Платежное поручение исходящее 00000025751 от 13.08.2014 Оплата 
(аванс)

4771,20

19003,20

В бухгалтерському обліку ДП «ХМТП» господарські операції по взаємовідносинах з ТОВ 
«Південьспецбудторг» відображено наступним чином;

Липень 2014

Дт 3711«Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

7620,0

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

2350,0

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

2820,0

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

470,0

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевіркі/̂ ^^_£^^^
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Станом на 31.07.2014р. дебіторська заборгованість по розрахункам з ТОВ «Південьспецбудторг» 
становить 4800,0 грн.
Серпень 2014

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»
Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Дт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»
Кт ЗII «Поточнийрахунок в національній валюті»

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

16183,20

13486,0

11383,20

2697,20

Станом на 31.08.2014р. заборгованість відсутня.
До перевірки надано додаткову інформацію: сертифікати якості №1128 від 26.03.2014р. та №1064 від 

01.02.2014р., які виписані продавцем -ТОВ «ЧТЗ- Уралтрак» (м. Челябинськ Росія) для вантажоотримувача
-  ЧМПКП «Ассоль» ЄДРПОУ- 20470908 (Запорізька обл., м.Василівка). В них перелічено вищезазначена 
продукція, як запчастини до трактору з печаткою підприємства ПМВКП «Ассоль» та підприємства ТОВ 
«Південьспецбудторг».

Таким чином, вищезазначений товар імпортного походження.

Внаслідок проведеного аналізу податкової інформації, яка міститься в податкових деклараціях, інших 
ітних документах, податкових накладних а також інформацією, що надається періодично органами виконавчої 

влади, місцевого самоврядування та державної статистики, яка наявна в АІС «Податковий блок», АС 
«Співставлення реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Єдиного реєстру податкових накладних»; 
картки платника податків; системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового 
кредиту в розрізі контрагентів (АС співставлення ПЗ і ПК) встановлено наступне:

ТОВ «Південьспецбудторг» (код за ЄДРПОУ 38594796):
- зареєстровано від 12.02.2013р.,
- стан платника -  7- до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей
- на обліку в- 2103 - Херсонська ОДПІ ГУ ДФС;
- вид діяльності 46.21-Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- статутний фонд 100,0 грн.,
- керівник і головний бухгалтер в одній особі -  Суходолов Сергій Анатолійович
- юридична адреса: 73000 м. Херсон пров. Козацький буд. 10 кв. 41
- кількість працюючих; 1 особа
- анулювання свідоцтва ПДВ- 12.11.14р.

U 45,20 ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ РИБИ, РАКОПОДІБНИХ І МОЛЮСКІВ
45.31 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

3 46.21 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
4 46.71 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСІННЯМ І КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН
5 46.73 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ

6 _52.29
ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ 
ОБЛАДНАННЯМ

7 45.20 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ

ЛАНЦЮГ РУХУ ПДВ, ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ТОВ «Південспецбудторг» та ДП
«ХМТП» за липень, серпень 2014р.;

ТОВ «Реховоф» 
ЄДРПОУ 38497051

ТОВ
«Південьспецбудторг» 
ЄДРПОУ 38594796

ТОВ «АФ «Агролюкс- 
Україна» ЄДРПОУ 
33552641

колеса ведучі 50-19-99-1, 
лабіринт великий, 
лабіринт малий

А . пріші/ліик акта перевірки. Віза працівника підрозділу /відповідаль

ТОВ
«Херсонський
морський
торговельний
порт»

шги м  приьеиення п ревір,
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Внаслідок проведеного аналізу податкової інформації, яка міститься в податкових деклараціях, інших звітних 
документах, податкових накладних а також інформацією, що надається періодично органами виконавчої влади, 
місцевого самоврядування та державної статистики, яка наявна в АІС «Податковий блок», АС «Співстаплсіїня 
реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Єдиного реєстру податкових накладних» (СДРІІІІ); 
Єдиного реєстру податкових накладних; картки платника податків; системи автоматизованого співставлення 
податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (АС співставлення ПЗ і ПК) встановлено, що 
постачальниками ТОВ «Південспецбудторг» вищезазначених товарів є:

А) ТОВ «Реховоф», ЄДРПОУ- 38497051
стан платника 7- до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей;
перебуває на обліку в -  2653- ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві;
вид діяльності: - 46.21- Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
Держреєстрація від 21.11.2012 №10671020000018360;
керівник і головний бухгалтер в одній особі з 01.08.2014р.- Іванов Юрій Васильович 
статутний фонд- 5000,0 грн.
юр. адреса; 02660 м. Київ 121онт. Алма- Атинська буд. 8 

дата ліквідації свідоцтва ПДВ- 10.09.14р.
LV

Згідно даних акту № 448/26-53-22-01-15/38497051 від 04.09.14р. «Про неможливість проведення зустрічної 
звірки ТОВ «РЕХОВОФ» (код за ЄДРПОУ 38497051) щодо підтвердження господарських відносин із платниками 
податків за період з 01.08.13 по 31.07.14р.» ДШ у Дніпровському районі ГУ ДФС м.Києві встановлено, що 
підприємство за даною адресою не знаходиться.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ТОВ «РЕХОВОФ» були (є);

Посада Прізвище, Ім’я, По батькові РНОКПП Телефон Дата запису
директор СИСОЄВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 2822706033 +38 097 303 86 05 23.05.2013

головний бухгалтер ЯКИМЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 2908808235 +38 097 303 86 05 23.05.2013
Від оперативного управління ДШ у Дніпровському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві 

отримано службову записку від 20.08.14 №1054ДШ/26-53-07-03, де зазначено;
• засновник підприємства 121он. Івченко Ілля Анатолійович (і.п.н. 3390200374), зареєстрований за 

адресою; Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Фокіна, буд. 2, кВ. 47,
• директор і головний бухгалтер - Сисоєв Андрій Миколайович, зареєстрований за адресою; 

Дніпропетровська обл., м. Марганець, квар. Ювілейний, буд. 14, кВ. 48.
В ході подальшого аналізу встановлено, що ТОВ «Реховоф» задекларувало схемний податковий кредит у 

липні 2014 року, за рахунок 1447 податкових накладних виписаних ПП «КАЙЛАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ- 36795959) 
із сумою ПДВ в кожній 10,0 тис.грн., що свідчить про маніпулювання номенклатурою поставлених товарів та 
послуг. Отримані податкові накладні з номенклатурою імпортного походження не зареєстровані в Єдиному 
реєстрі податкових накладних. За період з січня 2014 року по червень 2014 року податкова звітність з ПДВ 
підприємством ПП «КАЙЛАС ПЛЮС» взагалі не подавалась, а за період з вересня 2013 по грудень 2013 
року подавалась з нульовими показниками, що свідчить про відсутність здійснення діяльності.

За даними АІС «Система співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі 
контрагентів» розділ «Митниця» встановлено, що ТОВ «Південьспецбудторг» та його постачальник ТОВ 
«Реховоф» протягом 2014 та 2015 років не є імпортерами будь -  якої продукції.

Крім того, ні ТОВ «Південспецбудторг», ні ТОВ «Реховоф», ні 1111 «Кайлас Плюс» не мали фінансово- 
господарських відносин з ЧМПКП «Ассоль» ЄДРПОУ- 20470908 (постачальником- імпортером).

Таким чином, не можливо підтвердити здійснення господарських операцій ТОВ «РЕХОВОФ» по операціях 
з придбання та продажу товарів у період з 01.08.2013 року по 31.07.2014 року, у зв’язку з відсутністю посадових 
осіб за місцезнаходженням на ТОВ «Реховоф» та відсутністю первинних та бухгалтерських документів (ПП 
«КАЙЛАС ПЛЮС»).

Отже, встановити походження ідентифікованих імпортних активів, що були придбані ТОВ 
«Південьснецбудторг» у постачальника, а також факт подальшої їх реалізації не можливо.

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевіркі/^^^^^'^^.
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Б) Та єдиний постачальник ТОВ «Південьспецбудторг» в серпні 2014р. -  ТОВ «Агроиромислова фірма
«Агролюкс- Україна», ЄДРПОУ- 33552641
стан платника -28 триває процедура припинення;
перебуває на обліку в -  626 Коростенська ОДНІ МГУ ДФС;
вид діяльності: - О1.46-РОЗВЕДЕІШЯ СВИНЕЙ;
Держреєстрація від 06.06.2005 №10741020000007842;
керівник і головний бухгалтер в одній особі- Матущак Віктор Іванович
статутний фонд- 200,0 тис.грн.
кількість працюючих -  13 осіб
юр. адреса: 11501 Житомирська 122онт. м.Коростень 122онт. Коротуна буд 1 
дата ліквідації свідоцтва ПДВ- 30.10.14р.

За даними АІС «Система співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі 
контрагентів» та ЕРПН встановлено, що декларація з ПДВ за серпень 2014р. ТОВ «Агропромислова фірма 
«Агролюкс -  Україна» прийнято -  «До відома».

За даними АІС «Система співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі 
контрагентів» розділ «Митниця» встановлено, що ТОВ «Агропромислова фірма «Агролюкс -  Україна» протягом
2013 та 2014 років є імпортером тільки живих свиней. Фінансово -  господарських відпосин з ЧМПКП 

Ассоль» (ЄДРПОУ- 20470908) не існує. Крім того, серед зареєстрованих податкових накладних в ЄРПН 
Ідсутній товар імпортного походження з номенклатурою: колеса ведучі 50-19-99-1, лабіринт великий, 

лабіринт малий.
Таким чином, не можливо підтвердити здійснення господарських операцій ТОВ «Агропромислова фірма 

«Агролюкс- Україна» по операціях з придбання та продажу товарів за серпень 2014 року.
Отже, встановити походження ідентифікованих імпортних активів, що були придбані ТОВ 

«Південьспецбудторг» у ТОВ «Агропромислова фірма «Агролюкс- Україна», а також факт подальшої їх 
реалізації не можливо.

Таким чином, ДП «ХМТП» відображено в обліку придбання товарів, які не можливо ідентифікувати 
та у осіб, які фактично його не придбавали. Отже, при відображенні ДП «ХМТП» операцій з придбання 
товарів у ТОВ «Південьспецбудторг», фактично вводиться в обіг продукція невідомої номенклатури та 
походження, і в подальшому не могла бути поставлена особами, які відобразили його продаж.

Таким чином, податковий кредит ДП «ХМТП» за липень, серпень 2014р. сформовано на товар 
імпортного походження у сумі 3167грн.:

який не придбавався особами, які відобразили в податковому обліку продаж (ТОВ «Реховоф»); 
який був імпортований на митну територію України, але в подальшому не був поставлений особам, які 

відобразили його продаж,
1̂ ) що унеможливлює постачання ідентифікованого товару від ТОВ «Реховоф», від ТОВ «Агропромислова 
фірма «Агролюкс- Україна» на ТОВ «Південьспецбудторг» та на ДП «ХМТП».

Перевіркою встановлено, що податкові накладні, в яких значиться товар (колеса ведучі 50-19-99-1, 
лабіринт великий, лабіринт малий, щпилька, гайка, втулка) -  імпортного походження, не містять
коди товару згідно УКТ ЗЕД.

Відповідно до вимог підрозділу 2 розділу XX ПКУ: «Податкова накладна, виписана при здійсненні 
операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, з 1 січня 2012 
року підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних не залежно від розміру податку на 
додану вартість в одній податковій накладній.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 розділу V Податкового кодексу України (далі -  ПКУ) платник 
податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою 
та скріплену печаткою податкову накладну, у якій зазначаються в окремих рядках визначені підпунктами «а» -  «і» 
обов’язкові реквізити, зокрема для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, в 
податковій накладній має бути вказаний код товару згідно з УКТЗЕД.

При постачанні імпортованих товарів платник податку повинен в графі 4 «Код товару згідно з УКТЗЕД» 
податкової накладної зазначати виключно код УКТЗЕД, вказаний у вантажній митній декларації, якою були 
оформлені такі товари при їх ввезенні на митну територію України, в тому числі і у тому випадку, якщо вказаний у 
вантажній митній декларації код УКТЗЕД змінився на момент постачання товару.

примфіїїік акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення пеуевіркзґ ^ ^



Згідно вимог Наказу Міністерства фінансів України» від 22.09.2014р. № 957 «Про затвердження форми 
гіо/иі і коної накладної та Порядку заповнення податкової накладної»: у разі постачання підакцизних товарів та 
loiuipiit, ІІВСІЄНИХ на митну територію України, у графі 4 додатка 1 до податкової накладної вказується код 
ійкнх кміаріїї згідно з УКТ ЗЕД.»

Огжс. нри здійсненні операцій з імпортованими товарами при виписці податкової накладної в графі «код 
іоипру згідно з УК Г ЗЕД» має зазначатися код УКТ ЗЕД, вказаний у ВМД, якою було оформлено такі товари при 
нпезснні їх на м и ту  територію України незалежно від того, чи є продавець їх безпосереднім імпортером.

і пким чином, на всіх етапах реалізації товару кінцевому споживачу у супровідній документації, яка 
iwmvrucH до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом, прийнятим для окремих видів 
н|>одукції або н окремих сферах обслуговування, нокунець повинен мати можливість ознайомитися з 
ііийменупанням та місцезнаходженням виробника (123он. 15 Закону України «Про захист прав споживачів» від
12.05.91 р.№  1023-ХП).

Згідно п.201.10. 123ОН.201 ПКУ «Відсутність факту реєстрації платником податку -  продавцем 
товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку 
заповнення податкової накладної не дає нрава покуппю на включення сум податку на додану вартість до 
податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми податку на додану вартість, вказаної 
в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.»

Згідно вимог Порядку заповнення податкової накладної,затвердженого Наказом Міністерства фімансіи 
України 22.09.2014, № 957 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової 

^ ’̂ кладної»):
Не дають права покупцю на віднесення сум податку па додану вартість до податкового кредиту у разі 

відсутності факту реєстрації платником податку -  продавцем товарів/послуг податкових накладних в 
Єдиному реєстрі податкових накладних та порушення порядку заповнення податкової накладної;

Тобто, враховуючи обставини, що до податкового кредиту липня, серпня 2014р. ДП «ХМТП» 
включено податкові накладні, виписані з порушенням п. 201.10 ст. 201 ПКУ, не можливо встановити 
походження імпортних активів, що були придбані ТОВ «Південьспецбудторг» у ТОВ «Реховоф», ТОВ 
«Агропромислова фірма «Агролюкс- Україна», а також факт їх подальшої реалізації.

Підписуючи договір та одержуючи від названого постачальника податкові накладні та інші первинні 
документи, ДП «ХМТП» знав, шо на підставі цих документів ним будуть Формуватися дані податкового 
обліку, а тому повинен був пересвідчитися у тому, що ці документи містять достовірні відомості.

Отже, контролюючим органом у процесі перевірки встановлені обставини, які у сукупності свідчать про 
наявність у первинних документах недостовірних відомостей про учасників поставок, про невідповідність 
введеного в обіг продукції невідомої номенклатури ідентифікованому товару саме задекларованими 
контрагентами.

З урахуванням викладеного подані Д П  «Х М Т П » первинні документ и не м ож ут ь бути розцінені як такі, що 
підт вердж ую т ь факт  поставки. З а  відсут ност і підт вердж ення ф акт у придбання т оварів відповідні суми не 

Щі^АОжуть включатися до складу подат кового кредит у навіть за  наявност і ф ормально складених первинних 
документ ів або сплати грош ових коштів.

Оскільки вчинення господарських операцій між ДП «ХМТП» та ТОВ «Південьспецбудторг» не 
підтверджено обставинами, викладеними вище, надані до перевірки документи не можуть вважатися первинними 
документами для цілей ведення податкового обліку.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України (далі -  Кодекс) для цілей оподаткування 
платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів 
оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, 
фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких 
передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій 
на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Відповідно до статті 1 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ „Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» (далі -  Закон №996) первинний документ -  документ, який містить відомості про 
господарську операцію та підтверджує її здійснення, господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни 
в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства.

З урахуванням пункту 2 статті З Закон №996, відповідно до якого фінансова, податкова та інші види 
звітності, що використовують грошовий примірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку, для
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підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваї и лише ті первинні документи, які складені в разі 
фактичного здійснення господарської операції.

У відповідності до статті 4 Закону Х°996 бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема, 
на таких основних принципах:

превалювання сутності над формою -  операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи 
з юридичної форми;

нарахування та відповідність доходів і витрат -  для визначення фінансового результату звітного періоду 
необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При 
цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, 
незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського 
обліку, забезпечити не}тсильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до 
бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до 
обліку первинних документів (пункт 6 статті 8 Закону № 996).

Відповідно до пунктів 1 та 2 статті 9 Закону №996 підставою для бухгалтерського обліку господарських 
операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи 
повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо -  безпосередньо після її 
закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть 
складатися зведені облікові документи.

^  Згідно з пунктом 2 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», 
Затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 05.06.95 за №168/704 (далі -  Положення) первинні документи -  це документи, створені у письмовій або 
електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи 
адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операції -  це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, 
капіталу, зобов’язань і фінансових результатів.

Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо 
це неможливо, безпосередньо після її завершення. При реалізації товарів за готівку допускається складання 
первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо.

Відповідно до підпункту 2.13 пункту 2 Положення керівник підприємства, установи забезпечує фіксування 
фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма 
підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та 
подання для обліку відомостей і документів.

Керівником підприємства, установи затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл 
(підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов’язаної з відпуском (витрачанням) 
грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать нормативно- 
^правовим актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно
-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, 

власникам, іншим юридичним і фізичним особам. Такі документи повинні бути передані керівнику підприємства, 
установи для прийняття рішення (підпункт 2.16 пункту 2 Положення).

Також необхідно наголосити, що за умовами ділового звичаю при виборі контрагента суб’єктами 
господарювання оцінюються не лише умови угоди та їх комерційна привабливість, але і ділова репутація 
контрагента, його платоспроможність, а також ризик невиконання зобов’язань та надання гарантій їх виконання, 
наявність у контрагента необхідних ресурсів (виробничих потужностей, технологічного обладнання, 
кваліфікованого персоналу) та відповідного досвіду.

Таким чином, для надання юридичної сили і доказовості, первинні документи повинні бути складені 
відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати порядок, встановлений Закон №996.

Не відповідність реально вчиненої господарської операції та, як наслідок, юридична дефектність 
відповідних первинних документів за змістом пункту 44.1 Кодексу не дозволяє формувати дані податкового 
обліку незалежно від спрямованості умислу платників податку -  учасників відповідної операції.

Враховуючи те, що первинні бухгалтерські документи, що стосуються ДП «ХМТП» за липень, серпень
2014 року складені з порушенням вимог Закону №996, не мають юридичної сили, не можуть бути підставою для 
бухгалтерського і податкового обліку та подальшого декларування податкових показників з податку на прибуток 
підприємства та ПДВ.

Відображенню у податковій звітності підлягає лише та господарська операція, яка фактично відбулась, а 
не та, зміст якої лише відображений на первинних документах, відповідно тоді така господарська операція, яка
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fl;

фактично відбулась і створює відповідні податкові наслідки для платника шляхом формування ним складу 
податкового кредиту та валових витрат інших підприємств.

Враховуючи вищезазначене, перевіркою не підтверджено здійснення господарських операцій із 
постачальником ТОВ «Південьспецбудторг» за липень, серпень 2014 року.

Пунктом 198.1 ст. 198 ПКУ передбаченого, що «право на віднесення сум податку до податкового кредиту 
виникає у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та
послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на 
митну територію України (у тому числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до 
статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік 
результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, 
місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового 
лізингу».

Відповідно до п. 198.3 ст.198 ПКУ, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної 
(контрактно!") вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін та складається з сум податків, нарахованих 
(сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього ПКУ, протягом такого 

щ^ітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою 
їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Відповідно до п.198.6 ст.198 Кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого 
(нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з 
порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 
2 0 1.11 CT.201 Кодексу).

Пунктом 200.1 ст.200 Податкового кодексу, передбачено, що суми податку, які підлягають сплаті до 
бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та 
сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду.

Враховуючи викладені вище обставини, взаємовідносини між ДП «ХМТП» та ТОВ 
«Південьспецбудторг» за липень, серпень 2014 року не підтверджені відповідними первинними документами та 
не відповідають задекларованим даним учасників цієї господарської операції на суму 3167 грн.

СДШ з ОВП у м. Запоріжжі направлено запит на ДО «ХМТП» 25.08.2016р. №3650/10/28-04-14 щодо 
надання пояснень та документальних підтверджень щодо взаємовідносин з ТОВ «Південьспецбудторг».

На дату складання акту перевірки ДП «ХМТП» відповідь не надано.

Враховуючи викладене, на порушення п.198.1, п.198.3, п.198,6 ст.198, п.200.1 ст.200 Податкового 
Кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями, ДП "Херсонський морський 
торгівельний порт" у перевіряємому періоді було безпідставно включено до податкового кредиту суму 
ПДВ 3167 грн. грн. по взаємовідносинам з ТОВ «Південьснецбудторг» (код за ЄДРПОУ 38594796) у т.ч. по 
періодах:

Липень 2014 р. -  470 грн.
Серпень 2014 р. -  2697 грн.

4) На порушення п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.200.1 ст.200, п.201.10 ст.201 Податкового Кодексу 
України від 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами та доповненнями) встановлено завищення ДП «ХМТП» 
податкового кредиту по взаємовідносинах з ТОВ «Армотекс» (код за ЄДРПОУ 39422867) на загальну суму 
10102 грн. у т.ч. но періодах:

Січень 2015 р, -14 5 6  грн.
Березень 2015р. -  5220 грн.
Квітень 2015р. -  3167 грн.
Вересень 2015р.- 259 грн.
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Перевіркою встановлено, що ДП «Херсонський морський торговельний порт» в перевіряємому періоді мало 
взаємовідносини з ТОВ «Армотекс» частково на підставі договорів, а саме: №13Р від 13.02.2015р., №18? від 
30.01.2015р. на постачання взуття робочого чоловічого та взуття захисного.

Згідно умов договору №13? від 13.02.2015р.:
Покупець: Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт» (ДП «ХМТП»), в особі 

директора Ткаченко Ігоря Валентиновича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Постачальник: Приватне підприємство «АРМОТЕКС» (ПП «АРМОТЕКС»), в особі директора Якоденко 

Ірини Петрівни, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменовані Сторони, а кожна окремо -  
Сторона, уклали даний Договір про нижченаведене:

I. Предмет Договору
1.1. Постачальник зобов’язується передати у власність Покупця товар (чоботи робочі чоловічі) 

відповідно до Специфікації (Додаток №1 до даного Договору), а Покупець зобов’язується прийняти товар і 
оплатити його на умовах даного Договору.

1.2. Поставка товару здійснюється партіями згідно письмової заявки Покупця.
1.3. Найменування, одиниця виміру, кількість і ціна за відповідну одиницю виміру визначаються 

С торонами в Специфікації, яка є невід’ємною частиною даного Договору.
і .4. Документи на товар, які Постачальник повинен передати Покупцеві: видаткова накладна, товарно-

транспортна накладна, оригінал рахунку (рахунку-фактури), сертифікат відповідності.
1.4.1. Згідно до п. 201.1. 126он. 201 Податкового кодексу України Постачальник зобов’язаний надавати 

^Іокуппю  податкові накладні, складені в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку,
визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої Постачальником особи, і зареєстровану в 
Єдиному реєстрі податкових накладних.

II. Якість товару
2.1. Якість товару, що поставляється Постачальником, повинна відповідати стандартам ДСТУ 3962- 

2000 (ГОСТ 12.4.137-2001), технічним умовам, іншій технічній документації, що встановлює вимоги до його 
якості, або зразкам (еталонам).

2.2. Постачальник повинен засвідчити якість товарів, які поставляються, належним 
товаросупроводжувальним документом, що посилає разом з товаром, а також сертифікатом відповідності.
IV. Строки й порядок розрахунків
4.2. Покупець здійснює передоплату у розмірі 100% вартості і парт ії товару на підставі рахунку (рахунку- 
фактури) Постачальника, але не раніше дати підписання даного /(отвору.
4.3. Покупець провадить оплату товару в безготівковій формі, у національній валюті України, шляхом 
перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника.
4.4. V. Ціна
5.1. Ціна за одиницю товару вказується в Специфікації.
5.2. Загальна сума Договору та загальна вартість товару становить 124 319,44 гри.
VI. Умови поставки товару

Ш  6.1. Поставка товару здійснюється на умовах самовивозу -  силами і за рахунок Покупця зі складу 
Постачальника (м. Херсон, 126онт. Чорноморська, 25, 126о. ЗО).

6.2. Кожна партія товару повинна бути поставлена Покупцеві протягом ЗО (тридцяти) 
календарних днів з моменту перерахування грошових коштів на поточний рахунок 
Постачальника.

6.3. День поставки -  дата, зазначена в видатковій накладній.
6.4. У накладній в обов’язковому порядку Постачальник зобов’язаний указати номер і дату Договору, на 

підставі якою поставляється товар.
6.5. Перехід права власності на товар від Постачальника до Покупця наспи у момент підписання Сторонами 

видаткової накладної.
VII. Строк дії Договору

7. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами, а в частині
взаєморозрахунків і гарантійних зобов’язань -  до моменту повного виконання Сторонами таких 
зобов’язань за Договором.

VIII. Строк дії Договору
8.5. В разі передачі Покупцеві Постачальником податкової накладної оформленої з 

порушенням вимог чинного законодавства України, а також без зазначення в її окремих 
рядках таких обов’язкові« реквізитів, як код товару згідно УКТЗЕД, Покупець має право 
стягнути з Постачальника штрас]) в розмірі 20% від суми визначеної в такій неналежі^
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оформленій податковім накладній.
XII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
ПОСТАЧАЛЬНИК ПП «АРМОТЕКС» 73000, м. Херсон, вул. Чорноморська, 25, 127о. ЗО
п/р 26003535108600 в ПАТ «УКСИББАНК» в м. Херсоні, МФО 351005
код ЄДРПОУ 39422867 ШН 394228621038 витяг з реєстру платника ПДВ №1421034500415
ПОКУПЕЦЬ ДП «ХМТП» 73000, м. Херсон, вул Ушакова, 4
Поштова адреса: 73025, м. Херсон, вул. Потьомкінська, З
п/р 2600201693454 у філії АТ „Укрексімбанк» в м. Херсон, МФО 352639
код ЄДРПОУ 01125695 ІПН 011256921031, 127он. №100051588
Підписано:
Від покупця: Ткаченко Ігорь Валентинович директор ДП «ХМТП»
Від продавця: Якоденко Ірина Петрівна директор ПП «Армотекс»
СПЕЦИФІКАЦІЯ до договору №13Р від 13.02.2015р.

Найменування Од.
вим.

Кіл-ть Вартість
пав_

Сума ПДВ Сума з ПДВ

Чоботи робочі чоловічі пар 148 873,78 21553,24 129319,44

Згідно умов договору №18Р від 30.01.2015р.:
Покупець: Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт» (ДП «ХМТП»), в особі 

^ Директора Ткаченко Ігоря Валентиновича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Постачальник: Приватне підприємство «АРМОТЕКС» (ПП «АРМОТЕКС»), в особі директора Якоденко 

Ірини Петрівни, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменовані Сторони, а кожна окремо -  
Сторона, уклали даний Договір про нижченаведене:

I. Предмет Договору
1.5. Постачальник зобов’язується передати у власність Покупця товар (взуття захисне з верхом зі шкіри) 

відповідно до Специфікації (Додаток №1 до даного Договору), а Покупець зобов’язується прийняти товар і 
оплатити його на умовах даного Договору.

1.6. Поставка товару здійснюється партіями згідно письмової заявки Покупця.
1.7. Найменування, одиниця виміру, кількість і ціна за відповідну одиницю виміру визначаються 

Сторонами в Специфікації, яка є невід’ємною частиною даного Договору.
1.8. Документи на товар, які Постачальник повинен передати Покупцеві: видаткова накладна, товарно- 

транспортна накладна, оригінал рахунку (рахунку-фактури), сертифікат відповідності.
1.4.2. Згідно до п. 201.1. 127он. 201 Податкового кодексу України Постачальник зобов’язаний надавати

Покупцю податкові накладні, складені в електронній формі з дотриманням умови шодо реєстрації у порядку, 
визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої Постачальником особи, і зареєстровану в 
Єдиному реєстрі податкових накладних.

II. Якість товару
2.3. Якість товару, що поставляється Постачальником, повинна відповідати стандартам ДСТУ 3962- 

2000 (ГОСТ 12.4.137-2001), технічним умовам, іншій технічній документації, що встановлює вимоги до його 
якості, або зразкам (еталонам).

2.4. Постачальник повинен засвідчити якість товарів, які поставляються, належним 
товаросупроводжувальним документом, що посилає разом з товаром, а також сертифікатом відповідності.
IV. Строки й порядок розрахунків
a. Покупець здійснює передоплату у розмірі 100% вартості і партії товару на підставі рахунку (рахунку-фактури) 
Постачальника, але не раніше дати підписання даного /(отвору.
b . Покупець провадить оплату товару в безготівковій формі, у національній валюті України, шляхом 
перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника.
V. Ціна
5.3. Ціна за одиницю товару вказується в Специфікації.
5.4. Загальна сума Договору та загальна вартість товару становить 252 858,32 гри.
VI. Умови поставки товару

6.5. Поставка товару здійснюється на умовах самовивозу -  силами і за рахунок Покупця зі складу 
Постачальника (м. Херсон, вул. Чорноморська, 25, 127о. ЗО).

6.6. Кожна партія товару повинна бути поставлена Покупцеві протягом ЗО (тридцяти)
календарних днів з моменгу перерахування грошових коштів на поточний
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Постачальника.
6.7. День поставки -  дата, зазначена в видатковій накладній.
6.8. У накладній в обов’язковому порядку Постачальник зобов’язаний указати номер і дату Договору, на 

підставі якою поставляється товар.
6.5. Перехід права власності на товар від Постачальника до Покупця наспи у момент підписання Сторонами 

видаткової накладної.
VII. Строк дії Договору
7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами, а в частині
взаєморозрахунків і гарантійних зобов’язань -  до моменту повного виконання Сторонами таких зобов’язань за 
Договором.
VIII. Строк дії Договору
8.6. В разі передачі Покупцеві Постачальником податкової накладної оформленої з

порушенням вимог чинного законодавства України, а також без зазначення в її окремих 
рядках таких обов’язкові« реквізитів, як код товару згідно УКТЗЕД, Покупець має право 
стягнути з Постачальника штраф в розмірі 20% від суми визначеної в такій неналежно 
оформленій податковім накладній.

XII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК ПП «АРМОТЕКС» 73000, м. Херсон, вул. Чорноморська, 25, кВ. ЗО 
^г/р 26003535108600 в ПАТ «УКСИББАНК» в м. Херсоні, МФО 351005 
•,0 )Д  ЄДРПОУ 39422867 ІПН 394228621038 витяг з реєстру платника ПДВ №1421034500415 

ПОКУПЕЦЬ ДП «ХМТП» 73000, м. Херсон, вул Ушакова, 4 
Поштова адреса: 73025, м. Херсон, вул. Потьомкінська, З 
п/р 2600201693454 у філії АТ „Укрексімбанк» в м. Херсон, МФО 352639 
код ЄДРПОУ 01125695 ІПН 011256921031, 128он. №100051588 
Підписано:
Від покупця: Ткаченко Ігорь Валентинович директор ДП «ХМТП»
Від продавця: Якоденко Ірина Петрівна директор ПП «Армотекс»

СПЕЦИФІКАЦІЯ до договору №18Р від 30.01.2015р.

128

Найменування Од.
вим.

Кіл-ть Вартість
ПДВ

3 Сума ПДВ Сума 3 ПДВ

Взуття захисне з верхом 
зі шкіри

пар 506 400,72 42143,05 252858,32

#

ПП «Армотекс» на адресу ДII «ХМТП» виписані податкові, в яких зазначено:
ном
ер
п/н

Дата
виписки

Дата
включены

я
номенклатура од.ви

міру к-ть ціна за 
од.

Загальна 
сума, грн Сума ПДВ

5 08.01.2015 31.01.2015 Черевики шкіряні пар 2,00 369,94 887,86 147,98

1 06,01.2015 31.01.2015 Взуггя робоче чоловіче пар 10,0 411,27 4 935,24 8??,54

2 06.01.2015 31.01.2015 Взуття робоче чоловіче пар 4,00 411,27 1 974,10 329,02

5 08.01.2015 31.01.2015 Костюм кухаря шт 4,00 316,50 1519,20 253,20

ІТОГО за січень 1552,73
40 05.03.2015 31.03.2015 Жилет сигнальный шт 30,0 128,38 4 621,68 770,28

39 04.03.2015 31.03.2015 Чоботи гумові утеплені пар 2,00 299,38 718,51 119,75

41 05.03.2015 31.03.2015 Жилет сигнальный шт 20,0 128,38 3 081,12 513,52

58 20.03.2015 31.03.2015 Перчатка спилк комб мягк. Пар 104 75,44 9 414,91 1 569,15

59 20.03.2015 31.03.2015 Респіратор 3 ПК шт 1000 8,22 9 864,00 1 644.00

45 11.03.2015 31.03.2015 Перчатка спилк комб мягк. Пар 50,0 75,44 4 526,40 754,40

ІТОГО за березень .5371,10
75 11.03.2015 30.04.2015 Перчатка спилк комб мягк. Пар 50,0 75,44 4 526,40 754,-10

,-^^римірііик акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за прові’дешш пері^піркі
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85 10.04.2015 30.04.2015 Респіратор 3 ПК шт 500 8,22 4 932,00 822,00

83 09.04.2015 30.04.2015 Халат х/б шт 7,00 368,13 3 092,29 515,38

86 10.04.2015 30.04.2015 Респіратор 3 ПК шт 500 8,22 4 932,00 822,00

84 09,04.2015 30.04.2015 Взуття захисне з верхом зі шкіри пар 1,00 754,98 905,98 151,00

84 09.04.2015 30.04.2015 Чоботи робочі чоловічі пар 1,00 743,34 892,01 148,67

ІТОГО за квітень 3213,45
185 22,09,2015 30.09.2015 Взуття захисне з верхом зі шкіри пар 2,00 647,05 1 552,92 258,82

ІТОГО за вересень 258,82
- дата виписки податкової накладної та порядковий номер;
- продавець; ІШ  «Армотекс»(наведені його реквізити аналогічні реквізитам договору);
- покупець: ДП «ХМТП» (наведені його реквізити аналогічні реквізитам договору);
- у вигляді таблиці відображено дата виникнення податкового зобов’язання, номенклатура, одиниця виміру, 

кількість, ціна без урахування ПДВ, основна ставка, сума ПДВ, загальна сума з ПДВ.
Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту 

та відображено у реєстрах отриманих податкових накладних, які відповідають даним додатку 5 до податкової 
декларації з податку на додану вартість та даним декларації з ПДВ за січень 2015 року:_____________

поставки

7282,31

481,35

Сума ПДВ

1456,46

96,27

Назва декларації

№ 9022051667 від 24.02.2015 рял.4Г3942286210381 Ш 21514Додаток 5 ‘Розшифровки податкових
зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Л5У

№ 9022051667 від 24.02.2015 ряд.4Г3942286210381 002151Ш одаток 5 ‘Розшифровки податкових зо
бов’язань та податкового кредиту в р о з р із і  129онтрагентів Ш5У

Розбіжності між сумою податкового кредиту ДП «ХМТП» та податковими зобов’язаннями ПП «Армотекс» 
відсутні. В Єдиному Державному реєстрі податкових накладних зареєстровано всі податкові накладні та містять 
електронний підпис директора ПП «Армотекс» - Якоденко І.П.

На підставі п. 199.2 ст.199 Кодексу ДП «ХМТП» включено до рядку 15.2 декларації «Операції з придбання 
з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту» за січень 2015р. суму ПДВ 96,27грн.

Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту 
та відображено у реєстрах отриманих податкових накладних, які відповідають даним додатку 5 до податкової

Обсяг
поставки

Сума ПДВ Назва декларації

233,85 46,77
№ 9101324455 від 20.05.2015 ряд.5Г3942286210381 Ш2151Шодаток 5 ‘Розшифровки податкових
зобов’язань та податкового кредиту в р о з р із і  контрагентів Ш5У

3538,15 707,63
№ 9101324455 від 20.05.2015 рял.513942286210381 Ш2151Шодаток 5 ‘Розшифровки податкових
зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Ш5У

11459,12 2291,82
№ 9073382448 від 20.04.2015 ряд.4Г3942286210381 Ш 21511 Додаток 5 ‘Розшифровки податкових
зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Ш5У

23307,09 4661,41
№ 9073382448 від 20.04.2015 ряд.26Г3942286210381 Ш2І51')Додаток 5 ‘Розшифровки податкових
зобов’язань та податкового кредиту в р о з р із і  контрагентів ('Д5')’

757,4 151,48 № 9073382448 віл 20.04.2015 ряд.4Г3942286210381 Ш 215ПДодаток 5 ‘Розшифровки податкових з

Розбіжності між сумою податкового кредиту ДП «ХМТП» та податковими зобов’язаннями ПП «Армотекс» 
відсутні. В Єдиному Державному реєстрі податкових накладних зареєстровано всі податкові накладні та містять 
електронний підпис директора ПП «Армотекс» - Якоденко І.П.

На підставі п. 199.2 ст.199 Кодексу ДП «ХМТП» включено до рядку 15.2 декларації «Операції з придбання 
з ПДВ, які не включаються до податкового кредиту» за березень 2015р. суму ПДВ 198,25грн.

Суму ПДВ, яку відображено з правом включення до податкового кредиту по рядкам 10.1 «Придбання ч 
ПДВ, які підлягають оподаткуванню» та 15.1 «Придбання з ПДВ, які включаються до податкового кредиту» ча 
вищезазначеними податковими накладними березня 2015р. зазначено в декларації за березень 2015р. у розмірі 
5219,62грн.

п/тмфтш акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки ^
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Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту 
та відображено у реєстрах отриманих податкових накладних, які відповідають даним додатку 5 до податкової

Обсяг
поставки Сума ПДВ Назва декларації

12295,23 2459,04 № 9101324455 від 20.05.2015 оял.27Г3942286210381 Ш 2151')Додаток 5 ‘РозшиЛоовки податкових
зобов’язань та податкового кредиту в оозоізі ІЗОонтрагентів Ш 5)’

Наїпідставі п. 99.2 ст.199 Кодексу ДП «ХМТП» включено до рядку 15.2 декларації «Операції з
з ПДВ, які не включаються до податкового кредиту» за березень 2015р. суму ПДВ 46,77грн.

Суму ПДВ, яку відображено з правом включення до податкового кредиту по рядкам 10.1 «Придбання з 
ПДВ, які підлягають оподаткуванню» та 15.1 «Придбання з ПДВ, які включаються до податкового кредиту» за 
вищезазначеними податковими накладними з датою виписки- березень, квітень 2015р. зазначено в декларації за 
квітень 2015р. у розмірі 3166,67грн.

Внаслідок проведеного аналізу податкової інформації, яка міститься в податкових деклараціях, інших 
звітних документах, податкових накладних, яка наявна в АІС «Податковий блок», АС «Співставлення реєстру 
виданих та отриманих податкових накладних та Єдиного реєстру податкових накладних»; картки платника 
податків; системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі 
контрагентів (АС співставлення ПЗ і ПК) встановлено наступне:

• розбіжностей між сумою податкового кредиту ДП «ХМТП» та податковими зобов’язаннями ПП 
«Армотекс» не зазначено;

• серед податкових накладних ДП «ХМТП» з датою виписки квітень 2015р. виявлено податкову 
накладну №84 від 09.04.2015р. на суму ПДВ- 299,66грп. не підтверджену реєстрацією в 
Єдиному реєстрі податкових накладних.

• відповідно до п.201.10 ст.201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-УІ (із змінами 
та доповненнями та розділу III «Порядок оформлення та подання податкової звітності» Наказу 
Міністерства фінансів України №966 від 23.09.14р. «Про затвердження форм та порядку заповнення 
і подання податкової звітності з ПДВ» зі змінами та доповненнями ДП «ХМТП» не подано заяву 
про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або 
порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8) (додаток 8)...»

Так, на порушення п.201.10 ст.201 Податкового Кодексу України ДП «ХМТП» порушено п. 198.6 ст.198 
Податкового Кодексу України -  віднесено до складу податкового кредиту суму податку... .не підтверджену 
зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних податковою накладною.

Крім того, податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача 
товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. У разі якщо 
платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану 
вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, 
таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Оскільки податкова накладна на теперішній час залишається не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових 
накладних платником податку, який здійснює операцію -  ПП «Армотекс», ДП «ХМТП» втрачає право на 
включення до податкового кредиту, з дати складення податкової накладної минуло більше 365 календарних днів.

Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту 
та відображено у реєстрах отриманих податкових накладних, які відповідають даним додатку 5 до податкової

Обсяг
поставки Сума ПДВ Назва декларації

1294,1 258,82
№ 9215568686 від 20.10.2015 оял.24Г3942286210381 Ш2151Шолаток 5 ‘Розшифровки податкових
зобов’язань та податкового коедиту в оозоізі ІЗОонтрагентів Ш 5)’

Розбіжності між сумою податкового кредиту ДП «ХМТП» та податковими зобов’язаннями ПП «Армотекс» 
відсутні. В Єдиному Державному реєстрі податкових накладних зареєстровано всі податкові накладні та містять 
електронний підпис директора ПП «Армотекс» - Якоденко І.П.

Розрахунки між ДП «ХМТП» та ПП «Армотекс» здійснювались у безготівковій формі відповідно до 
платіжних доручень:

Дата та номер платіжного доручення Сума
Платіжне доручення 0000000079 від 06.01.2015 6909,34

Платіжне доручення 00000000120 від 08.01.2015 2407,05

С^^оим іуник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевір,
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Платіжне доручення 00000()3()923 під 04.03.2015 718,51

Платіжне доручення 00000030960 еіід 05.03.2015 7702,8

Платіжне доручення 00000031099 під 11.03.2015 9052,8

Платіжне доручення 00000031330 від 20.03.2015 19278,91

Платіжне доручення 00000031719 від 09.04.2015 4890,27

Платіжне доручення 00000031756 від 10.04.2015 9864

Платіжне доручення 00000035054 від 22.09.2015 1552,92
в  бухгалтерському обліку Д П  «ХМ ТП » господарські операції по взаємовідносинах з ПП «Армотекс»  

відображено наступним чином:
Січень 2015

Дт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

9316,39

Дт 221 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети» 
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

7763,66

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

9316,39

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

1456,46

•
4

Березень 2015
Станом на 01.03.2015р. заборгованість по розрахункам з ПП «Армотекс» відсутня

? і

Дт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

32131,34

Дт 221 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети» 
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

26776,12

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

32131,34

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

5219,62

Квітень 2015
Станом на 01.04.2015р. заборгованість по розрахункам з ПП «Армотекс» відсутня

Дт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

14754,27

Дт 221 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети» 
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

12295,23

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

14754,27

#
Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

3166,67

Вересень 2015
Станом на 01.09.2015р. заборгованість по розрахункам з ПП «Армотекс» відсутня

Дт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

1552,92

Дт 221 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети» 
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

1294,10

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

1552,92

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

258,82

Д о перевірки надано наступні видаткові накладні:

номер
видат
кової

Дата Номер
прибуткового Артикул Номенклатура Од.

вим.
Кіл-
ть

ціна за 
од.

Сума,
грн

20 13.01.2015
20 від 13.01.15

105000969
Черевики шкіряні пар 2,00 369,94 739,88

21 13.01.2015
20 від 13.01.15

105001017
Взуття робоче чоловіче пар 10,00 411,27 4 112,70 

...........^
'̂ ‘̂ ^римірник акта перевірки. Віза птиівника підрозділу, відповідального за проведення перевірк^
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22

19

37

34

38

56

57

41

42

80

77

79
95

95

487

13.01.2015

13.01.2015

10.03.2015

05.03.2015

10.03.2015

23.03.2015

23.03.2015

16.03.2015

16.03.2015

20.04.2015

20.04.2015

20.04.2015

29.04.2015

29.04.2015

23.09.2015

22 від 13.01.15

20 від 13.01.15

401 від 10.03.15

384 від 05.03.15

400 від 10.03.15

558 від 23.03.15

599 від 23.03.15

422 від 16.03.15

433 від 16.03.15

820 від 20.04.15

819 від 20.04.15

821 від 20.04.15

1022 від 29.04.15

1022 від 29.04.15

1926 від 23.09.15

105001017

105000619

105000578

105001028

105000578

105001031

105001027

105001031

105001031

105001027

105001032

105001027
105001027

105001025
105001027

Взуття робоче чоловіче

Костюм кухаря

Жилет сигнальный

Чоботи гумові утеплені

Жилет сигнальный

Перчатка спилк комб мягк.

Респіратор З гас

Перчатка спилк комб мягк.

Перчатка спилк комб мягк.

Респіратор З ПК

Халат х/б

Респіратор З ПК

Взуття захисне з верхом зі 
шкіри

Чоботи робочі чоловічі

Взуття захисне з верхом зі 
шкіри

пар

пар

Пар

Пар

Пар

пар

пар

пар

4,00

4,00

30,0

2,00

20,0

104

1000

50,0

50,0

500

7,00

500

1,00

1,00

2,00

411,27

316,50

128,38

299,38

128,38

75,44

8,22

75,44

75,44

8,22

368,13

8,22

754,98

743,34

647,05

1 645,08

1 266,00

3 851,40

598,76

2 567,60

7 845,76

8 220,00

З 772,00

З 772,00

4 110,00

2576,91
4 110,00

754,98

743,34

1294,1

Відповідно до умов договору товар відвантажувався ДП «ХМТП» власним автотранспортом.
До перевірки надано копії Подорожніх листів - типова форма №2 (Затверджена наказом Мінтрансу, 

Мінстату Укр. від 12.12.95 р. №488/346). В подорожних листах зазначено марку автомобіля, водія, 
показання спідометра, кількість використаного пального, та щодо маршруту - «по місту».

До перевірки надано додаткову інформацію на товар:
1) копія сертифіката відповідності UA1.034.0012653- 14 від 26.02.2014р., виданий виробнику- 

ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика» Київська обл. ЄДРПОУ- 05468558, на взуття чоловіче Vitaliya, 
Чоботи робочі чоловічі. Взуття захисне з верхом зі шкіри, Черевики шкіряні.

2) копія сертифіката відповідності UA1.036.0023089- 14, виданий виробнику- ПП «Семенівська 
мануфактура». Чернігівська обл. ЄДРПОУ- 35821783, на взуття із юхти: чоботи та черевики чоловічі та жіночі з 
верхом із юхти або комбінованим верхом на підошві з полімерних матеріалів.

3) копія сертифіката перевірки, виданий ДП «Український центр підтвердження відповідності 
«Промбезпека», зареєстрований у реєстрі 15.06:10р. за № UA.TR.005.B.03404-10 на виробника -  ТОВ «НВП 
«Фільтр», ЄДРПОУ- 13486464, м. Горлівка та на уповноважену особу виробника -  ТОВ «Промислова група

Ш «Укрфільтрсервіс»- Завод «Фільтр», ЄДРПОУ- 31726922 на респіратори протипилові «Росток». Крім того, на копії 
сертифіката є відтиск печатки ПП Якоденко Олександра Геннадійовича (м. Херсон, ІПН 3257309553).

Внаслідок проведеного аналізу податкової інформації, яка міститься в податкових деклараціях, інших 
звітних документах, податкових накладних а також інформацією, що надається періодично органами виконавчої 
влади, місцевого самоврядування та державної статистики, яка наявна в АІС «Податковий блок», АС 
«Співставлення реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Єдиного реєстру податкових накладних»; 
картки платника податків; системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового 
кредиту в розрізі контрагентів (АС співставлення ПЗ і ПК) встановлено наступне:

1111 «Армотекс» (код за ЄДРПОУ 39422867):
- зареєстровано від 02.10.2014 №14991020000017601.,
- стан платника -  0-платник податків за основним місцем обліку
- на обліку в- 2103 - Херсонська ОДПІ ГУ ДФС;
- вид діяльності 46.90-Неспеціалізована оптова торгівля;
- статутний фонд 1000,0 грн.,
- керівник і головний бухгалтер в одній особі -  Якоденко Ірина Петрівна
- юридична адреса: 73000 м. Херсон вул. Чорноморська буд. 25 кв. ЗО
- кількість працюючих: 1 особа.

Згідно даних фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва за 2015 рік, показник основних 
засобів -  «О», що доводить відсутність на підприємстві будь- яких основних фондів.

, пріші/ііііік акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за  проведення перевірк



Приймаючи до уваги абз.4 ст.П підр.2 розд. XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу України від 
02.12.2010р. №2755-УІ, дані з Єдиного реєстру податкових накладних щодо оренди приміщення протягом 2015 
року не встановлено.

Але за даними ЄРПН, податкові накладні за січень- квітень, вересень 2015р. з вищезазначеною 
номенклатурою, які виписані в адресу ДП «ХМТП», отримано від ПП «Мега- Шанс», код ЄДРПОУ- 35568915 на 
товар в недостатній кількості, а саме:

Взуття захисне з верхом зі шкіри у кількості 187 пар, а необхідно 508 пар;
- Чоботи робочі чоловічі у кількості 89 пар, а необхідно 150 пар;
- Перчатка спилк комб мягк. у кількості 1 пара, а необхідно 154 пари;
- Респіратор З ПК у кількості 1200 пар, а необхідно 3000 пар.
Слід зазначити, що з урахуванням придбаного і реалізованого товару ПП «Армотекс» у лютні 2015р., 
кількості товару за перевіряємий період недостатньо для його реалізації па ДП «ХМТП».
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Приймаючи до уваги дані сертифіката щодо респіраторів та дані звіту «Податковий розрахунок, сум 
доходу нарахованого па користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» (1ДФ) за І та П кв. 2015 
року, то відображення взаємовідносин між ПП «Армотекс» і 1111 Якоденко О.Г. не підтверджується.

За даними ЄРПН податкові накладні на респіратори за ціною 3,10грн. були отримані ще від 1111 
Булавського Анатолія Борисовича, ІПН -  2255903239, яким в свою чергу отримано податкові накладні на 
респіратори за ціною 3,45грн за пару від ТОВ «Фірма «Чабер», ЄДРПОУ- 32625708. 

ф  - перебуває на обліку в -  1716- ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС;
вид діяльності: - 46.73 -  оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та 

санітарно- технічним обладненням;
Держреєстрація від 11.09.2003 №16081200000003607; 
керівник -  Булавський Анатолій Борисович, ІПН 2255903239 
головний бухгалтер - Дідусенко Катерина Богданівна 
статутний фонд- 18500,0 грн.
юр. адреса: 33028 м. Рівне вул. Міцкевича буд. 14 кв. 114 

За даними ЕРПН встановлено обрив по ТОВ «Фірма «Чабор» при формуванні податкового кредиту в 
ланцюгу придбання та продажу товару на респіратори, де відсутнє відображення їх придбання, тобто 
нереальне оформлене постачання, походження якого не підтверджується фактом його законного введення в 
обіг ТОВ «Фірма «Чабор».

Так, нереальне оформлення постачання, походження якого не підтверджується фактом його законного 
введення в обіг ПП «Армотекс».

ЛАНЦЮГ РУХУ ПДВ, ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПП «АРМОТЕКС» та ДП «ХМТП» за
2015р.:

ТОВ «Електрокомплекс 
плюс»
ЄДРПОУ 37941630

ТОВ «Агропромислова 
компанія Китайські 
інвестиції» ЄДРПОУ 
39090057

ТОВ «КВЖД Інвест» 
ЄДРПОУ 38697595

ПП Якоденко Олександр 
Геннадійович 3257309553

ПП «Мега- ПП «Армотекс»
Шанс» ЄДРПОУ --------- > ЄДРПОУ
35568915 39422867 ->

ПП «Булавський
Анатолій Борисович

2255903239

ТОВ «Фірма 
«Чабор» 32625708

ТОВ
«Херсонський
морський
торговельний
порт»

Чоботи, черевики, прапор, 
респіратор, жилет, рукавички 
костюм кухаря, халат

пргшірник акта перевірки. Віза прагіівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки ■У



Внаслідок проведеного аналізу податкової інформації, яка міститься в податкових деклараціях, інших звітних 
документах, податкових накладних а також інформацією, що надається періодично органами виконавчої влади, 
місцевого самоврядування та державної статистики, яка наявна в АІС «Податковий блок», АС «Сгіінсіанлсітя 
реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Єдиного реєстру податкових накладних» (('ДІМIIІ); 
Єдиного реєстру податкових накладних; картки платника податків; системи автоматизованого сніисганлсніїн 
податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (АС співставлення ПЗ і ПК) вс гаїїоилсно, міо 
постачальником ПП "Армотекс» вищезазначених товарів є:

ПП «Мега-Шанс», ЄДРПОУ 35568915
стан платника -  0-платник податків за основним місцем обліку; 
перебуває на обліку в -  2103 - Херсонська ОДІ 11 ГУ ДФС; 
вид діяльності: - 46.90-Неспеціалізована оптова торгівля;
Держреєстрація від 25.12.2007р.;
керівник і головний бухгалтер в одній особі - Бессарабова Світлана Сергіївна
статутний фонд- 100,0 грн.
юр. адреса: 73000 м. Херсон вул. Мира З
кількість працівників встановити неможливо -1ДФ та звіт з ЄСВ не подано.

Згідно даних фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва за 2015 рік, показник основних 
засобів -  «О», що доводить відсутність на підприємстві будь- яких основних фондів.

^  Приймаючи до уваги абз.4 ст. 11 підр.2 розд. XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу України від
02.12.2010р. №2755-Vl, встановлено дані з Єдиного реєстру податкових накладних щодо оренди приміщення за 
договором №б/н від 05.01.2015р. у Малого підприємства колективної власності «Табора», ЄДРПОУ- 14118297 
протягом 2015 року.

За даними ЕРПН встановлено обрив по 1111 «Мега- Шанс» при формуванні податкового кредиту в 
ланцюгу придбання та продажу товару на Халат х/б та Взуття робоче чоловіче, де відсутнє відображення їх 
придбання, тобто нереальне оформлене постачання, походження якого не підтверджується фактом його 
законного введення в обіг ПП «Мега- Шанс».

За даними АІС «Система співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі 
контрагентів» та ЕРПН податкові накладні з номенклатурою товару, які постачаються на ПП «Армодекс» і в 
подальшому ДП «ХМТП», отримано від наступних підприємств:

ТОВ "Електрокомплекс Плюс", ЄДРПОУ- 37941630 
ТОВ «КВЖД Інвест», ЄДРПОУ- 38697595;
ТОВ «Агропромислова компанія китайські інвестиції», ЄДРПОУ- 39090057

А) За даними АІС «Система співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі 
контрагентів» встановлено, що ТОВ "Електрокомплекс Плюс", (код ЄДРПОУ 37941630):

- відомості про держреєстрацію від 04.02.2014 №10701020000052900;
Ф - орган ДПС основної реєстрації- 829.3апорізька ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій обл.

- основний вид діяльності- 46.90- неспеціалізована оптова торгівля;
- статутний фонд -51000 грн.;
- директор і головний бухгалтер- Глумов Михайло Валерійович
- дата анулювання свідоцтва ПДВ-16.09.15р.
За даними АІС «Система співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі 

контрагентів» та ЕРПН встановлено, що податковий кредит складається з підприємств, які не відобразили 
податкові зобов’язання, а саме : ТОВ "Луганський аккумулятор" ЄДРПОУ-31260482 та ТОВ "ТП Інвест - трейд". 
ЄДРПОУ- 38158157

Б) ТОВ "КВЖД ІНВЕСТ", ЄДРПОУ-38697595
- відомості про держреєстрацію від 29.09.1994р.
- орган ДПС основної реєстрації- 829.3апорізька ОДНІ ГУ ДФС у Запорізькій обл.
- основний вид діяльності- 33.12- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового 

призначення;
- статутний фонд -1000 грн.;
- директор і головний бухгалтер - Філатов Сергій Володимирович
За даними АІС «Система співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі 

контрагентів» та ЕРПН встановлено, що податковий кредит складається з підприємств, які не в ідо б ^ л ли
І ^  іі/тмфник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за  проведення перевіуки^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^
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податкові зобов’язання, а саме : ТОВ "Луганський аккумулятор" ЄДРПОУ-31260482 та ТОВ "ТП Інвест - трейд". 
ЄДРПОУ- 38158157

В) ТОВ «Агропромислова компанія китайські інвестиції» , ЄДРПОУ- 39090057
- відомості про держреєстрацію від 29.09. і 994р.
- орган ДПС основної реєстрації- 2103 Херсонська ОДПІ ГУ ДФЄ у Херсонській обл.
- основний вид діяльності- 33.12- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового 

призначення;
- статутний фонд-1220 грн.;
- директор і головний бухгалтер -  Шамоєв Подарі Базилевич
- дата анулювання свідоцтва ПДВ -31.07.15р.
За даними АІС «Система співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі 

контрагентів» та ЕРПН встановлено, що податковий кредит складається з підприємства, яке не відобразило 
податкові зобов’язання - ТОВ "Деймос Інв»" ЄДРПОУ-38357200.

Приймаючи до уваги дані сертифікатів відповідності про виробників на вищезазначений товар, за 
даними АІС «Система співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі 
контрагентів» не встановлено фінансово- господарських відносин підприємств ланцюга постачання з ТОВ 
«Вишнівська взуттєва фабрика» та ТОВ «ПВП «Фільтр», ТОВ «Промислова група «Укрфільтрсервіс»- 

А  Завод «Фільтр», 1111 «Семенівська мануфактура».
Окрім недостатньої кількості ідентифікованого товару відображеного в адресу ПП «Армотекс», 

встановлено обрив по контрагентам при формуванні податкового кредиту в ланцюгу придбання та 
продажу товарів за перевіряємий період 2015р., нереальне оформлення постачання, походження якого не 
підтверджується фактом його законного введення в обіг ПП "Армотекс".

Таким чином, 1111 "Армотекс" сформовано податковий кредит ДП «ХМТП» за рахунок нереального 
оформлення постачання, походження якого не підтверджується фактом його законного введення в обіг.

Пілписуючи договір та одержуючи від названого постачальника податкові накладні та інші первинні 
документи. 7ГП «ХМТП» знав, що на підставі цих документів ним будуть формуватися дані податкового 
обліку, а ТОМУ повинен був пересвідчитися у тому, що ці документи містять ДОСТОВІРНІ відомості.

Отже, контролюючим органом у процесі перевірки встановлені обставини, які у сукупності свідчать про 
наявність у первинних документах недостовірних відомостей про фактичну неможливість виконання цих поставок 
з ідентифікованим товаром саме задекларованим контрагентом.

З урахуванням викладеного, подані ДП «ХМТП» первинні документи не можуть бути розцінені як такі, що 
підтверджують факт поставки. За відсутності підтвердження реального постачання товарів відповідні суми не 
можуть включатися до складу податкового кредиту навіть за наявності формально складених первинних 
документів або сплати грошових коштів.

Оскільки реальність вчинення господарських операцій між ДП «ХМТП» та ПП "Армотекс" не 
% підтверджено обставинами, викладеними вище, надані до перевірки документи не можуть вважатися 

первинними документами для цілей ведення податкового обліку.
Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України (далі -  Кодекс) для цілей оподаткування 

платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів 
оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, 
фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких 
передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій 
на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Відповідно до статті 1 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ „Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" (далі - Закон №996) первинний документ - документ, який містить відомості про 
господарську операцію та підтверджує її здійснення, господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни 
в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

З урахуванням пункту 2 статті З Закон №996, відповідно до якого фінансова, податкова та інші види 
звітності, що використовують грошовий примірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку, для 
підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі 
фактичного здійснення господарської операції.

У відповідності до етап і 4 Закону №996 бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема, 
на таких основних принципах:

135

п/ышфиик акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірт ґ(̂ ^_^ ^^



превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи
ч юридичної форми;

нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду 
необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходін, При 
цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, 
незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерсіжого 
обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до 
бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера ш,одо дотримання порядку оформлення та подання до 
обліку первинних документів (пункт 6 статті 8 Закону № 996).

Відповідно до пунктів 1 та 2 статті 9 Закону №996 підставою для бухгалтерського обліку господарських 
операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи 
повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її 
закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть 
складатися зведені облікові документи.

Згідно з пунктом 2 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 05.06.95 за №168/704 (далі - Положення) первинні документи - це документи, створені у письмовій або 
електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи 

^  адміністрації (власника) на їх проведення.
Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, 

капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.
Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо 

це неможливо, безпосередньо після її завершення. При реалізації товарів за готівку допускається складання 
первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо.

Відповідно до підпункту 2.13 пункту 2 Положення керівник підприємства, установи забезпечує фіксування 
фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма 
підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та 
подання для обліку відомостей і документів.

Керівником підприємства, установи затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл 
(підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов'язаної з відпуском (витрачанням) 
грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать нормативно- 
правовим актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно- 
матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, 
власникам, іншим юридичним і фізичним особам. Такі документи повинні бути передані керівнику підприємства, 
установи для прийняття рішення (підпункт 2.16 пункту 2 Положення).

Також необхідно наголосити, що за умовами ділового звичаю при виборі контрагента суб'єктами 
господарювання оцінюються не лише умови угоди та їх комерційна привабливість, але і ділова репутація 
контрагента, його платоспроможність, а також ризик невиконання зобов'язань та надання гарантій їх виконання, 
наявність у контрагента необхідних ресурсів (виробничих потужностей, технологічного обладнання, 
кваліфікованого персоналу) та відповідного досвіду.

Таким чином, для надання юридичної сили і доказовості, первинні документи повинні бути складені 
відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати порядок, встановлений Закон №996.

Відсутність реально вчиненої господарської операції та, як наслідок, юридична дефектність 
відповідних первинних документів за змістом пункту 44.1 Кодексу не дозволяє формувати дані податкового 
обліку незалежно від спрямованості умислу платників податку - учасників відповідної операції.

Враховуючи те, що первинні бухгалтерські документи, що стосуються ПП «Армотекс» за 2015 рік складені 
з порушенням вимог Закону №996, не мають юридичної сили, не можуть бути підставою для бухгалтерського і 
податкового обліку та подальшого декларування податкових показників з податку на прибуток підприємства та 
ПДВ.

Відображенню у податковій звітності підлягає лише та господарська операція, яка фактично відбулась, а 
не та, зміст якої лише відображений на первинних документах, відповідно тоді така господарська операція, яка 
фактично відбулась і створює відповідні податкові наслідки для платника шляхом формування ним складу 
податкового кредиту та валових витрат інших підприємств.

136

' „ примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки



. д а .

137

Враховуючи вищезазначене, перевіркою не підтверджено реальність здійснення господарських операції! із 
постачальником ПП «Армотекс» за перевіряємий період.

Пунктом 198.1 ст. 198 ПКУ передбаченого, що «право на віднесення сум податку до податкового кредиту 
виникає у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та
послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на 
митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до 
статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік 
результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, 
місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового 
лізингу».

Відповідно до п. 198.3 ст.198 ПКУ, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної 
(контрактно'О вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін та складається з сум податків, нарахованих 
(сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього ПКУ, протягом такого 
звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою 
їх подальщого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Відповідно до п.198.6 ст.198 Кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого 
(нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з 
порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 
201.11 ст.201 Кодексу).

Пунктом 200.1 ст.200 Податкового кодексу, передбачено, що суми податку, які підлягають сплаті до 
бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та 
сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду.

Враховуючи викладені вище обставини, взаємовідносини між ДП «ХМТП» та ПП «Армотекс» за січень, 
березень, квітень, вересень 2015 року не підтверджені відповідними первинними документами та не відповідають 
задекларованим даним учасників цієї господарської операції на суму 10102 грн.

СДШ з ОВП у м. Запоріжжі направлено запит на ДП «ХМТП» 25.08.2016р. №3650/10/28-04-14 щодо 
надання пояснень та документальних підтверджень щодо взаємовідносин з ПП «Армотекс»

На дату складання акту перевірки ДП «ХМТП " відповідь не надано.

Враховуючи викладене, на порушення п.198.1, п.198.3, п.198,6 ст.198, п.200.1 ст.200 Податкового 
Кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями, ДП "Херсоиськиіі морський 
торгівельний порт" у перевіряємому періоді було безпідставно включено до податкового кредиту суму 
ПДВ 10102 грн. грн. по взаємовідносинам з ПП "Армотекс" (код за ЄДРПОУ 39422867) у т.ч. по періодах:

Січень 2015 р. -  1456 грн.
Березень 2015р. -  5220 грн.
Квітень 2015р. -  3167 грн.
Вересень 2015р.- 259 грн.

5) На порушення п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.200.1 ст.200, п.201.10 ст.201 Податкового Кодексу 
України від 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами та доповненнями) встановлено завищення ДП «ХМТП» 
податкового кредиту по взаємовідносинах з ПП «Автосоюз- ЮГ» (код за ЄДРПОУ 36329611) на загальну 
суму 34474 грн. у т.ч. по періодах:

Березень 2014р. -  363 грн.
Червень 2014р. - 11332 грн.
Липень 2014р. -  7254 грн.
Серпень 2014р. -  2098 грн.
Жовтень 2014р. -  5965 грн.
Листопад 2014р.- 1991 грн.
Червень 2015р. -  3505 грн.
Липень 2015р.- 1966 грн.
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Перевіркою встановлено, що ДП «Херсонський морський торговельний порт» в перевіряємому періоді мшю 
взаємовідносини ПП «Автосоюз- ЮГ» на підставі договору (№68Р від 14.05.2014р.) та без укладання угоди на 
постачання автошин та ресори задньої.

Згідно умов договору №68?  від 14.05.2014р.;
Держание підприємство «Херсонський морський торговельний порт» (ДП «ХМТП»), в особі дирекіорп 

Ткаченко Ігоря Валентиновича, який діє на підставі Статуту, (далі - Покупець), і однієї сторони, та
Приватне підприємство «ПП Автосоюз- ЮГ», в особі директора Шолохова Михайла Олександровича, який 

дії на підставі Статуту, (далі Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали 
даний Договір про таке (далі - Договір):
I. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов'язуємся передати у власність Покупця товар (автошини) згідно Специфікації 
(Додаток №1 до даного Доктору), а Покупець зобов'язується отримати товар і оплатити його на умовах даною 
Договору.

1.2. Поставка товару здійсниться партіями згідно письмових заявок Покупця.
1.3. Найменування, одиниця виміру, кількість і піна за відповідну одиницю виміру визначаються Сторонами в 

Специфікації, яка с невід'ємною частиною даного Договору.
1.4. Документи на товар, які Постачальник повинен передати Покупцеві: видаткова накладна, податкова накладна 

(з обов’язковим зазначенням в її окремих рядках таких обов'язкових реквізитів, як, зокрема, код товару згідно з 
Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (надалі - УКТЗЕД)), товарно-транспортна 
накладна, оригінал рахунку (рахунку-фактури), сертифікат якості.
II. Якість товару

2.1. Постачальник повинен поставити Покупцю товар, якість якого відповідає вимогам, вказаним у сертифікаті
якості.

2.2. Постачальник повинен засвідчити якість товарів, які поставляються, належним товаросупроводжувальним 
документом, який посилає разом з товарами.
III Терміни і порядок розрахунків

2.3. Розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем вартості поставленої партії товарів протягом 5 (п’яти) 
банківських днів і дня поставки партії товарів Покупцю на підставі рахунку (рахунку-фактури) Постачальника.
V. Ціна

5.1. Ціна за одиницю товару вказується в Специфікації.
5.2. Загальна сума Договору та загальна вартість товару складає 529 354,16 гри.

VI. Умови поставки товару
6.1. Строк поставки кожної партії товарів становить 5 (п’ять) календарних днів з моменту подання письмової 

заявки Покупцем.
6.2. Місце поставки товарів: поставка товарів здійснюється автомобільним транспортом, силами та за рахунок 

Постачальника на склад Покупця.
6.3. День поставки - дата, вказана в накладній.
6.4. Перехід права власності на товари від Постачальника до Покупця наступає в момент їх передачі на склад 

Покупця.
VII. Строк дії Договору

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє по 31 грудня 2014 року, а в 
частині взаєморозрахунків і гарантійних зобов'язань - до моменту повного виконання Сторонами таких зобов'язань за 
Договором.
ХНІ. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК ПП «Автосоюз- ЮГ» 73000, м. Херсон, вул. Куліка 126 А кв.66 
Поштова адреса: 73000 а/я 227
п/р 26002125992 в Першому міському від. Райффайзен /Аваль банк в м. Херсоні, МФО 380805

ПОКУПЕЦЬ ДП «ХМТП» 73000, м. Херсон, 138он-т Ушакова, 4 
Поштова адреса: 73025, м. Херсон, 138онт. Потьомкінська, З 
п/р 2600201693454 у філії АТ „Укрексімбанк» в м. Херсон, МФО 352639 
код ЄДРПОУ 01125695 ШН 011256921031, 138он. №100051588

Підписано:
Від покупця: Ткаченко Ігорь Валентинович директор ДП «ХМТП»
Від продавця; Шолохов Михайло Олександрович директор ПП «Автосоюз-ЮГ»

о ^ ^ р іш ір н и к  акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за  проведення пеуевіуки '^  ,
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СПІЕЦР[ФІКАЦІЯ до договору
№
з/п

Найменування, ДСТУ, ГОСТ, ТУ серія/тип, 
креслення

Од.
вим.

Кіл-ть Ціна, грн. за 
ох, 3 ПДВ

Загальна су ма в 
грн., 3 ПДВ

1. Шина8.40-15С (215/90-150 Я-245/6 шт. 40 2100.00 84000,00
2. Шина11.00К20 шт. 10 8532,36 85323,60
3. Шина 6.50-10 шт. 20 3867,12 77342.40
4. Шина 5.00-8 ЭЛКО 332 шт. 20 3147,12 62942.40
5. Шина 20.5-25/20 PR LM L3/G3/E3 шт. 8 20432,00 163456.00
6. Шина 10.00R20 шт. 10 4500.00 45000,00
7.

Шина 320R508 (12.00R20) ИД-304 Ібсл шт. 6 5366.40 32198,40
8. Шина260К508 ('9.00R20') шт. 2 3601,08 7202.16
9. Шина с/х 15.5R38 шт. 2 8160,00 16320,00
10. Шина 215/60R16 99V Primacy HP Michelin

шт. 4 2241.40 8965,60
11. Шинa225/85R15C шт. 8 1344,72 10757,76
12. Шина 6.50-10 - 12PR Kenda К610 шт. 6 6240,00 37440.00
13. Шина 12.00/20 PR 24 ТТ (с камер) шт. 12 12547,00 150564.00
14. Камера 12.00/20 шт. 12 474.00 5688,00
15. Шина 250/15 ТТ (с камер) шт. 4 4150.00 16600,00
16. Камера 8.40-15С шт. 24 234.00 5616.00
17. Шина 6.50-10 - 12 PR ТТ (с камер) шт. 8 6240,00 49920.00

Всього ;11ДВ: 859 336ТГ~

ПП «Автосоюз» на адресу ДП «ХМТП» виписані податкові. Серед загального переліку податкових 
накладних існують позиції, в яких зазначено:

ном
ер
п/н

Дата
виписки

Код УКТ 
ЗЕД номенклатура од.ви

міру
к-ть ціна за 

од.
Загальна 
сума, грн

Сума ПДВ

29 20.03.2014 Диск зчеплення ведений 184 в зб. 
(ф=50, без асбет)

шт 1 1 816,70 2 180,04 363,34

3 02.06.2014 Шина 6.50-10 шт 2 3 222,60 14 028,48 2 338,08

3 02.06.2014 Шина 5.00-8 шт 2 2 622,60

35 27.06.2014 4011100090 Шина215/60аі6 99У шт 4 1 867,83 53 965,60 8 994,27

35 27.06.2014 Шина 10.00-20 шт 10 3 750,00

35 22.07.2014 Шина 5.00-8 ЭЖ О  332 шт 4 2 622,60 43 525,44 7 254,24

35 22.07.2014 Шина 6.50-10 еластична шт 8 3 222,60

12 07.08.2014 Шина 5.00-8 ЕЛКО 332 шт 4 2 622,60 12 588,48 2 098,08

34 20.10.2014 Шини 6,50-10 шт 6 3 222,60 35 791,20 5 965,20

34 20.10.2014 Шини 5.00-8 ЕЖ О  332 шт 4 2 622,60

26 21.11.2014 Шина 5.00-8 ЭЛКО 332 шт 2 2 622,60 11 946,24 1 991,04

26 21.11.2014 Автокамера 12.00/20 шт 6 395,00

26 21.11.2014 Автокамера 8,40-15С шт 12 195,00

11 05.06.2015 7320101900 Ресора задня (15-листів) L-1846 
мм (ЧМЗ) МАЗ 509

шт 2 8 762,50 21 030,00 3 505,00

9 13.07.2015 8307900090 Металорукав (гофра) МАЗ 
(диам. 110мм)

пог.м 1,2 1 313,54 1 891,50 315,25

10 13.07.2015 8708309998 ПГУ МАЗ VO-3208 шт 1 8 254,00 9 904,80 1 650,80

Сума ПДВ 34474
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- дата виписки податкової накладної та порядковий номер;
- продавець: ПП «Автосоюз-ЮГ»(наведені його реквізити аналогічні реквізитам договору);
- покупець: ДП «ХМТП» (наведені його реквізити аналогічні реквізитам договору);
- у вигляді таблиці відображено дата виникнення податкового зобов’язання, номенклатура, одиниця виміру, 

кількість, ціна без урахування ПДВ, основна ставка, сума ПДВ, загальна сума з ПДВ;
- податкові накладні мають підпис -  Шолохов М.О.

Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту 
та відображено у реєстрах отриманих податкових накладних, які відповідають даним додатку 5 до податкової
декларації з податку на додану вартість та даним декларації з ПДВ за березень 2014 року:

Обсяг
поставки Сума ПДВ Назва декларації

4082,8 816,56 № 9022419173 віл 22.04.2014 ояд.23Г3632961210301 Ш2151Шопаток 5 РозшиФоовки податкових
зобов’язань та податкового коелиту в оозоізі контоагентів Ш5У

ЮГ» відсутні.
Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту 

та відображено у реєстрах отриманих податкових накладних, які відповідають даним додатку 5 до податкової
декларації з податку на додану вартість та даним декларації з ПДВ за червень 2014 року:

Обсяг
поставки Сума ПДВ Назва декларації

139398,5 27879,71
№ 9041780516 віл 21.07.2014 ояд.24Г3632961210301 СГО2151Шолаток 5 'РозшиФоовки податкових
зобов’язань та податкового коедиту в оозоізі контрагентів Ш5)

ЮГ» відсутні.
Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту 

та відображено у реєстрах отриманих податкових накладних, які відповідають даним додатку 5 до податкової 
декларації з податку на додану вартість та даним декларації з ПДВ за липень 2014 року:

Обсяг
поставки Сума ПДВ Назва декларації

150177,7 30035,55
№ 9047763512 віл 18.08.2014 оял.22Г3632961210301 Ш 2 15 ПДодаток 5 'РозшиФоовки
податкових зобов’язань та податкового коедиту в оозоізі контрагентів Ш5

Розбіжності виникли між сумою податкового кредиту ДП «ХМТП» та податковими зобов’язаннями ПП 
«Автосоюз-ЮГ» за рахунок поданої декларації з ПДВ ПП «Автосоюз-ЮГ» з відміткою «До відома».

Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту 
та відображено у реєстрах отриманих податкових накладних, які відповідають даним додатку 5 до податкової 
декларації з податку на додану вартість та даним декларації з ПДВ за серпень 2014 року:

Обсяг
поставки

Сума ПДВ Назва декларації

73225,4 14645,08
№ 9054263374 від 22.09.2014 ояд.18Г3632961210301 а02151Ш одаток 5 'РозшиЛоовки
податкових зобов’язань та податкового кредиту в оозоізі контрагентів Ш5

Розбіжності між сумою податкового кредиту ДП «ХМТП» та податковими зобов’язаннями ПП «Автосоюз- 
ЮГ» відсутні.

Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту 
та відображено у реєстрах отриманих податкових накладних, які відповідають даним додатку 5 до податкової 
декларації з податку на додану вартість та даним декларації з ПДВ за жовтень 2014 року:

<=^^іірішірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевіркі/і^^^ і*-.
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Обсяг
поставки

80790.8

Сума ПДВ

16158.16

Назва декларації

№ 9067788453 від 20.11.2014 шд.25Г3632961210301 Ш 215 ПДодаток 5 'Розшифровки
податкових з обов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5

Розбіжності між сумою податкового кредиту ДП «ХМТП» та податковими зобов’язаннями ПП «Автосоюз- 
ЮГ » відсутні.

Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту 
та відображено у реєстрах отриманих податкових накладних, які відповідають даним додатку 5 до податкової 
декларації з податку на додану вартість та даним декларації з ПДВ за листопад 2014 року:

Обсяг
поставки

59196,4

Сума ПДВ

11839,28

Назва декларації

№ 9074149525 від 22.12.2014 ряд.29Г3632961210301 а02151Ш одаток 5 'Розшифровки
податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5

Розбіжності між сумою податкового кредиту ДП «ХМТП» та податковими зобов’язаннями ПП «Автосоюз- 
ЮГ » відсутні.

Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту 
^І^та відображено у реєстрах отриманих податкових накладних, які відповідають даним додатку 5 до податкової 

декларації з податку на додану вартість та даним декларації з ПДВ за червень 2015 року:

Обсяг
поставки Сума ПДВ Назва декларації

17525 3505
№ 9153393168 від 20.07.2015 ряд.34Г3632961210301 Ш2151Шолаток 5 'Розшифровки
податкових з обов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5

Розбіжності між сумою податкового кредиту ДП «ХМТП» та податковими зобов’язаннями ПП «Автосоюз- 
ЮГ » відсутні.

Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту 
та відображено у реєстрах отриманих податкових накладних, які відповідають даним додатку 5 до податкової 
декларації з податку на додану вартість та даним декларації з ПДВ за липень 2015 року:

Обсяг
поставки Сума ПДВ Назва декларації

13048,49 2609,7 № 9175835107 віл 20.08.2015 ряд.19Г3632961210301 Ш2151Шолаток 5 'Розшифровки
податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Ш5

ЮГ» відсутні.
Розрахунки між ДП «ХМТП» та ПП «Автосоюз-ЮГ» здійснювались у безготівковій формі, 

вищезазначених податкових накладних відповідно до платіжних доручень :
В частині

Дата та номер платіжного 
доручення

Сума

20.03.2014 №00000022939 4899,36
19.06.2014 №00000025105 30828,48
02.07.2014 №00000025386 61167,76
04.08.2014 №00000026197 47285,44
03.09.2014 №00000026942 10000
04.09.2014 №00000026958 10000
05.09.2014 №00000027017 10000

08.09.2014 №00000027055 10000

09.09.2014 №00000027092 10000

26.09.2014 №00000027478 47870,48

29.09.2014 №00000027492 20000

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки
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30.09.2014 №00000027510 20000
29.10.2014 №00000028204 71748,96
04.12.2014 №00000029158 71035,68
05.06.2015 №00000032732 21030

13.07.2015 №00000033455 1891,50
13.07.2015 №00000033459 9904,80

В бухгалтерському обліку ДП «ХМТП» вищезазначені операції по взаємовідносинах з ПП «Автосоюз-ЮГ» 
знайшли своє відображення наступним чином; 

березень 2014

Дт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

4899,36

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

4082,80

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

816,56

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

4899,36

червень 2014

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

139398,53

Дт 3711«Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

106110,48

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

23233,09

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

106110,48

липень 2014
Станом на 01.07.2014р. кредиторська заборгованість по розрахункам з ПП «Автосоюз-ЮГ» склала

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

150177,33

Дт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

144095,60

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

30035,55

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

16183,20

серпень 2014

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

73225,40

Дт 3711«Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

47285,44

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

14645,08

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

87870,48

Ш  «Автосоюз-ЮГ» 97285,44грн.

Станом на 31.08.2014р. кредиторська заборгованість по розрахункам з ПП «Автосоюз-ЮГ» складає 
137870,48грн.

жовтень 2014

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

80790,80

Дт 3711«Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

96948,96

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

16158,16

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

96948,96

г ^ пріїмфпик акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення п ер е в ір к ^ ^ ^ ^ ^ ^
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листопад 2014
Станом на 01.11.2014р. заборгованість по розрахункам з ПП «Автосоюз-ЮГ» відсутня.

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

59196,40

11839,28

Станом на 30.11.2014р. кредіггорська заборгованість по розрахункам з ПП «Автосоюз-ЮГ» складає 
71035,68грн.

червень 2015

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

17525,0

Дт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

21030,0

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

3505,0

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

21030,0

липень 2015

Дт 207 «Запчастини»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

13048,49

Дт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»
Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

15658,19

Дт 6412 «Розрахунки по ПДВ»
Кт 631 «Розрахунки з постачальниками»

2609,70

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками»
Кт 3711 «Розрахунки по виданим авансам»

15658,19

Станом на 31.07.2015р. заборгованість по розрахункам з ПП «Автосоюз-ЮГ» відсутня.

номер
видатков

ої

Дата Номер
прибуткового Артикул Номенклатура Од.

вим.
Кіл-
ть

ціна за 
од.

Сума,
грн

55 21.03.2014 422 від 21.03.14 824014395

Диск зчеплення ведений 184 в 
зб. (ф=50, без асбет)

шт 1 1 816,70 2 180,04

154 02.06.2014 1066 від 02.06.14

823000734
Шина 6.50-10 шт 2 3 ???,60 14 028,48

823000743
Шина 5.00-8 шт 2 2 622,60

186 27.06.2014

1261 від 30.06.14
823000732

Шина215/60М6 99У шт 4 1 867,83 53 965,60

823000755
Шина 10.00-20 шт 10 3 750,00

226 22.07.2014 1466 від 22.07.14

823000743
Шина 5.00-8 ЭЛКО 332 шт 4 2 622,60 43 525,44

823000714
Шина 6.50-10 еластична шт 8 3 222,60

258 07.08.2014 1576 від 07.08.14 823000743
Шина 5.00-8 ЕЛКО 332 шт 4 2 622,60 12 588,48

370 20.10.2014 2150 від 20.10.14

823000760
Шини 6,50-10 шт 6 3 777,60 35 791,20

823000743
Шини 5.00-8 ЕЛКО 332 шт 4 2 622,60

418 21.11.2014 2401 ВІД21.11.14

823000743
Шина 5.00-8 ЭЖ О  332 шт 2 2 622,60 11 946,24

823000761
Автокамера 12.00/20 шт 6 395,00

823000762
Автокамера 8,40-15С шт 12 195,00

180 08.06.015 1146 ВІД 08.06.15 824014664

Ресора задня (15-листів) Ь-1846 
мм (ЧМЗ) МАЗ 509

шт 2 8 762,50 21 030,00

182 13.07.2015 1382 ВІД 13.07.15 504504056
Металорукав (гофра) МАЗ 
(диам. 110мм)

пог.м 1,2 1 313,54 1 891,50

235 13.07.2015 1382 ВІД 13.07.15
824014669 ПГУМАЗУО-З208 шт 1 8 254,00 9 904,80

Дані щодо товарно- транспортних накладних:
примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за  проведення п е р е в і р к і і ^ ^ ґ і^
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I Ііімер

27

i\IO

2I\ I1

Дата

02.06.2014

27.06.2014

07.08.2014

20.10.2014

21.11.2014

08.06.2015

Автомобіль
Hyundai

BT6469AT
Газель

BT1821AC
Газель

ВТ1821АС
Chevrolet 

ВТ 14- 
70ВС

Chevrolet 
ВТ 14- 
70ВС

Chevrolet 
ВТ 14- 
70ВС

Причіп

ВТ7877ХХ

АвтомобільїпіН 
перевічіїик

ПП ''Автосоюз 
- ЮГ"

ПП "Автосоюз 
- Ю Г "

ПП "Автосоюз 
-ЮГ"

ПП "Автосоюз 
-ЮГ"

ПП "Автосоюз 
-ЮГ"

ПП "Автосоюз 
-ЮГ"

Ііімотіїїк і 
ііііігіііжоїіідіїрипііик

1111 "Лнгосоюз - 
ІОГ"

ІIIІ "Автосоюз - 
ЮГ"

ПІ І "Автосоюз- 
ЮГ"

ПП "Автосоюз ■ 
ЮГ"

ПП "Автосоюз ■ 
ЮГ"

ПП "Автосоюз - 
ЮГ"

Пункт
навантаження

Херсон

Херсон

Херсон

Херсон

Херсон

Херсон

Пункт
розвантаження

Херсон

Херсон

Херсон

Херсон

Херсон

Херсон

Водій
Селянинов

ДО-
Погорілий

С.Г.
Погорілий

С.Г.

Селянинов
Д.о.

Селянинов
Д-0-

Селянинов
Д.О.

В ході перевірки надано додатковий документ: Сертифікат відповідності №UA1.009.0007603-14 від 
07.02.2014р. на шини пневматичні автомобільні марки «Кама», де зазначено виробника ВАТ «Нижнекамсшина» 

423580 Республіка Татарстан Росія. Серед переліку моделей значиться тільки розмір - 12.00R20.
Перевіркою встановлено, що шини з розмірами 5.00-8, 6.50-10, 10.00-20, диск зчеплення та автокамери з 

розмірами 8.40-15С, 12.00-20 виробляють іноземні підприємства: Armour, Deestone, Addo, Maglift, Double 
Happiness, Mitas, Омскшина, Ніжнекамскшина, Мінський автомобільний завод.

^ , Таким чином, вищезазначений товар імпортного походження.
"  Внаслідок проведеного аналізу податкової інформації, яка міститься в податкових деклараціях, інших

звітних документах, податкових накладних а також інформацією, що надається періодично органами виконавчої 
влади, місцевого самоврядування та державної статистики, яка наявна в АІС «Податковий блок», АС 
«Співставлення реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Єдиного реєстру податкових накладних»; 
картки платника податків; системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового 
кредиту в розрізі контрагентів (АС співставлення ПЗ і ПК) встановлено наступне:

ПП «Автосоюз- ЮГ» (код за ЄДРПОУ 36329611):
- зареєстровано від 06.02.2009р.
- на обліку -  2103 ДПІ у Херсоні ГУ ДФС
- основний вид діяльності - 47.19- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- статутний фонд 1000 грн.,
- засновник, керівник і бухгалтер - Селянінов Денис Олегович
- юридична адреса : 73000 м. Херсон вул. Іллі Кулика 126 кв.66

- кількість працюючих- 2 особи.
Згідно даних фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва за 2014 та 2015 рік, підприємство володіє 

основними засобами: первісна вартість складає 329800грн.
За даними ЕРПН встановлено обрив по ПП «Автосоюз-ЮГ» при формуванні податкового кредиту в 

ланцюгу придбання та продажу товару на шину 215/60R16 99V з кодом УКТ ЗЕД 4011100090, ПГУ МАЗ VG-3208 
з кодом УКТ ЗЕД 8708309998 та на шини з розмірами 5.00-8, 6.50-10, 10.00-20, диск зчеплення та автокамери з 
розмірами 8.40-15С, 12.00-20, де відсутнє відображення їх придбання, тобто нереальне оформлене постачання, 
походження якого не підтверджується фактом його законного введення в обіг ПП «Автосоюз-ЮГ».

Окрім даних ЄРПН, за даними митниці встановлено, що ПП «Автосоюз -Ю Г» протягом 2014 і 2015 років не 
є імпортером будь- якої продукції.

ЛАНЦЮГ РУХУ ПДВ, ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПП «Автосоюз-ЮГ» та ДП»ХМТП» за 
перевіряємий період

ТОВ «Техавтосервіс» код 
ЄДРПОУ- 24955590

ТОВ «Вінтаж» код 
ЄДРПОУ- 36926653

ПП «А втосою з- Ю Г » код 
ЄДРПОУ- 36329611

Диск зчеплення , шини різних моделей, 
автокамери. Ресора задня, Металорукав 
(гофра) МАЗ, ПГУ МАЗ У0-3208 
імпортного походження, без зазначення 
коду 
та:
Шин 215/60К16 99У УКТ ЗЕД 
4011100090,
ПГУ МАЗ У0-3208 УКТ ЗЕД 8708309998 

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділ

ДП «ХМТП»

Шального за проведення перевірка
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Перевіркою встановлено не відображення в ЄРПН податкові накладні з номенклатурою товару 
імпортного походження, що призводить до відсутності права на включення до складу податкового кредиту.

Вчинення господарських операцій між ДП "ХМТП" та ПП «Автосоюз- ЮГ» не підтверджено.
Податкові накладні з номенклатурою товару імпортного походження, постачаємого на ДП «ХМТП», 

отримано ще від наступних підприємств:
1) ТОВ «Техавтосервіс», код ЄДРПОУ- 24955590 на товар: - Металорукав (гофра) МАЗ (диам. 110мм) з 

кодом 8307900090 у кількості 1,2 м;
2) ТОВ «Вінтаж», код ЄДРПОУ- 36926653) на товар: - Ресора задня (15-листів) L-1846 мм (ЧМЗ) МАЗ 

509 з кодом 7320101900 у кількості 1шт;
А) За даними АІС «Система співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі 

контрагентів» та ЕРПН встановлено, що ТОВ «Техавтосервіс " (код ЄДРПОУ 24955590):
- відомості про держреєстрацію від 04.02.2014 №10701020000052900;
- орган ДПС основної реєстрації- 2103 Херсонська ОДНІ ГУ ДФС;

- вид діяльності; 45.32- роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- статутний капітал - 9375грн.
- кількість працюючих - 37 осіб
- керівник і головний бухгалтер -  Ковальчук Ірина Іванівна
За даними АІС «Система співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі 

Ä  контрагентів», ЕРПН та даними митниці встановлено, що ТОВ «Техавтосервіс» не е суб’єктом ЗЕД. тобто 
імпортні операції відсутні, а оформлення ідентифікованого товару: М еталорукав (гофра) МАЗ (диам.ІІОмм) з 
кодом 8307900090 відбулось по податковій накладній, яке не підтверджується реєстрацією в ЄРПН.

Перевіркою встановлено обрив по контрагенту ТОВ «Техавтосервіс» при формуванні податкового 
кредиту в ланцюгу придбання та продажу товару за перевіряємий період у зв’язку з відсутністю в ЄРПН, 
тобто нереальне оформлене постачання, походження якого не підтверджується фактом його законного 
введення в обіг ТОВ " Техавтосервіс".

Б) За даними АІС «Система співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі 
контрагентів» та ЕРПН встановлено, що ТОВ «Вінтаж" (код ЄДРПОУ 36926653):

- відомості про держреєстрацію від 28.12.2009р.;
- орган ДПС основної реєстрації- 2655.ДНІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві;
- вид діяльності: 45.11- Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- статутний капітал - 104400грн.
- кількість працюючих - 4 особи
- керівник і головний бухгалтер -  Буратинський Дмитро Олександрович
За даними ЄРПН в НК Ресора задня (15-листів) L-1846 мм (ЧМЗ) МАЗ 509 з кодом 7320101900
За даними АІС «Система співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі 

контрагентів», ЕРПН та даними митниці встановлено, що ТОВ «Вінтаж» не є суб’єктом ЗЕД. тобто імпортні 
^ операції відсутні, а оформлення ідентифікованого товару: Ресора задня (15-листів) L-1846 мм (ЧМЗ) МАЗ 509 з 

кодом 7320101900 відбулось по податковій накладній, яке не підтверджується реєстрацією в ЄРПН.
Перевіркою встановлено обрив по контрагенту ТОВ «Вінтаж» при формуванні податкового кредиту в 

ланцюгу придбання та продажу товару за перевіряємий період у зв’язку з відсутністю в ЄРПН, тобто 
нереальне оформлене постачання, походження якого не підтверджується фактом його законного введення в 
обіг ТОВ «Вінтаж ".

Таким чином, на всіх етанах реалізації товару кінцевому споживачу у супровідній документації, яка 
додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом, прийнятим для окремих видів 
продукції або в окремих сферах обслуговування, покупець повинен мати можливість ознайомитися з 
найменуванням та місцезнаходженням виробника (ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів» від
12.05.91 р. № 1023-ХП).

Згідно п.201.10. ст.201 ПКУ «Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем 
товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку 
заповнення податкової накладної не дає права покунню на включення сум податку на додану вартість до 
податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної п 
податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.»

Згідно вимог Порядку заповнення податкової накладної,затвердженого Наказом Міністерства фінансів 
України 22.09.2014, № 957 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової
накладної"):

tipiiMlimuK акта мреяфки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення n ep eeip K U ^ ^ ^ ^ J^



Не дають права покупцю на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту у разі 
ііідсутності факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в 
( дііиому реєстрі податкових накладних та порушення порядку заповнення податкової накладної;

Тобто, враховуючи обставини, що до податкового кредиту березня, червня-серпня, жовтня, листопада 
2014р., червня, липня 2015р. ДП «ХМТП» включено податкові накладні, виписані з порушенням п. 201.10 
f l .  201 ПКУ, не можливо встановити походження імпортних активів, що були придбані 1111 «Автосоюз-ЮГ» 
у ’ГОВ «Вінтаж», ТОВ «Техавтосервіс», а також факт їх подальшої реалізації.

Підписуючи договір та одержуючи від названого постачальника податкові накладні та інші первинні 
документи. ДП «ХМТП» знав, шо на підставі цих документів ним будуть Формуватися дані податкового 
обліку, а ТОМУ повипеп був пересвідчитися у тому, що ці документи містять достовірні відомості.

Отже, контролюючим органом у процесі перевірки встановлені обставини, які у сукупності свідчать про 
наявність у первинних документах недостовірних відомостей нро учасників поставок, про невідповідність 
введеного в обіг продукції невідомої номенклатури ідентифікованому товару саме задекларованими 
контрагентами.

З урахуванням викладеного подані Д П  «Х М Т П » первинні документ и не м ож ут ь бут и розцінені як такі, що 
підт вердж ую т ь факт поставки. За  відсут ност і підт вердж ення ф акт у придбання т оварів відповідні суми не 
мож ут ь включатися до складу подат кового кредит у навіть за  наявност і формально складених первинних 
документів або сплати грош ових коштів.

^  Оскільки вчинення господарських операцій між ДП «ХМТП" та ПП «Автосоюз- ЮГ» не підтверджено
обставинами, викладеними вище, надані до перевірки документи не можуть вважатися первинними документами 
для цілей ведення податкового обліку.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України (далі -  Кодекс) для цілей оподаткування 
платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів 
оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, 
фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких 
передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій 
на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Відповідно до статті 1 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ „Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" (далі - Закон №996) первинний документ - документ, який містить відомості про 
господарську операцію та підтверджує її здійснення, господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни 
в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

З урахуванням пункту 2 статті З Закон №996, відповідно до якого фінансова, податкова та інші види 
звітності, що використовують грошовий примірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку, для 
підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі 
фактичного здійснення господарської операції.

0  У відповідності до статті 4 Закону №996 бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема,
на таких основних принципах:

превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи 
з юридичної форми;

нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду 
необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При 
цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, 
незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського 
обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до 
бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до 
обліку первинних документів (пункт 6 статті 8 Закону № 996).

Відповідно до пунктів 1 та 2 статті 9 Закону №996 підставою для бухгалтерського обліку госіюдарських 
операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи 
повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її 
закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуїь 
складатися зведені облікові документи.

Згідно з пунктом 2 <сПоложення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському облікуА), 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
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України 05.06.95 за №168/704 (далі - Положення) первинні документи - це документи, створені у письмовій або 
електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи 
адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, 
капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.

Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо 
це неможливо, безпосередньо після її завершення. При реалізації товарів за готівку допускається складання 
первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо.

Відповідно до підпункту 2.13 пункту 2 Положення керівник підприємства, установи забезпечує фіксування 
фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма 
підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та 
подання для обліку відомостей і документів.

Керівником підприємства, установи затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл 
(підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов'язаної з відпуском (витрачанням) 
грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать нормативно- 
правовим актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно- 
матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, 
власникам, іншим юридичним і фізичним особам. Такі документи повинні бути передані керівнику підприємства, 

( .установи для прийняття рішення (підпункт 2.16 пункту 2 Положення).
Також необхідно наголосити, що за умовами ділового звичаю при виборі контрагента суб'єктами 

господарювання оцінюються не лише умови угоди та їх комерційна привабливість, але і ділова репутація 
контрагента, його платоспроможність, а також ризик невиконання зобов'язань та надання гарантій їх виконання, 
наявність у контрагента необхідних ресурсів (виробничих потужностей, технологічного обладнання, 
кваліфікованого персоналу) та відповідного досвіду.

Таким чином, для надання юридичної сили і доказовості, первинні документи повинні бути складені 
відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати порядок, встановлений: Закон №996.

Не відповідність реально вчиненої господарської операції та, як наслідок, юридична дефектність 
відповідних первинних документів за змістом пункту 44.1 Кодексу не дозволяє формувати дані податкового 
обліку незалежно від спрямованості умислу платників податку - учасників відповідної операції.

Враховуючи те, що первинні бухгалтерські документи, що стосуються ДП «ХМТП» за перевіряємий 
період складені з порушенням вимог Закону №996, не мають юридичної сили, не можуть бути підставою для 
бухгалтерського і податкового обліку та подальшого декларування податкових показників з податку на прибуток 
підприємства та ПДВ.

Відображенню у податковій звітності підлягає лише та господарська операція, яка фактично відбулась, а 
не та, зміст якої лише відображений на первинних документах, відповідно тоді така господарська операція, яка 
фактично відбулась і створює відповідні податкові наслідки для платника шляхом формування ним складу 

^  податкового кредиту та валових витрат інших підприємств.
▼ Враховуючи вищезазначене, перевіркою не підтверджено здійснення господарських операцій із

постачальником ПП «Автосоюз-ЮГ» за березень, червень-серпень, жовтень, листопад 2014р., червень, липень 
2015р..

Пунктом 198.1 ст. 198 ПКУ передбаченого, що «право на віднесення сум податку до податкового кредиту 
виникає у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та
послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на 
митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до 
статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік 
результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, 
місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового 
лізингу».

Відповідно до п. 198.3 ст.198 ПКУ, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної 
(контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін та складається з сум податків, нарахованих 
(сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього ПКУ, протягом такого
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»пітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою 
їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

відповідно до п.198.6 ст.198 Кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого 
(ніі|ї(іхоиаиоі'о) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з 
норуїиенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 
201.1! ст.201 Кодексу).

Пунктом 200.1 ст.200 Податкового кодексу, передбачено, що суми податку, які підлягають сплаті до 
бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та 
сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду.

Враховуючи викладені вище обставини, взаємовідносини між ДП «ХМТП» та ПП «Автосоюз_ЮГ» не 
підтверджені відповідними первинними документами та не відповідають задекларованим даним учасників цієї 
господарської операції на суму 34474 грн.

СДШ з ОВП у м. Запоріжжі направлено запит на ДП «ХМТП» 25.08.2016р. №3650/10/28-04-14 щодо 
надання пояснень та документальних підтверджень щодо взаємовідносин з ПП «Автосоюз_ЮГ».

На дату складання акту перевірки ДІЇ «ХМТП» відповідь не надано.
Враховуючи викладене, на норушення н.198.1, п.198.3, п.198,6 ст.198, п.200.1 ст.200 Податкового 

Кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями, ДП "Херсонський морський 
торгівельний порт" у перевіряємому періоді було безпідставно включено до податкового кредиту суму 
ПДВ 34474 грн. грн. по взаємовідносинам з ПП «Автосоюз- ЮГ» (код за ЄДРПОУ 36329611) у т.ч. по 

Щ періодах:

Березень 2014р. -  363 грн.
Червень 2014р. - 11332 грн.
Липень 2014р. -  7254 грн.
Серпень 2014р. -  2098 грн.
Жовтень 2014р. -  5965 грн.
Листопад 2014р.- 1991 грн.
Червень 2015р. -  3505 грн.
Липень 2015р.- 1966 грн.

За результатами перевірки встановлено, що ДП „ХМТП” порушено п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.200.1 
ст.200 Кодексу та безпідставно сформовано податковий кредит по податку на додану вартість на суму 251 741 
грн, що в свою чергу привело до заниження податкового зобов’язання з податку на додану вартість на суму 251 
741 грн.

2) Проведеною перевіркою відображеного показника в рядку 10.2 (Колонка А) Декларацій «Придбання 
(виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України 

Ф товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності 
платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування(стаття 197 розділу V Кодексу, 
підрозділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковується (постачання послуг за межами 
митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 
розділу V Кодексу за межами митної території України» Декларації за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 року у 
сумі 93 405 грн., на підставі таких документів: податкові накладні, оборотні відомості, накладні, реєстр 
отриманих податкових накладних, прибуткові накладні, авансові звіти, касові чеки, прибуткові касові ордери, 
регістри бухгалтерського обліку, встановлено, що до зазначеного рядка віднесено операції із придбання товарів з 
податком на додану вартість з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, 
які не є об'єктом оподаткування, а саме надання послуг по перевезенню (переміщенню) пасажирів та вантажів 
транзитом через територію і порти України, а також з постачвння послуг, повязаних із такими перевезенням 
(переміщенням) оподаткування яких визначено згідно вимог пп. п. 197.8 ст. 197 Податкового Кодексу України.

Проведеною перевіркою відображеного показника за з 01.01.2014 по 31.12.2015 в 3arajH>niM сумі 93 405 гри. 
на підставі таких документів: отриманих податкових накладних; реєстрів податкових накладних; виписок бтіку, 
актів виконаних робіт, регістрів бухгалтерського обліку, не встановлено заниження (завищення) шдеклнроипмик 
суб’єктом господарювання показників у рядку 10.2 (Колонка А) Декларацій з податку на додану пар і іс ть.

148
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(виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України 
товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльїіосіі 
плагмика податку для здійснення операцій, які: підлягають оподаткуванню за основною ставкою, ставкою 7% гп 
nyjfbOBow ставкою», з 01.01.2016p - рядок 10.3 (Колонка А) «Придбання з нульовою ставкою та/або без події гку 
па додану вартість» показників за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 у загальній сумі 125 032 грн., на підстані іпкнх 
документів: податкові накладні, оборотні відомості, накладні, реєстр отриманих податкових накладних, прибуї кові 
накладні, авансові звіти, касові чеки, прибуткові касові ордери, регістри бухгалтерського обліку, встановлено, що 
до зазначеного рядка віднесено операції професійного навчання, медичного огляду працівників, придбпііим 
товарів, робіт (послуг) від неплатників ПДВ.

Проведеною перевіркою відображеного показника за з 01.01.2014 по 31.12.2015 в загальній сумі 125 0І2 
грн. на підставі таких документів: отриманих податкових накладних; реєстрів податкових накладних; пиїтсок 
банку, актів виконаних робіт, регістрів бухгалтерського обліку, не встановлено заниження (заниіцсіііін) 
задекларованих суб’єктом господарювання показників у рядку 11.1 (Колонка А) Декларацій з податку на додіїиу 
вартість

5) Перевіркою відображених показників у рядку 11.2 (Колонка А) Декларацій «Придбання (виготовлення, 
будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуї 
та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для 
здійснення операцій, які: не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від

0  оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), 
та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання 
яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території 
України)» за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 у загальній сумі 41 521 грн. встановлено, що на формування цих 
показників мало вплив здійснення операцій із придбання в із придбання медикаментів, нормативної літератури, 
медичного огляду працівників, придбання товарів, робіт (послуг) від неплатників ПДВ.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 в загальній сумі 
41 521 грн. на підставі таких документів: отриманих податкових накладних; реєстрів податкових накладних; 
виписок банку, актів виконаних робіт, регістрів бухгалтерського обліку, не встановлено заниження (завищення) 
задекларованих суб’єктом господарювання показників у рядку 11.2 (Колонка А) Декларацій з податку на додану 
вартість.

6) Перевіркою відображених показників у рядку 14.1 (Колонка А) Декларацій «Придбання (виготовлення, 
будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, 
ввезення на митну територію України товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній 
території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності - з податком на 
додану вартість» за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 у загальній сумі 1 718 372 грн., встановлено, що на

^  формування цього показника мало вплив здійснення операцій із придбання лікарськіх засобів, продуктів 
харчування, електроенергії, води, природного газу, отримання послуг з дератизації, профілактичного дослідження 
інфекційних захворювань, придбання інших товарів та послуг для обслуговування соціальних закладів ДП 
"ХМТП" (Полікліника, Профком, Інтерклуб, Дошкільний навчальний заклад), витрати на які не призначені для 
використання в господарській діяльності.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 у загальній сумі 1 
718 372 грн. на підставі таких документів: отриманих податкових накладних; реєстрів податкових накладних; актів 
виконаних робіт, регістрів бухгалтерського обліку, виписок банку не встановлено заниження (завищення) 
задекларованих суб’єктом господарювання показників у рядку 14.1 (Колонка А) Декларацій.

7) Перевіркою відображених показників у рядку 14.2 (Колонка А) Декларацій «Придбання (виготовлення, 
будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, 
ввезення на митну територію України товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній 
території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності -  без податку на 
додану вартість» за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 у загальній сумі 82 грн. встановлено, що на формування 
цього показника мало вплив здійснення операцій із придбання лікарськіх засобів, продуктів харчування, витрати 
на які не призначені для використання в господарській діяльності.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 у загальній сумі НІ 
грн. на підставі таких документів: отриманих податкових накладних; реєстрів податкових накладни?^ акгії»
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виконаних робіт, регістрів бухгалтерського обліку, виписок банку не встановлено заниження (завищення) 
чадекларованих суб’єктом господарювання показників у рядку 14.2 (Колонка А) Декларацій.

8) Перевіркою відображених показників у рядку 15 (Колонка А) Декларацій «Придбання (виготовлення, 
будіпниц'гво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних 
активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом 
оіюдаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 роздігіу V Кодексу, 
підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачайня послуг за 
межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 
статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)» за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 
встановлено відображення обсягів придбання (без податку на додану вартість) у загальній сумі 17 633 713 грн., 
зокрема:
- у рядку 15.1. «частина*, що включається до складу податкового кредиту» відображені обсяги придбання 
(Колонка А) у сумі 15 460 335 грн. та дозволений податковий кредит (Колонка Б) у сумі З 092 065 грн.
- у рядку 15.2. «частина*, що не включається до складу податкового кредиту» відображені обсяги придбання 
(Колонка А) у сумі 2 173 378 грн.*) визначається, виходячи з частки, розрахованої у таблиці 1 додатка 7 до 
декларації, і застосовується протягом поточного року.

На формування цих показників мало вплив здійснення операцій із відображення ДП “ХМТП” по рядку 5 
J (Колонка А) Декларації “Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 
^  розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)” операцій з:

- поставки послуг, що надаються іноземним судам та сплачуються ними відповідно до законодавства України 
портовими зборами (ст. 197.9 Кодексу)
- операції з постачання відходів брухту чорних металів (підрозділ 2 розділу XX Кодексу)
- утримання дітей у дошкільних закладах (ст. 197.1.7 Кодексу)
- поставка послуг по перевезенню (переміщенню) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти 
України (ст. 197.8 Кодексу)
- платежі (кошти), які у вигляді компенсації за використання (оренду) землі надходять у повному обсязі до 
бюджету (ст. 197.1.21 Кодексу)
- безоплатна передача в державну власність чи комунальну власність об'єктів, які перебувають на балансі одного 
платника податку і передаються на баланс іншого платника податку (ст. 197.1.16 Кодексу).

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 у загальній сумі 
17 633 713 грн на підставі таких документів: отриманих податкових накладних; реєстрів податкових накладних; 
актів виконаних робіт, регістрів бухгалтерського обліку, виписок банку не встановлено заниження (завищення) 
задекларованих суб’єктом господарювання показників у рядку 14 (Колонка А) Декларацій.

^  9) Перевіркою відображених показників у рядку 16 Декларацій «Коригування податкового кредиту (сума
значеньрядків(16.1(+чи-)+16.1.1(+чи-)+16.1.5(+чи-)+16.2(+чи-)+16.3(+чи-)+16.4(+чи-)+16.5+16.6.1+16.7(+чи-))» 
показників за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 встановлено відображення коригування обсягів придбання (без 
податку на додану вартість) (Колонка А) у сумі «-» 1 089 141 грн. та дозволений податковий кредит (Колонка Б) у 
сумі 279 499 грн. та показників у рядку 12 Декларацій «Коригування податкового кредиту» (Колонка Б) 
показників за період з 01.01.2016 по 31.03.2016 у сумі (-) 60 916 грн. зокрема:

- у рядку 16.1. «коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, 
який було включено у рядок 10.1.1» відображені обсяги придбання (Колонка А) у сумі «-» 1 088 989 грн. та 
дозволений податковий кредит (Колонка Б) у сумі «-» 217 741 грн. На формування цього показника мало вплив 
здійснення операцій із коригування кількісних показників на підставі розрахунків коригування кількісних і 
вартісних показників до податкових накладних, отриманих ДП «ХМТП» від контрагентів-постачальників, у січні, 
квітні, травні, липні, вересні, грудні 2014 року., січні, лютому, травні, червні, липні, серпні, жовтні 2015 року;

- у рядку 16.1.1 «коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання за яким не нараховувався 
податок на додану вартість відображені обсяги придбання (Колонка А) у сумі «-» 120 грн.. На формування цьоіч) 
показника мало вплив здійснення операцій із коригування кількісних показників на підставі розрахункіи 
коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних, отриманих ДП “ ХМ'ГП ” від 
контрагентів-постачальників у січні 2014 року.
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- у рядку 16.1.4 «коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, за якими не 
нараховувався податок на додану вартість» відображені обсяги придбання (Колонка А) у сумі «-» 32 грн. На 
формування цього показника мало вплив здійснення операцій із коригування згідно зі статтею 192 розділу V 
Кодексу обсягів, придбання, які було включено у рядок 10.2. На формування цього показника мало вплив 
здійснення операцій із коригування кількісних показників на підставі розрахунків коригування кількісних і 
вартісних показників до податкових накладних, отриманих ДП “ ХМТП ” від контрагентів-постачальників у травні
2015 року.

- у рядку 16.4. «коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг 
та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях” (Д7) відображені податковий кредит (Колонка Б) у сумі 
497 240 грн. На формування цього показника мало вплив здійснення операцій із перерахунку частки використання 
сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між 
оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (Додаток 7) до податкової декларації з податку на додану 
вартість.

- у рядку 12 «Коригування податкового кредиту» відображені податковий кредит (Колонка Б) у сумі (-) 60 916 
грн. На формування цього показника мало вплив здійснення операцій із коригування кількісних показників на 
підставі розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних, отриманих ДП

^  «ХМТП» від контрагентів-постачальників у січні, березені 2016 року.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 у загальній сумі 
218 58 грн. на підставі таких документів: отриманих податкових накладних; розрахунків коригування, реєстрів 
отриманих податкових накладних; договорів, прибуткових, видаткових накладних, актів виконаних робіт, регістрів 
бухгалтерського обліку не встановлено заниження (завищення) задекларованих суб’єктом господарювання 
показників у рядку 16 (Колонка Б) та у рядку 12 (Колонка Б) «Коригування податкового кредиту» відображені 
податковий кредит Декларацій з податку на додану вартість.

3.2.3. Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість.

За період з 01.01.2014 по 31.03.2016 ДП “ХМТП” задекларовано податку на додану вартість, що підлягає 
сплаті до бюджету у сумі 50 790 429 грн.

Перевіркою повноти нарахування податку на додану вартість період з 01.01.2014 по 31.03.2016 
встановлено заниження податку на додану вартість всього у сумі 339 529 гри., в том числі по періодах:

березень 2014 363 грн
травень 2014 28309 грн
червень 2014 16745 грн
липень 2014 26211 грн
серпень 2014 12383 грн
жовтень 2014 63921 грн
листопад 2014 1991 грн
грудень 2014 9960 грн
січень 2015 1456 грн
березень 2015 93008 грн
квітень 2015 41201 грн
травень 2015 30544 грн
червень 2015 3722 грн
липень 2015 9456 грн
вересень 2015 259 грн

Детальний опис порушеннь наведено в п.3.2.2 розділу З «Податок на додану вартість» акта перевірки.

(Р^примірішк акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки ‘  ^
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Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податку на додану
вартість

Проведеною перевіркою не встановлено неправомірне (необгрунтоване) застосування пільги з податку на 
додану вартість.

Грн.
Дані платника Дані перевірки Відхилення

Звітний період/тип 
декларації

реєстраційн 
ий номер

дата
подання Рядок 18 Рядок 25 Рядок

25.1 Рядок 18 Рядок 25 Рядок
25.1 Рядок 18 Рядок

25
Рядоь

25.1

січень 2014 (Звітна) 9008698933 20.02.2014 815268 815268 815268 815268 815268 815268 0 0 0
Всього за січень 2014 815268 815268 815268 815268 815268 815268 0 0 0
лютий 2014 (Звітна) 9014886536 20.03.2014 1033422 1033422 1033422 1033422 1033422 1033422 0 0 0
Всього за лютий 2014 1033422 1033422 1033422 1033422 1033422 1033422 0 0 0
березень 2014(3вітна) 9022419155 22.04.2014 1262300 1262300 1262300 1262663 1262663 1262663 363 363 363
березень
2014(Уточнююча) 9026032719 08.05.2014 31453 31453 31453 31453 31453 31453 0 0 0
Всього за березень 2014 1293753 1293753 1293753 1294116 1294116 1294116 363 363 363
квітень 2014(3вітна) 9028872595 20.05.2014 1776667 1776667 1776667 1776667 1776667 1776667 0 0 0
квітень 2014 
(Уточнююча) 9031067302 30.05.2014 151 151 151 151 151 151 0 0 0
> '■ ,."ЄНЬ
.^к>і(Уточнююча) 9050696737 03.09.2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього за квітень 2014 1776818 1776818 1776818 1776818 1776818 1776818 0 0 0
травень 2014(3вітна) 9035364093 20.06.2014 1125501 1125501 1125501 1153810 1153810 1153810 28309 28309 28309
Всього за травень 2014 1125501 1125501 1125501 1153810 1153810 1153810 28309 28309 28309
червень 2014(3вітна) 9041780653 21.07.2014 1276596 1276596 1276596 1293341 1293341 1293341 16745 16745 16745
Всього за червень 2014 1276596 1276596 1276596 1293341 1293341 1293341 16745 16745 16745
липень 2014(3вітна) 9047763562 18.08.2014 1334210 1334210 1334210 1360421 1360421 1360421 26211 26211 26211
Всього за липень 2014 1334210 1334210 1334210 1360421 1360421 1360421 26211 26211 26211
серпень 2014(3вітна 
нова) 9054265545 22.09.2014 1142318 1142318 1142318 1154701 1154701 1154701 12383 12383 12383
серпень 2014 9075930719 30.12.2014 787 787 787 787 787 787 0 0 0
Всього за серпень 2014 1143105 1143105 1143105 1155488 1155488 1155488 12383 12383 12383
вересень 2014(3вітна) 9060444133 20.10.2014 1119015 1119015 1119015 1119015 1119015 1119015 0 0 0
Всього за вересень 2014 1119015 1119015 1119015 1119015 1119015 1119015 0 0 0
жовтень 2014(3вітна) 9067788441 20.11.2014 1798602 1798602 1798602 1862523 1862523 1862523 63921 63921 63921
Всього за жовтень 2014 1798602 1798602 1798602 1862523 1862523 1862523 63921 63921 63921
листопад 2014(3вітна) 9074031844 22.12.2014 1403898 1403898 1403898 1405889 1405889 1405889 1991 1991 1991
листопад
2014(Уточнююча) 9075916180 30.12.2014 14082 14082 14082 14082 14082 14082 0 0 0
Всього за листопад 2014 1417980 1417980 1417980 1419971 1419971 1419971 1991 1991 1991
■; день2014(3вітна) 9078584151 20.01.2015 685561 685561 685561 695521 695521 695521 9960 9960 9960

Всього за грудень 2014 685561 685561 685561 695521 695521 695521 9960 9960 9960
Всього за 2014 рік 14819831 14819831 14819831 14979714 14979714 14979714 159883 159883 15988:
січень 2015(3вітна) 9020087452 20.02.2015 1597505 1597505 1597505 1598961 1598961 1598961 1456 1456 1456
Всього за січень 2015 1597505 1597505 1597505 1598961 1598961 1598961 1456 1456 1456
лютий 2015(3вітна) 9044800920 20.03.2015 3764243 3764243 3764243 3764243 3764243 3764243 0 0 0
лютий 2015(Уточнююча) 9265570491 31.12.2015 1116 1116 1116 1116 1116 1116 0 0 0
Всього за лютий 2015 3765359 3765359 3765359 3765359 3765359 3765359 0 0 0
березень 2015(3вітна) 9073382556 20.04.2015 3042900 3042900 3042900 3135908 3135908 3135908 93008 93008 93008
березень
2015 (Уточнююча) 9265591367 31.12.2015 -4252 -4252 -4252 -4252 -4252 -4252 0 0 0
Всього за березень 2015 3038648 3038648 3038648 3131656 3131656 3131656 93008 93008 93008
квітень 2015(3вітна) 9101324447 20.05.2015 2153579 2153579 2153579 2194780 2194780 2194780 41201 41201 41201
Всього за квітень 2015 2153579 2153579 2153579 2194780 2194780 2194780 41201 41201 41201
травень 2015(3вітна 
нова) 9128465227 19.06.2015 2067517 2067517 2067517 2098061 2098061 2098061 30544 30544 30544
Всього за травень 2015 2067517 2067517 2067517 2098061 2098061 2098061 30544 30544 30544

червень 2015(3вітна) 9153393046 20.07.2015 3144594 3144594 3144594 3148316 3148316 3148316 3722 3722 3722
Всього за червень 2015 3144594 3144594 3144594 3148316 3148316 3148316 3722 3722 3722
липень 2015(3вітна нова) 9175341748 20.08.2015 2916376 2916376 2916376 2925832 2925832 2925832 9456 9456 4456
Всього за липень 2015 2916376 2916376 2916376 2925832 2925832 2925832 9456 9456 94.'<6

‘'^^п/пшіртік акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевіркії'^^^^/і
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серпень 2015(3вітна 
нова)__________ 9 1 9 4 6 8 3 2 9 2 2 1 . 0 9 . 2 0 1 5 1 1 4 2 1 9 7 1 1 4 2 1 9 7 1 1 4 2 1 9 7 1142197 1142197 1142197
серпень
2015 (Уточнююча) 9 2 6 5 5 3 3 2 5 8 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 - 1 4 8 9 2 - 1 4 8 9 2 - 1 4 8 9 2 -14892 -14892 -14892
Всього за серпень 2015 1127305 1127305 1127305 1127305 1127305 1127305
вересень 2015 (Звітна 
нова) 9215568714 20.10.2015 2042760 2042760 2042760 2043019 2043019 2043019 259 259 259
Всього за вересень 2015 2042760 2042760 2042760 2043019 2043019 2043019 259 259 259
жовтень 2015 9237591278 20.11.2015 2433341 2433341 2433341 2433341 2433341 2433341
Всього за жовтень 2015 2433341 2433341 2433341 2433341 2433341 2433341
листопад 2015(3вітна) 9257349825 21.12.2015 3340080 3340080 3340080 3340080 3340080 3340080
Всього за листопад 2015 3340080 3340080 3340080 3340080 3340080 3340080
грудень 2015(3вітна) 9273893314 20.01.2016 1980724 1980724 1980724 1980724 1980724 1980724
грудень
2015(Уточнююча) 9020898056 19.02.2016 -83083 -83083 -83083 -83083 -83083 -83083
Всього за грудень 2015 1897641 1897641 1897641 1897641 1897641 1897641 О О
Всього за 2015 рік 29524705 29524705 29524705 29704351 29704351 29704351 179646 179646
січень 2016(3вітна) 9021679865 22.02.2016 1688403 1688403 1688403 1688403 1688403 1688403 О О
січень 2016(Уточнююча) 9031092434 09.03.2016 -174 -174 -174 -174 -174 -174
Всього за січень 2016 1688229 1688229 1688229 1688229 1688229 1688229
лютий 2016(3вітна) 9039390671 21.03.2016 2559276 2559276 2559276 2559276 2559276 2559276
лютий 2016(Уточнююча) 9044575246 29.03.2016 -17415 -17415 -17415 -17415 -17415 -17415
Всього за лютий 2016
( ^ ;зень 2016(3вітна)

2541861 2541861 2541861 2541861 2541861 2541861
9060942499 20.04.2016 2215803 2215803 2215803 2215803 2215803 2215803

Всього за березень 2016 2215803 2215803 2215803 2215803 2215803 2215803
Всього 2016 6445893 6445893 6445893 6445893 6445893 6445893

50790429 50790429 50790429 50790429 50790429 51129958 51129958
511299

58

Зведені дані щодо наданих уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість за період з
011.01.2014р. по 31.03.2016р.

Звітний період
реєстраційний

номер
дата

подання причина

березень 2014 9026032719 08.05.2014
Виправлення самостійно виявлених помилок. Донараховано ПДВ 
31 453 грн.. сума штрафу -  944 грн.

квітень 2014 9031067302 30.05.2014
Виправлення самостійно виявлених помилок. Донараховано ПДВ 
155 грн., сума штрафу- 5  грн.

серпень 2014 9075930719 30.12.2014
Виправлення самостійно виявлених помилок. Донараховано ПДВ 
787 грн., сума штрафу -  24 грн.

листопад 2014 9075916180 30.12.2014
Виправлення самостійно виявлених помилок. Донараховано ПДВ 
14 082 грн., сума штрафу -  423 грн.

лютий 2015 9265570491 31.12.2015
Виправлення самостійно виявлених помилок. Донараховано ПДВ 
1116 грн., сума штрафу -  33 грн.

березень 2015 9265591367 31.12.2015
Виправлення самостійно виявлених помилок по ДП "КЛАСИФІКАЦІЙНЕ 
ТОВАРИСТВО РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ" та ТОВ "АСКЕТ 
ШИППІНГ"

серпень 2015 9265533258 31.12.2015 Виправлення самостійно виявлених помилок по ПАТ «Южмормонтаж»

грудень 2015 9020898056 19.02.2016
Виправлення самостійно виявлених помилок відповідно у звя'зку перерахунку 
частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних 
операціях (Д7), та по по взаємовідносинам з контрагентами -  постаниками.

січень 2016 9031092434 09.03.2016 Виправлення самостійно виявлених помилок по контрагентам - постачальникам
лютий 2016 9044575246 29.03.2016 Виправлення самостійно виявлених помилок по контрагентам - постачальникам

Також у періоді, що перевірявся, проведено позапланові перевірки ДП «ХМТП»" з питань господарських 
взаємовідносин з контрагентами, за результатами яких складено:

1) Акт від 03.12.2015р. №1^1-22-22-05/1125695 «Про результати документальної позапланової невиїзної 
перевірки ДП „ХМТП" (код за ЄДРПОУ 1125695), з питань дотримання вимог податкового законодавства, з 
податку на додану вартість по взаємовідносинам з контрагентами -  постачальниками ТОВ «ТД «Світоніка» (код 
ЄДРПОУ 374656510), ТОВ «Метпроект» (код ЄДРПОУ 38598104), ПП «Армотекс» (код ЄДРПОУ 39422867) за 
період лютий 2015р. подальшого використання, реалізації придбаних у контрагентів -  постачальників товарно -  
матеріальних цінностей (робіт, послуг), відображення здійснених фінансово -  господарських операцій у 
податковій звітності, яким встановлено порушення:

^  примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки



- 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п.198.6 ст. 198, п. 201.1 ст. 201 Кодексу Податкового Кодексу України від 
02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) підприємство занижено ПДВ у сумі 42 701,25 грн. операції із 
коїгграгенгами -  постачальників, по яким не підтверджено реальність проведення операцій , та дефектністю 
документів, а саме: ТОВ «Веснянка-КВ» (код 39281688) за періоди: жовтень 2014 року у сумі 17 227 ,91 грн.; 
лисгоііад 2014 року у сумі 695,33 грн.. ТОВ «БК Вест Груп» (код 38883198)
жов тень 2014 року у сумі 14170,0 грн.; ТОВ «Хорост» (код 39263957) грудень 2014 року у сумі 10608,0 грн.

3) Акт 16.05.2015р. №101/21-03-22-04/1125695 «Про результати документальної позапланової виїзної 
перевірки державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» код 01125695 з питань 
дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах ТОВ «Веснянка-КВ» (код 39281688); ПрАТ 
«Южмормонтаж» (код 14122468); ТОВ «БК Вест Груп» (код 38883198) за жовтень 2014 року; ТОВ «Веснянка-КВ» 
(код 39281688) за листопад 2014 року; ТОВ «Хорост» (код 39263957) за грудень 2014 року яким встановлено 
порушення:

- п.44.1. CT.44, п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.7 ст.201 Податкового кодексу України 
від 2 грудня 2010 року №2755- VI (зі змінами та доповненнями), в результаті чого завишено податковий кредит на 
загальну суму 113 920 грн., в т.ч. по фінансово -  господарським взаємовідносинам з ПП «Армотекс» на суму 
74 852 гри., ТОВ «Метпроект» на суму 23 467 грн., ТОВ «ТД «Світоніка» на суму 15 601 грн.

Проведеною перевіркою не встановлено неправомірне (необгрунтоване) застосування пільги з податку на 
додану вартість.

Перевіркою дотримання строків сплати податку на додану вартість за період з 01.01.2014р. по 31.03.2016р. 
^  порушень не встановлено.

3.3. Акцизний податок

За період з 01.01.2014 по 31.03.2016 ДП «ХМТП» не було платником акцизного податку.

3.4. Оподаткування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Перевіркою, проведеною за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 не встановлено здійснення виплати ДП 
«ХМТП» доходу нерезидентам джерелом походження з України.

3.5. Дотримання вимог іншого податкового законодавства

3.5.1. Правильність нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску
Перевіркою з питання нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 

встановлено, що на порушення п.5 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 року №2464-VI занижено суму нарахованого та утриманого 

#  єдиного соціального внеску в сумі 6250,24 грн.

3.5.1.1. Ведення первинних документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску.
Перевіркою ведення первинних документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску ДП 
«Херсонський морський торговельний порт» код за ЄДРПОУ 01125795 (далі скорочена назва ДП «ХМТП») 
встановлено, що первинні документи ведуться належним чином.
ДП «ХМТП» не має відокремлених підрозділів
Інформація про попередню планову перевірку: Попередня планова перевірка ДП «ХМТП» була проведена ДПІ у м. 
Херсоні МГУ Міндоходів у Херсонський області за період з 01.07.2012р. по 31.12.2013р. За результатами 
перевірки складено Акт №375/2103-22-01/01125695 від 03.1.2014року. Перевіркою порушень чинного 
законодавства не встановлено.
Перевіркою встановлено, що первинними документами, відповідно до яких обліковуються суми, на які 
нараховується єдиний внесок, є табелі обліку робочого часу, розрахунково-платіжні відомості, виписки банку прі) 
перерахування та зарахування коштів, накази про прийняття на роботу та звільнення, накази про надання 
матеріальної допомоги, відомості на видачу заробітної плати, штатний розпис, договори підряду, акти прийому- 
здачі виконаних робіт, колективний договір, журнали ордери по рахункам 651, 656 рух коштів на рахунку 66 топіо. 
Документи було надано в повному обсязі.
Перевіркою ведення обліку сум, на які нараховується єдиний внесок, встановлено, що облік здійснюється беї 

порушень чинного законодавства. Заробітна плата на підприємстві нараховується відповідно до вимог К ^ ^ с у
ііріш ф іт к акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення п е р е в ір к іґ ^ ^ ^ <
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законів про працю України, Закону України «Про оплату праці». Закону України «Про відпустки», колективного 
договору ДП «ХМТП».
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3.5.1.2. Достовірність відображення у звітності сум нарахованої заробітної плати, на які
нараховується та з яких утримується єдиниіі соціальний внесок.

Нарахована заробітна плата відображена у звітності відповідно з її структурою, яка визначена Інструкцією зі 
статистики заробітної плати, затвердженої наказом державного комітету статистики України від 13.01.2001 №5, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 р. за №114/8713 (далі -  Інструкція№5) і зазначенням 
виплат, які належать до фонду основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних 
виплат, які належать до фонду оплати праці та інших виплат, які не належать до фонду оплати праці, а також з 
урахуванням колективного договору ДП «ХМТП» на 2014-2015рр. з додатками зареєстрованого Суворовським 
райвиконкомом реєстраційний №118 від ЗО грудня 2013 року. До колективного договору протягом 2014р. та 2015р. 
внесені зміни та доповнення, які зареєстровано Суворовським райвиконкомом за 2014рік реєстраційний №93 від 
17 грудня 2014 року та за 2015 рік реєстраційний №131 від 24 грудня 2015 року.
У повідомленні від 07.06.2007р. Пенсійного фонду України Суворовського району м. Херсону зазначено, що ДП 
«ХМТП», узятий на облік в органі Пенсійного фонду України Суворовського району м. Херсону 08.08.2007р. за 
реєстраційним номером 21/20-0035. ДП «ХМТП» отримано реєстраційний номер 2120000035, клас професійного 
ризику виробництва 25 відповідно до основного виду економічної діяльності по КВЕД 52.22.0 -«Допоміжне 
обслуговування водного транспорту».
ДП «ХМТП» згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000р. №1423 «Про затвердження 
Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання» віднесено до 25 
класу професійного ризику виробництва. Згідно Додатку 5 до порядку віднесення до класу професійного ризику 
виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведенням перевірок достовірності поданих 
страхувальниками відомостей про види економічної діяльності ДП «ХМТП» надано відомість розподілу 
чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної 
діяльності до робочого органу виконавчої дирекції Фонду та визначено, що основний вид економічної діяльності у
2014 -2016 роках є 52.22 «Допоміжне обслуговування водного транспорту», розмір єдиного внеску відповідно до 
класу професійного ризику виробництва 37,33%.
За перевірений період у Звітах про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, 
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування до органів доходів і зборів (далі Звіт з ЕСЕ) відображено код основного виду економічної діяльності -  
52.22 «Допоміжне обслуговування водного транспорту», клас професійного ризику виробництва 25, розмір 
єдиного внеску 37,33%.
Перевіркою питань використання у діяльності праці найманих осіб ДП «ХМТП» встановлено: 

ф -  станом на 31.01.2014 року чисельність застрахованих осіб, яким нараховано виплати складала 780 осіб, за 
договорами ЦПХ - 2 особи, інвалідів -  32 осіб;
- станом на 31. 03.2016 року чисельність застрахованих осіб, яким нараховано виплати складала 727 осіб, за 
договорами ЦПХ -  10 особи, інвалідів -  33 особи.
Перевіркою повноти відображення у звітності сум нарахованої заробітної плати, на які нараховується єдиний 
внесок, встановлено наступне.
Суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, яки включають основну та додаткову заробітну плату, інші 
заохочувальні та компенсаційні виплати, на яку нараховується єдиний внесок наведено у таблиці 1,

Період Суми -зароПітиої плагії. іі:і які HapiiNOFiyrri.cfl гдтіиіі внесок, ііара.\оваііі:

Особам, які працюють на умовах трудового 
договору (контракту), у розмірі 37,33% ( 
згідно 3 повідомленням робочого органу 
виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань 
України)

Працівникам із числа 
осіб льотних екіпажів 
повітряних суден 
цивільної авіації ( 
пілоти, штурмани, 
бортінженери, 
бортмеханіки, 
бортрадисти, 
льотчики-наглядачі) і 
бортоператорам, які

Працюючим інвалідам у розмірі 8,41%

сч^ прішірннк акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки
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виконують спеціальні 
роботи в польотах, у 
розмірі 45,96 %

за даними Відхиленн 
я (+, -) 
від звіту

за даними Відхи
лення
( + ,- )

від
звіту

за даними Відхиле 
ния (+, - 

) від 
звітузвіту перевірки звіт

У
переві

рки
звіту перевірки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

січень
2014 3342408,35

3342408,35 0,00 0,00 0,00 0,00 52 641,32 52 641,32 0,00

лютий
2014 3132408,07

3132408,07 0,00 0,00 0,00 0,00 55 481,92 55 481,92 0,00

березень
2014 3343399,85

3343399,85 0,00 0,00 0,00 0,00 66 821,03 66 821,03 0,00

квітень
2014 3291950,86

3291950,86 0,00 0,00 0,00 0,00 52 450,86 52 450,86 0,00

травень
2014 3503000,67

3503000,67 0,00 0,00 0,00 0,00 56 160,44 56 160,44 0,00

червень
2014 3578097,55

3581260,55 3163,00 0,00 0,00 0,00 59 731,85 59 731,85 0,00

липень
2014 3612246,84

3614345,85 2099,01 0,00 0,00 0,00 64 179,29 64 179,29 0,00

серпень
2014 3291165,97

3296174,97 5009,00 0,00 0,00 0,00 56 412,75 56 412,75 0,00

вересень
2014 3173964,48

3178973,48 5009,00 0,00 0,00 0,00 61 354,63 61 354,63 0,00

жовтень
2014 3372080,55

3377089,55 5009,00 0,00 0,00 0,00 57 960,31 57 960,31 0,00

листопад
2014 3359316,48

3368098,48 8782,00 0,00 0,00 0,00 70 053,76 70 053,76 0,00

грудень
2014 3873145,64

3886148,64 13003,00 0,00 0,00 0,00 81 648,99 81 648,99 0,00

січень
2015 3360096,87

3369407,87 9311,00 0,00 0,00 0,00 62 421,60 62 421,60 0,00

лютий
2015 3442389,72

3451700,72 9311,00 0,00 0,00 0,00 61 955,26 61 955,26 0,00

березень
2015 3995433,58

4004744,58 9311,00 0,00 0,00 0,00 82 513,72 82 513,72 0,00

квітень
2015 3824281,73

3833592,73 9311,00 0,00 0,00 0,00 70 589,63 70 589,63 0,00

травень
2015 3859834,54

3869145,54 9311,00 0,00 0,00 0,00 79 080,43 79 080,43 0,00

червень
2015 5522148,65

5531459,65 9311,00 0,00 0,00 0,00 103 190,41 103 190,41 0,00

липень
2015 4429243,13

4441554,13 12311,00 0,00 0,00 0,00 74 339,12 74 339,12 0,00

серпень
2015 5607176,19

5619487,19 12311,00 0,00 0,00 0,00 109 934,58 109 934,58 0,00

вересень
2015 4053867,81

4065817,81 11950,00 0,00 0,00 0,00 95131,22 95131,22 0,00

жовтень
2015 4623157,43

4636214,43 13057,00 0,00 0,00 0,00 75 719,76 75 719,76 0,00

листопад
2015 6882159,64

6891716,64 9557,00 0,00 0,00 0,00 161 215,58 161 215,58 0,00

грудень
2015 10855479,29

10870536,29 15057,00 0,00 0,00 0,00 250 082,36 250 082,36 0,00

січень
2016 5072641,49

5072641,49 0,00 0,00 0,00 0,00 105 750,03 105 750,03 0,00

лютий
2016 5367092,50

5367092,50 0,00 0,00 0,00 0,00 107 191,21 107 191,21 0,00

Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевіркіґ^^прішірннк акта перевірки.
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березень
2016 9300700,47

9300700,47 0,00 0,00 0,00 0,00 215 503,39 215 503,39 0,00

Всього 121 068 888,35 121 241 071,36 172183,01 0,0 0,00 0,00 2 389 515,45 2 389 515,45 0,00

У речультаті перевірки виявлено, що на ДП "ХМТП" суми заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок за 
ірудовими угодами, була віднесена до угод цивільно-правового характеру на загальну суму 172183,01 грн., чим 
було зменшено базу оподаткування єдиним соціальним внеском.
Перевіркою повноти відображення у звітності сум нарахованої заробітної плати, з яких утримується єдиний 
внесок, встановлено наступне.
Суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, яки включають основну та додаткову заробітну плату, інші 
заохочувальні та компенсаційні виплати, з якої утримується єдиний внесок наведено у таблиці 2

Період Суми заробітної плати, з яких утримується єдиний внесок, нараховані:
Особам, які працюють на умовах 

трудового договору (контракту), у розмірі 
3,6 %

Працівникам, які 
працюють на посадах, 

робота на яких 
зараховується до 

стажу, що дає право 
на одержання пенсії 

відповідно до окремих 
законів України, у 

розмірі 6,1 %

Працюючим інвалідам, у розмірі 
3,6 %

за даними: Відхилення
(+.-)

за даними: Відхил
ення
(+,-)

за даними: Відхил
ення
(+,-)звіту перевірки звіту перев

ірки
звіту перевірки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
січень
2014

3342408,35 3342408,35 0,00 0,00 0,00 0,00 49 923,89 49 923,89 0,00

лютий
2014

3132408,07 3132408,07 0,00 0,00 0,00 0,00 53 356,25 53 356,25 0,00

березень
2014

3343399,85 3343399,85 0,00 0,00 0,00 0,00 63 204,18 63 204,18 0,00

квітень
2014

3291950,86 3291950,86 0,00 0,00 0,00 0,00 48 343,93 48 343,93 0,00

травень
2014

3503000,67 3503000,67 0,00 0,00 0,00 0,00 55 648,68 55 648,68 0,00

червень
2014

3578097,55 3581260,55 3163,00 0,00 0,00 0,00 56 093,67 56 093,67 0,00

липень
2014

3612246,84 3614345,85 2099,01 0,00 0,00 0,00 62 874,47 62 874,47 0,00

серпень
2014

3291165,97 3296174,97 5009,00 0,00 0,00 0,00 56 189,67 56 189,67 0,00

вересень
2014

3173964,48 3178973,48 5009,00 0,00 0,00 0,00 59 735,26 59 735,26 0,00

жовтень
2014

3372080,55 3377089,55 5009,00 0,00 0,00 0,00 56 406,78 56 406,78 0,00

листопад
2014

3359316,48 3368098,48 8782,00 0,00 0,00 0,00 65 149,47 65 149,47 0,00

грудень
2014

3873145,64 3886148,64 13003,00 0,00 0,00 0,00 79 561,24 79 561,24 0,00

січень
2015

3360096,87 3369407,87 9311,00 0,00 0,00 0,00 55 514,63 55 514,63 0,00

лютий
2015

3441665,52 3450976,52 9311,00 0,00 0,00 0,00 57 071,81 57 071,81 0,00

березень
2015

3995433,58 4004744,58 9311,00 0,00 0,00 0,00 78 010,00 78 010,00 0,00

квітень 3824281,73 3833592,73 9311,00 0,00 0,00 0,00 68 611,61 68611,61 0,00

Ф
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2015
травень

2015
3859834,54 3869145,54 9311,00 0,00 0,00 0,00 73 630,49 73 630,49 0,00

червень
2015

5522148,65 5531459,65 9311,00 0,00 0,00 0,00 97 565,77 97 565,77 0,00

липень
2015

4429243,13 4441554,13 12311,00 0,00 0,00 0,00 69 369,38 69 369,38 0,00

серпень
2015

5607176,19 5619487,19 12311,00 0,00 0,00 0,00 109 217,88 109 217,8 0,00

вересень
2015

4053867,81 4065817,81 11950,00 0,00 0,00 0,00 88205,85 88205,85 0,00

жовтень
2015

4623157,43 4636214,43 13057,00 0,00 0,00 0,00 59 617, 59 617,88 0,00

листопад
2015

6882159,64 6891716,64 9557,00 0,00 0,00 0,00 139 306,08 139 306,08 0,00

грудень
2015

10855479,29 10870536,29 15057,00 0,00 0,00 0,00 238 238,67 238 238,67 0,00

січень
2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

лютий
2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

березень
2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всього 101327729,69 101499912,70 172183,01 0,00 0,00 0,00 1840847,54 1840847,54 0,00

Загальна сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, яки включають основну та додаткову заробітну 
плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, сума винагород фізичним особам за виконану роботу (надані 
послуги) за цивільно-правовими договорами, сума оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у 
зв’язку з вагітністю та пологами по ДП «ХМТП» за період з 01.01.2014р. -  31.03.2016р. складала 128595082,41грн. 
(в т.ч. 2014рік- 43432698,43грн., 2015ріу-64435861,88грн., 1кв.2016 року-20726522,1грн.);
сума нарахованої заробітної плати, винагород фізичним особам за виконану роботу (надані послуги) за договорами 
ЦПХ, оплата допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку 
нараховується єдиний соціальний внесок -  127926417,83 грн. (в т.ч. 2014рік - 43321877,53грн., 2015ріу - 
63898029,95грн., 1 кв. 2016року-20706510,35грн.);
сума нарахованої заробітної плати, винагород фізичним особам за виконану роботу (надані послуги) за договорами 
ЦПХ, оплата допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, з якої 
утримується єдиний соціальний внесок за перевірений період складала 107216351,62грн.(2014р. -43321878,22грн., 
2015р.-63894473,4грн.).

ф  У результаті перевірки ДП «ХМТП» щодо повноти та достовірності відображення у звітності сум нарахованої 
заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати, що визначаються відповідно до Закону України „Про оплату праці” за період з 
01.01.2014р. по 31.03.2016 року не включено суму заробітної плати на яку не нараховується єдиний внесок складає 
668664,58 грн. (т.ч. 2014р.-110820,9грн., 2015р.- 537831,93грн., 2016р.- 20011,75р.).
У 2014році не віднесено до бази нарахування єдиного соціального внеску - 110820,9грн., а саме, середньомісячну 
заробітну плату мобілізованим працівникам в липні -  вересні 2014 року у загальній сумі 72974,24грн. та суму 
перевищення максимального розміру доходів, на яку не нараховується єдиний внесок у розмірі 37846,66грн.;
У 2015 році не віднесено до бази нарахування єдиного соціального внеску - 537831,93грн., в т.ч. середньомісячну 
заробітну ішату мобілізованим працівникам в квітні -  грудні 2015 року у загальній сумі 358669,69грн. та суму 
перевищення максимального розміру доходів, на яку не нараховується єдиний внесок у розмірі 182718,79грн. У 
2015 році до бази нарахування єдиного соціального внеску включено додаткову базу нарахування єдиного внеску 
доведену до мінімальної заробітної плати у сумі 3556,55грн.;
У 2016 році до бази нарахування єдиного соціального внеску не віднесено суму перевищення максимального 
розміру доходів, на яку не нараховується єдиний внесок у розмірі 20774,79грн. У лютому 2016 року до бази 
нарахування єдиного соціального внеску включено додаткову базу нарахування єдиного внеску доведену до 
мінімальної заробітної плати у сумі 763,04грн. З 01.01.2016 року середньомісячна заробітна плата мобілізованим 
працівникам нараховується та відноситься до бази нарахування єдиним внеском. Відшкодування з Державного 
бюджету у 2016 році нарахованих сум заробітної плати мобілізованим працівникам не передбачено відповідно до

прішірішк акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевір]
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внесених змін законом України від 24.12.2015 року №909-Уіі «Про запобігання фінансової катастрофи та 
створення передумов для економічного зростання в Україні»

Таким чином, перевіркою повноти відображення у звітності сум виплаченої за видами виплат, яки 
включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, сума нипаї 0|)од 
фізичним особам за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, сума оплати допомоги 
по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами по ДП «ХМТП» порушень пе 
встановлено, але, встановлено заниження бази оподаткування по трудовим угодам і завищення по договорам 
цивільно-правового характеру на 172183,01грн., в результаті чого було занижено суму нарахованого та утриманою 
єдиного соціального внеску.

З.5.2.З. Достовірність відображення у звітності сум нарахованої заробітної плати, на які нараховується та 
з яких утримується єдиний соціальний внесок робітникам, яким відповідно до даних довідок МСЕК було 
встановлено інвалідність.

У періоді, що підлягав перевірці ДП «ХМТП» з січня 2014року по березень 2016 року працювали 
робітники, яким відповідно до даних довідок МСЕК було встановлено інвалідність Перевірено терміни дії довідок 
МСЕК, суми нарахованої заробітної плати та інших виплат, нарахування та утримання єдиного внеску, порушень 
не встановлено.

І  Таблиця З

Період

Кількість 
застрахован 
их осіб, 
яким
нараховано
виплати

в т.ч. 
Кількість 
працюючих 
інвалідів

Питома вага 
інвалідів у 
загальній 

чисельності 
працюючих, 

%

Загальна
сума
нарахованої 
заробітної 
плати та 
інш.виплат, 
грн.

в тч
Фонд
оплати
праці
інвалідів,
грн.

Питома вага 
фонду оплати 
праці 
інвалідів у 
загальній 
сумі
заробітної 
плати та інш. 
виплат, %

1 2 3 4 5 6 7
січень 2014 780 32 4,10% 3392332,24 52641,32 1,55%
лютий 2014 784 33 4,21% 3185764,32 55481,92 1,74%
березень 2014 781 34 4,35% 3406604,03 66821,03 1,96%
квітень 2014 777 33 4,25% 3340294,79 52450,86 1,57%
травень 2014 774 32 4,13% 3558649,35 56160,44 1,58%
червень 2014 777 32 4,12% 3634191,22 59731,85 1,64%
липень 2014 779 32 4,11% 3689312,85 64179,29 1,74%
серпень 2014 774 33 4,26% 3384344,75 56412,75 1,67%
вересень 2014 767 33 4,30% 3266883,11 61354,63 1,88%
жовтень 2014 731 32 4,38% 3454944,21 57960,31 1,68%
листопад 2014 728 32 4,40% 3424465,95 70053,76 2,05%
грудень 2014 742 31 4,18% 3952706,88 81648,99 2,07%
Всього 2014 41690493,70 734897,15 1,76%
січень 2015 738 29 3,93% 3415611,50 62421,6 1,83%
лютий 2015 736 ЗО 4,08% 3498737,33 61955,26 1,77%
березень 2015 732 31 4,23% 4073132,78 82513,72 2,03%
квітень 2015 727 ЗО 4,13% 3919564,08 70589,63 1,80%
травень 2015 726 29 3,99% 3960152,65 79080,43 2,00%
червень 2015 726 29 3,99% 5652349,56 103190,41 1,83%
липень 2015 732 29 3,96% 4520083,29 74339,12 1,64%
серпень 2015 725 ЗО 4,14% 5756317,85 109934,58 1,91%
вересень 2015 730 32 4,38% 4200181,29 95131,22 2,26%
жовтень 2015 726 31 4,27% 4734661,15 75719,76 1,60%
листопад 2015 732 33 4,51% 7110293,25 161215,58 2,27%
грудень 2015 729 34 4,66% 11276637,34 250082,36 2,22%
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Всього 2015 62117722,07 1226173,67 1,97%
січень 2014 725 34 4,69% 5177239,02 105750,03 2,04%
лютий 2016 718 34 4,74% 5460225,23 107191,21 1,96%
березень 2016 727 33 4,54% 9510602,80 215503,39 2,27%

Всього 2016 20148067,05 428444,63 2,13%
Всього за
перевірений
період 123956282,82 2468950,6 1,99%

у  періоді, що підлягав перевірці на підприємстві ДП «ХМТП» станом на 01.01.2014р. працювало 29 осіб, 
станом на 31.03.2016р. -  33 особи, яким відповідно до даних довідок МСЕК було встановлено ііівіиіідність. 
Порушень при визначенні бази оподаткування заробітної плати інвалідів єдиним соціальним внеском порушень не 
виявлено.
У перевіреному періоді встановлено, що при формуванні Звіту з ССВ за квітень 2015 року допущена технічна 
помилка у кількості працюючих інвалідів, а саме: в даному періоді працювало ЗО інвалідів, яким нараховано 
заробітну плату у сумі 70589,63грн., в звіті відображено 52 інваліда з фондом оплати праці 70589,63грн.

Станом на 31.03.2016р. на ДП «ХМТП» працювало 33 особи, в продовж перевіряємого періоду 43особи, 
яким відповідно до даних довідок МСЕК було встановлено інвалідність:

Таблиця 4
№
п/п

ПІБ Довідка до акта огляду МСЕК Період
дата № 3 по

1 2 3 4 5 6
1 Папкевич Олександр 

Дмитрович
07.09.2015 12 ААА№ 024613 07.09.2015 безстроково 

звільнено наказ 
№54-к від 16.02.16

2 Каленчук Валентин 
Валеріович

02.11.2015 12 ААА № 027783 02.11.2015 01.12.2016

3 Короткий Володимир 
Романович

24.12.2002 2-18 A3 №010493 24.12.2002 безстроково

4 Поспелов Андрій 
Леонідович

01.07.2013 10ААВ №376074 01.07.2013 01.07.2014

19.06.2014 10ААВ №382085 19.06.2014 01.07.2015
09.06.2015 12 ААА №017679 09.06.2015 01.07.2016

5 Коваленко Микола 
Петрович

29.10.2015 12 ААА №027301 29.10.2015 01.11.2016

6 Щербак Володимир 
Іванович

12.06.2014 10 ААВ №384050 12.06.2014 безстроково
09.06.2011 10 ААА №236734 09.06.2011 01.07.2014

7 Локтіонов Петро 
Іванович

11.11.2015 12ААА № 025487 11.11.2015 01.12.2016

8 Байдецький Олег 
Валерьевич

16.03.2016 12 ААА № 028297 16.03.2016 01.04.2017

22.01.2014 10 ААВ №379789 22.01.2014 01.02.2015

16.02.2015 12 ААА №016554 16.02.2015 01.03.2016

9 Басай Олександр 
Миколайович

03.09.2015 12 ААА № 085562 03.09.2015 безстроково

10 Вишотравка Констянтин 
Миколайович

10.12.2015 12 ААА № 085562 10.12.2015 01.01.2018

11.12.2014 10 ААА №023812 11.12.2014 01.01.2016

12.12.2013 10 ААА №999093 12.12.2013 11.12.2014

11 Г олуб Петро 
Анатолійович

12.12.2013 10 ААА №996430 12.12.2013 безстроково

12 Городков Дмитро 
Сергійович

30.10.2014 12 ААА №011698 30.10.2014 безстроково

25.10.2012 10 ААВ №073534 25.10.2012 01.11.2014
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13 Дорофєєв Олександр 
Миколайович

05.03.2015 12 ААА №016807 05.03.2015 01.04.2016

10.03.2016 12 ААА №029373 10.03.2016 01.04.2017

14 Костоусов Василь 
Іванович

23.02.2009 2-18АЗ№ 084688 23.02.2009 безстроково

15 Лосевський Віктор 
Васильовия

29.05.1991 Акт №562 29.05.1991 безстроково

16 Мазур Василь 11.08.2015 12 ААА №021637 11.08.2015 01.09.2016
Дем'янович 22.07.2014 10 ААВ № 384075 22.07.2014 01.08.2015

18.06.2013 10 ААА №996132 18.06.2013 01.07.2014

17 Мещеряков Юрій 
Олексаедрович

29.07.2015 12 ААА №021588 29.07.2015 01.08.2016

18 Осіпов Валерій 
Васильрвич

05.04.1995 ААБ № 509628 05.04.1995 безстроково

19 Полякова Валентина 
Василівна

27.11.2001 2-18 АК №026087 27.11.2001 безстроково

20 Слюсареко Олена 
Германівна

14.11.2006 2-18 АЗ №048078 14.11.2006 безстроково

21
1

Ступак Микола 
Іванович

21.02.2012 10 ААА №761773 21.02.2012 безстроково

22 Суржко Володимир 
Андрійович

11.01.1999 № 005858 11.01.1999 безстроково

23 Чупринін Г еоргій 24.11.2015 12 ААА № 025524 24.11.2015 01.12.2016
Васильович 14.10.2014 12 ААА №013636 14.10.2014 01.11.2015

12.09.2013 10 ААА №998816 12.09.2013 01.10.2014

24 Романчак Олена 
Миколаївна

14.07.2014 12 ААА №012750 14.07.2014 01.08.2015

28.07.2015 12 ААА №021574 28.07.2015 01.08.2016

25 Вишнякова Тетяна 
Володимирівна

10.10.2005 2-18 АЗ №027378 01.10.2005 безстроково

26 Дубицька Г анна 
Олексіївна

31.01.2011 10 ААА №229397 31.01.2011 безтерміново

27 Іванчук Юрій 
Михайлович

21.08.2008 2-18 АЗ №076837 21.08.2008 безтерміново

28 Копко Г анна 03.09.2015 12ААА№0253П 03.09.2015 01.10.2016
Олександрівна 16.09.2014 12ААА№ 013574 16.09.2014 01.10.2015

10.09.2013 10ААА №998809 10.09.2013 01.10.2014
29 Косінцев Віктор 

Анатолійович
12.05.2005 2-18 АЗ №021506 12.05.2005 безтерміново

ЗО Косінцев Михайло 
Вікторович 27.03.2008 2-18 АЗ №072605 27.03.2008

безтерміново

31 Макаренко Дмитро 
Дмитрович 02.02.2005 2-18 АЗ №014548 02.02.2005

безтерміново

32 Шостак Олена 15.10.2014 12 ААА №014643 15.10.2014 01.11.2017
Григорівна 20.10.2011 10 ААА №238574 20.10.2011 01.11.2014

33 Розов Олексій 16.02.2016 12 ААА №029326 16.02.2016 безтерміново
Юрійович 10.02.2014 10 ААВ №380327 20.10.2014 01.03.2016

34 Войтюк Світлана 
Андріївна 13.07.2005 2-18 АЗ №026087 03.03.2014

безтерміново

35 Гненна Тетяна 
Миколаївна 01.12.2013 10 ААА №999097 01.12.2013

Звільнено Нак №97- 
к 01.04.2014

36 Єфименко Олександр 
Петрович

02.06.2011 10 ААА №233445 02.06.2011

безтерміново 
Звільнено Нак 

№348-к 09.09.2014
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37

38

39

40

41

42

43

43

Лесечко Володимир 
Миколайович

Куприянов Олександр 
Сергійович

Шибаєв В'ячеслав 
Леонідович

Оцвера Євген 
Дмитрович
Миколюк Олександр 
Дмитрович

Щтепенько Ганна 
Іванівна

Синя Любов Яківна

Басай Микола еменович

27.11.2001

21.07.1994

11.03.2015

18.11.2013

01.03.2013

01.06.2002

20.03.2007
20.10.2010

2-18 АЗ №060656

2-18 АВ №080950

12 ААА №016817

10 ААА №995240

10 ААА №993621

10 ОБА №004799

2-18 АЗ №052979
10 ААА №225468

02.12.2013

20.02.2007

11.03.2015

18.11.2013

01.03.2013

01.03.2013

02.03.2013
20 .10.2010

безтерміново наказ 
про звільнення 

№95-к від 
31.03.2014

безтерміново наказ 
про звільнення 

№131-к від 
06.04.2015
01.04.2016 

Звільнено наказ 
№165-к від 
24.04.2015

01.12.2014
Звільнено Нак 

№519-к від 
11.12.2014

Звільнено Нак 
№490-к від 
21.11.2014

Звільнено Нак 
№409-к від 
30.09.2014

Звільнено Нак 
№389-к від 
14.09.2015

Таким чином перевіркою термінів дії довідок МСЕК за період з 01.01.20І4р. по 31.03.2016р., суми 
нарахованої заробітної плати та інших виплат, нарахування та утримання єдиного внеску ДП «ХМТП», порушень 
не встановлено.

При перевірці правомірності дотримання умов, за яких для підприємств та організацій всеукраїнських 
громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС об’єкта оподаткування не визначено.

З.5.2.4. Достовірність відображення у звітності сум винагород фізичним особам за виконану роботу 
(надані послуги) за договорами ЦПХ, на які нараховується та з яких утримується єдиний соціальний внесок.

Перевіркою повноти відображення у звітності сум винагород, нарахованим фізичним особам за виконані 
роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами встановлено, що ДП «ХМТП» з 01.01.2014 р. по 
31.03.2016р. було укладено 87 договорів та додаткових угод до них, по яким виплачено винагороду за виконані 

^ р о б о т и  (надані послуги) фізичним особам у сумі 1156606,63грн., що наведено додатку №3.3.2.2.1.
Сума винагород за виконані робота (надані послуги) за цивільно-правовими договорами віднесено 

до бази оподаткування єдиним соціальним внеском за угодами цивільно-правового характеру.

Період

Кількіст
ь
застрахо
ваних
осіб,
яким
нарахова
но
виплати

в т.ч.
Кільк
ість
осіб
за
догов
орам
и
ЦПХ

Питома вага 
осіб за 

договорами 
ЦПХ у 

загальній 
чисельності 
працюючих, 

%

Загальна сума
нарахованої
заробітної
плати та
інш.виплат,
грн.

в т ч  Фонд 
оплати 
оплати 
праці осіб 
за
договорами 
ЦПХ, грн.

Питома вага 
фонду оплати 
праці осіб за 
договорами 
ЦПХ у 
загальній сумі 
ФОП та інш. 
виплат, %

1 2 3 4 5 6 7
січень 2014 780 2 0,26% 3506677,72 5436,70 0,16%

лютий 2014 784 5 0,64% 3332750,25 31699,00 0,95%

березень 2014 781 6 0,77% 3540618,00 18629,00 0,53%

квітень 2014 777 4 0,51% 3509194,97 16912,00 0,48%
травень 2014 774 4 0,52% 3684312,27 16912,00 0,46%
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червень 2014 777 6 0,77% 3737859,89 20075,00 0,54%
липень 2014 779 7 0,90% 3828289,75 28021,01 0,73%
серпень 2014 774 9 1,16% 3501594,23 35667,00 1,02%
вересень 2014 767 12 1,56% 3468121,83 60906,00 1,76%.
жовтень 2014 731 13 1,78% 3606115,53 63406,00 1,76%
листопад 2014 728 9 1,24% 3566357,00 30379,00 0,85%
грудень 2014 742 16 2,16% 4150806,99 74069,32 1,78%
Всього 2014 43432698,43 402112,03 0,93%
січень 2015 738 14 1,90% 3682771,72 51317,32 1,39%
лютий 2015 736 15 2,04% 3669604,87 65456,00 1,78%
березень 2015 732 16 2,19% 4314118,73 70659,78 1,64%
квітень 2015 727 20 2,75% 4085904,16 32778,00 0,80%
травень 2015 726 11 1,52% 4077873,07 35778,00 0,88%
червень 2015 726 11 1,52% 5843511,47 35778,00 0,61%
липень 2015 732 14 1,91% 4691104,04 41278,00 0,88%
серпень 2015 725 13 1,79% 5952318,48 54778,00 0,92%
вересень 2015 730 14 1,92% 4388582,86 60231,00 1,37%

■ жовтень 2015 726 13 1,79% 4928341,74 59733,00 1,21%
листопад 2015 732 13 1,78% 7327229,56 55802,00 0,76%
грудень 2015 729 14 1,92% 11474501,18 56250,50 0,49%
Всього 2015 64435861,88 619839,60 0,96%
січень 2016 725 11 1,52% 5410422,87 50509,00 0,93%
лютий 2016 718 6 0,84% 5593357,88 22760,00 0,41%
березень 2016 727 10 1,38% • 9722741,35 61386,00 0,63%
Всього 2016 20726522,10 134655,00 0,65%
Всього 2014 - 
ІКВ.2016 128595082,41 1156606,63 0,90%

в  ході перевірки встановлено, що з червня 2014р. по грудень 2015р. по 18 договорам та додатковим угодам 
до них, ДП “ХМТП” складено та віднесено до договорів цивільно-правового характеру, але відповідно до 
виконуємих робіт вісьмью фізичними особами отримано заробітну плату фактично за трудовими угодами, а саме 
всі працівники виконували роботи, які відповідають штатним посадам, за якою визначено певні 
кваліфікацііїні вимоги й функціональні обов'язки згідно штатного розпису. Сума виплаченого доходу 

в д ан о м у  колу працівників по строку виплат наведено у додатку №3.3.2.2.2
^  Під час перевірки досліджувались складені трудові угоди, а саме: їх суть, мета та розрахунки

взаємовідносин.
Зміст порушення
Перевіркою встановлено, що де які угоди є трудовими та мали бути включені ДП «ХМТП» до бази 

оподаткування єдиним соціальним внеском за іншим розміром, ніж за угодами цивільне -  правового характеру, в 
наслідок чого було занижено суму нарахованого та утриманого єдиного внесу.

Таблиця 6

Хо

з/
п

Виконавец
ь т рудова угода період

види робіт

Оплата 
винагород 

и за 
послуги 
згідно 

договорів

Отримани 
й дохід за 

перевірени 
й період

в т.ч. 
за період 3
01.01.2014 

по
31.12.2015дата №

почат
ок кінець

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Калошина

Світлана
Миколаївн

а

18.08.
2014 11С

01.08.
2014

31.12.
2014

роботи зі складання та 
перевірки 
кошторисної 
документації

в місяць 
1846 42513,00 40048,00

18.11.
2014

угода №1 
до№ 11С

01.11.
2014

31.12.
2014

в місяць 
2465
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23.01.
2015 1С

01.01.
2015

31.12.
2015

щомісяця
2465

21.01.
2016 2С

01.01.
2016

31.12.
2016

щомісяця
2465

29.01.
2016

дод. угода 
№1 до 

№2С
02.01.

2016
31.01.

2016
щомісяця

2466

2

Петрова
Людміла

Сергіївна

20.05.
2014 №7С

20.05.
2014

20.07.
2014

послуги 3
представлення
інтересів
підприємства у судах 
та інших органах під 
час розгляду правових 
питань, підготовка 
документації

в місяць 
3163

17914,01 17914,01

16.07.
2014

дод.угода
№1
до№7С

20.05.
2014

20.08.
2014

в місяць 
3163

19.08.
2014

дод. угода 
№2 

до№7С
20.05.

2014
19.09.
2014

в місяць 
3163

19.09.
2014

дод. угода 
№3 

доХо7С
20.05.

2014
20.10.

2014
в місяць 

3163

20.10.
2014

дод. угода 
№4 

до№7С
20.05.

2014
20.11.

2014
в місяць 

3163

•

3

Безродний
Олександр
Юрійович

14.11.
2014 19С

01.11.
2014

31.12.
2015

роботи 3 темничного 
обслуговз^ання та 
ремонту 
сантехнічного 
обладнання

1846 в 
місяць

33344,00 25844,00
15.12.
2015

дод. угода 
№1 до 
№19С

01.01.
2016

31.12.
2016

2500 в 
місяць

4

Степанов
Олександр
Сергійови

ч

31.10.
2014 18С

31.10.
2014

01.11.
2015

виконувати токарні та 
фрезерні роботи 
пов'язані 3 
капітальними, 
поточними та 
аварійними 
ремонтами

3154 В 

місяць

3154 В 

місяць 33833,00 33833,00
22.09.

2015

дод.угода 
№1 до 
№18С

31.10.
2014

23.09.
2015

5

Шеховцов
а

Валентина
Андріївна

20.10.
2014 16С

01.11.
2014

30.06.
2015

послуги 3 
метрологічного 
забезпечення засобів 
вимірювальної 
техніки

щомісяця
1846

36884,00 25844,00

29.06.
2015

дод. угода 
№1 до 
№16С

01.11.
2014

31.12.
2015

29.12.
2015

дод.угода 
№2 до 
№ї16С

01.11.
2014

31.12.
2016

щомісяця
3680

6

Дуйловськ 
а Майя 

Юріївна

09.07.
2015 Х2І5С

01.07.
2015

31.08.
2015

послуги 3 проведення 
та складання звіту про 
інвентаризацію 
стаціонарних джерел 
викидів 
забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря, здійснення 
контролю за 
забрудненням

3000 в 
місяць

13000,00 13000,00

31.08.
2015

дод.угода 
№1 до 
№15С

01.07.
2015

31.12.
2015

3500 в 
місяць

30.10.
2015

дод угода 
№2 до 
№15С

01.07.
2015

31.10.
2015

7

Андриенко
Юрий

Олександр
ович

01.10.
2015 Х«20С

01.10.
2015

31.12.
2015

виконувати токарні та 
фрезерні роботи

в місяць 
3400

18865,00 10200,00
14.01.
2016 Х»1С

14.01.
2016

31.12.
2016

в місяць 
3401

8

Таточенко
Сергій

Кирилович
01.12.

2015 №24С
01.12.

2015
29.02.

2016

роботи по 
відвантаженню піску 
бульдозером на карті 
намиву в пісчаному 
кар'єрі в місяць 

5500 22500,00 5500,00
01.03.

2016 №7С
01.03.

2016
30.08.

2016
Всього

218853,01 172183,01

ДП «ХМТП», в особі директора підприємства з фізичними особами укладались угоди на виконання робіт та 
щомісячно складались Акти виконаних робіт затверджених Виконавцем і Замовником, але не п ідтверш ^их
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реєстрацією, тобто без номерів і дат підписання актів. Крім того, у всіх Актах виконаних робіт або наданих послуг 
нижче наведених договорів результат виконання робіт, наданих послуг щомісячно було відображено ідентично 
п.1.1. договорів.

1. Договори цивільно-правового характеру №20С від 01.10.2015р. і №1С від 14.01.2016р. згідно яких 
ДП «ХМТП», в особі директора Ткаченко Ігоря Валентиновича, який діє на підставі Статуту і наказу Міністсрсгіїа 
інфраструктури № 215-0 від 24.11.2015р., в подальшому - Замовник, з одного боку і Андрієїіко Юрія 
Олександровича, в подальшому -  Виконавець, з іншого боку, уклали ці угоди.

В Загальних положеннях цих договорів в п.1.1 виконавець бере на себе зобов’язання за завданням 
замовника виконати токарні та фрезерні роботи., п.2 встановлено термін виконання робіт - щомісячно, протягом 
терміну дії договору.

в п.1.3 «виконання робіт по даним договорам здійснюється Виконавцем на підставі змінно - добового 
плану та письмових заявок Замовника»:

в п.1.5 «роботи, які виконуються Виконавцем за даними договорами, повинні бути виконані у відповідності 
з режимом роботи, правилами техніки безпеки, протипожежної безпеки, правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, які діють на підприємстві Замовника.

Розділом 2 передбачено порядок приймання виконаних робіт по результатам яких складається Акт 
приймання -здавання наданих послуг, який підписується до 5 числа місяця, наступного за календарним місяцем в 
якому фактично виконувались роботи.

В п. 3.1.розділу З оплата робіт зазначено, що «за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцю 
Івинагороду в сумі 3400грн. щомісячно».

В розділі 5 Дія договору вищевикладених договорів п.2 визначено терміни дії:
договір 20С дії з 01.10.2015року по 31.12.2015року, договір №1С з 14.01.2016р по 31.12.2016року.
Фізична особа, Андрієнко Юрій Олександрович, згідно актам виконаних робіт залучалася до виконання 

токарних та фрезерних робіт ДП «ХМТП» неодноразово, протягом 6 місяців. Разом з цим, в штатному розпису на 
протязі 2014р.- 2016р. в підрозділі механізація району (вантажного) за фахом токар 4 розряду складало 0,2 одиниці.

2. Договори цивільно-правового характеру №18С від 31.10.2014р. згідно якого ДП «ХМТП», в особі 
директора Ткаченко Ігоря Валентиновича, який діє на підставі Статуту, в подальшому - Замовник, з одного боку і 
Степанова Олександра Сергійовича, в подальшому -  Виконавець, з іншого боку, уклали цю угоду.

В Загальних положеннях цих договорів в п.1.1 виконавець бере на себе зобов’язання за завданням 
замовника виконати токарні та фрезерні роботи., п.2 встановлено термін виконання робіт - щомісячно, протягом 
терміну дії договору.

в п.1.3 «виконання робіт по даним договорам здійснюється Виконавцем на підставі змінно - добового 
плану та письмових заявок Замовника»:

в п.1.5 «роботи, які виконуються Виконавцем за даними договорами, повинні бути виконані у відповідності 
з режимом роботи, правилами техніки безпеки, протипожежної безпеки, правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, які яіють на підприємстві Замовника.

Розділом 2 передбачено порядок приймання виконаних робіт по результатам яких складається Акт 
приймання -здавання наданих послуг, який підписується до 5 числа місяця, наступного за календарним місяцем в 
якому фактично виконувались роботи.

В п. 3.1.розділу З оплата робіт зазначено, що «за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцю винагороду 
в сумі 3154грн. щомісячно».

В розділі 5 Дія договору, п.2 визначено термін дії з 21.10.2014року по 0 1.11.2015року.
Фізична особа, Степанов Олександр Сергійович, згідно актам виконаних робіт залучалася до виконання 

токарних та фрезерних робіт ДП «ХМТП» неодноразово, на протязі 6 місяців. Разом з цим, в штатному розпису на 
протязі 2014р.- 2016р. в підрозділі механізація району (вантажного) за фахом токар 4 розряду складало 0,2 одиниці.

3. Договір цивільно-правового характеру №24С від 01.12.2015р. згідно якого ДП «ХМТП», в особі 
директора Ткаченко Ігоря Валентиновича, який діє на підставі Статуту, в подальшому - Замовник, з одного боку і 
Таточенко Сергія Кириловича, в подальшому -  Виконавець, з іншого боку та Договір цивільно-правового 
характеру №7С від 01.03.2016р., згідно якого ДП «ХМТП», в особі директора Соколова Андрія Сергійовича, який 
діє на підставі Статуту, в подальшому - Замовник, з одного боку і Таточенко Сергія Кириловича, в подальшому 
Виконавець, з іншого боку уклали ці угоди.

В Загальних положеннях цих договорів в п.1.1 виконавець бере на себе зобов’язання за завданням 
замовника виконувати роботи по відвантаженню піску бульдозером на карті намиву в пісчаному кар'єрі Замовника, 
п.2 встановлено початок виконання робіт з моменту підписання цього Договору по «29»  лютого 2016 року.
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в п.1.3 «роботи, які виконуються Виконавцем по даному Договору, повинні відповідати вимогам, які 
ставляться до даного виду робіт»;

в н.1.4 «роботи, які виконуються Виконавцем за даними договорами, повинні бути виконані у відповіднос і і 
з режимом роботи, правилами техніки безпеки, протипожежної безпеки, правилами внутрішнього труловоіч) 
розпорядку, які діють на підприємстві Замовника.

Розділом 2 передбачено порядок приймання виконаних робіт по результатам яких складається Лкі 
приіімання -здавання наданих послуг, який підписується до 5 числа місяця, наступного за календарним місяцем в 
якому фактично виконувались роботи.

В п. 3.1.розділу З оплата робіт зазначено, шо «за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцю винаг ороду 
в сумі 5500грн. в місяць».

В розділі 5 Дія договору вищевикладених договорів п.5.2 визначено терміни дії;
договір 24С дії з 01.12.2015року по 29.02.2015року, договір №7С з 01.03.2016р по 30.08.20Іброку.
В п. 3.1.розділу З оплата робіт зазначено, що «за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцю винагороду 

в сумі 5500грн. щомісячно».
Крім того, в штатному розпису ДП «ХМТП» на 2015 рік і 2016рік в автотракторної групі машиністів 

бульдозера 6 розряду складало 5 одиниць.
4. Договори цивільно-правового характеру №24С від 01.12.2015р. і №7С від 01.03.2016р. згідно яких 

ДП «ХМТП», в особі директора Ткаченко Ігоря Валентиновича, який діє на підставі Статуту, в подальшому - 
Замовник, з одного боку і Безродній Олександр Юрійович, в подальшому -  Виконавець, з іншого боку, уклали ці

.|іі[угоди
в  Загальних положеннях цих договорів в п.1.1 зазначено, що Виконавець бере на себе зобов’язання за 

завданням Замовника виконати технічне обслуговування та ремонт сантехнічного обладнання Замовника;
п.1.2 встановлено термін виконання робіт - щомісячно, протягом терміну дії договору; п.1.3 Роботи по
даному договору виконуються на території Замовника.
Розділом 2 Порядок здачі-приймання виконаних робіт передбачено, що по результатам кожного 

календарного місяця складається Акт виконаних робіт, який підписується Сторонами до 5 числа місяця, 
наступного за календарним місяцем в якому фактично виконувались роботи. Результатом виконаних робіт є 
придатне до використання сантехнічне обладнання. Контроль за якістю та кількістю виконаних робіт здійснює 
начальник сектору гідротехнічних та інженерних споруд.

В розділі З Обов’язки сторін, в п.З. 1.3 зазначено, що виконувати всі у відповідності з режимом роботи, 
правилами техніки безпеки, протипожежної та газової безпеки, які діють на підприємстві Замовника. Проведення 
робіт у відмінному від Замовника режимі, роботи проводяться після письмового погодження з Замовником. 
Виконання робіт Виконавцем починаються після оформлення між Замовником і Виконавцем Акту -допуску для 
виконання робіт на території ДП «ХМТП»

В п. 4.1.розділу 4 оплата робіт_договору № 17с від 14.11.2014р зазначено, що «за виконані роботи Замовник 
сплачує Виконавцю винагороду в сумі 1846грн. в місяць», згідно додаткової угоді №1 до договору №17С від 

. 15.12.2015р. винагороду встановлено в сумі 2500грн. в місяць.
В розділі 6 Дія договору вищевикладених договорів п.61 і 6.2 визначено терміни дії:
договір 17С від 14.11.2014р. дії з 01.11.2014року по 31.12.2015року, додаткова угода №1 до договору №17С 

від 15.12.2015р. з 01.01.2016р по 31.12.20Іброку.
В штатному розпису ДП «ХМТП» на 2014 рік і 2016рік в підрозділі допоміжні робітники є посада слюсар - 

ремонтник 4 розряду.
Основною ознакою що відрізняє відносини є те, що трудовим законодавством регулюється процес трудової 

діяльності, ії організація. Так, вище зазначених трудових угод виконавець приймає на себе зобов’язання щодо 
виконання робіт по відвантаженню піску бульдозером на карті намиву в пісчаному кар'єрі, забезпечувався 
транспортним засобом (бульдозером), працював в режимі внутрішнього трудового розпорядку (вахтовим 
методом), працював у віпповіпності з правилами техніки безпеки, керуючись правилами внутрішнього трудового 
розпорядку підприємства.

Фізична особа, Безродній Олександр Юрійович, згідно актам виконаних робіт залучалася до виконання 
технічного обслуговування та ремонту сантехнічного обладнання ДП «ХМТП» протягом 14 місяців. Згідно 
штатному розпису ДП «ХМТП» на 2014 рік і 2016рік в підрозділі допоміжні робітники є посада слюсар - 
ремонтник 4 розряду.

5. Договір цивільно-правового характеру №7С від 20.05.2014р. згідно якого ДП «ХМТП», в особі 
директора Ткаченко Ігоря Валентиновича, який діє на підставі Статуту, в подальшому - Замовник, з одного боку і 
Петрова Людмила Сергіївна, в подальшому -  Виконавець, з іншого боку, уклали ці угоди
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В Загальних положеннях цих договорів в п.1.1 зазначено, що Виконавець бере на себе зобов’язання за 
іаішаииям Замовника надати послуги з представлення інтересів підприємства в судах та інших органах під час 
рочглялу правових питань, підготовки проектів наазів, розпоряджень, письмових висновків чи зауважень до них, 
підгоюнки висновків з правових питань, які виникають у діяльності Замовника; підготовка та заявления прсгсн ііН 
ти п«)'»иііпих заяв до контрагентів Замовника, тощо;

п.1.2 послуги надаються силами і за рахунок Виконавця з використанням власної техніки; всіанонлсио 
І срміп иикопапня робіт - щомісячно, протягом терміну дії договору;

п. і .4 С грок падання послуг за цим договором -  з моменту підписання цього Договору по «20» липпи»2014
року.

Розділом 2 Порядок приймання наданих послуг передбачено, що по результатам наданих іюслуї 
складаються Акт приймання-здавання наданих послуг, який підписується до 5 числа місяця, наступного ча 
календарним місяцем в якому фактично виконувались роботи.

В п. 3.1 .розділу З оплата послуг зазначено, що «за надані послуги Замовник сплачує Виконавцю винагороду 
в сумі 3 163грн. в місяць».

В розділі 5 Дія договору в п.5.1. і 5.2. «даний Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту 
його підписання Сторонами і діє до «20» липня 2014 року. Додаткові угоди до договору були складені в продовж 
терміну дії договору № 7С до 20.11 2014 року. По закінченню договору фахівця було прийнято по трудовому 
договору в штат ДП «ХМТП» до юридичного відділу.

Фізична особа, Петрова Людмила Сергіївна, згідно актам виконаних робіт залучалася до виконання 
^  уоридичних послуг в ДП «ХМТП» протягом 6 місяців. Разом з цим, в штатному розпису на протязі 2014р.- 2016р. в 
^юридичному відділі складало 6 одиниць.

6. Договір цивільно-правового характеру №15С від 09.07.2015р. згідно якого ДП «ХМТП», в особі 
директора Ткаченко Ігоря Валентиновича, який діє на підставі Статуту, в подальшому - Замовник, з одного боку і 
Дуйловська Майя Юріївна, в подальшому -  Виконавець, з іншого боку, уклали цю угоду

В Загальних положеннях цього договорів в п.1.1 зазначено, що Виконавець бере на себе зобов’язання за 
завданням Замовника надавати послуги з проведення та складання звіту про інвентаризацію стаціонарних джерел 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря ДП «ХМТП», приводити у відповідність до вимог 
природоохранного законодавства, тощо;

п. 1.2 послуги надаються силами і за рахунок Виконавця ;
п. 1.4 Строк надання послуг за цим договором -  з моменту підписання цього Договору по «31» серпня»2015

року.
Розділом 2 Порядок приймання наданих послуг передбачено, що по результатам наданих послуг 

складається Акт приймання-здавання наданих послуг, який підписується до 05 числа місяця, наступного за 
календарним місяцем в якому фактично виконувались роботи.

В п. 3.1.розділу З оплата послуг зазначено, що «за надані послуги Замовник сплачує Виконавцю винагороду 
в сумі 3000грн. в місяць».

В розділі 5 Дія договору в п.5.1. і 5.2. «даний Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту 
^  його підписання Сторонами і діє до «31» серпня 2015 року. Додаткові угоди до договору були складені в продовж 

терміну дії договору № 15С до 31.10 2015 року та збільшення суми винагороди з вересня 2015р. до 3500грн.
Фізична особа, Дуйловська Майя Юріївна, згідно актам виконаних робіт залучалася до надання послуг з 

проведення та складання звіту про інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря ДП «ХМТП» протягом 4 місяців. Разом з цим, в штатному розпису на протязі 2015р.- 2016р. в 
службі охорони навколишнього середовища,пожежної безпеки та цивільного захисту складало З одиниці.

7. Договір цивільно-правового характеру №11С від 18.08.2014р. з додатковою угодою №1 до дог.№11С 
і договір ІЩХ №1С від 23.01.2015р. згідно якого ДП «ХМТП», в особі директора Ткаченко Ігоря Валентиновича, 
який діє на підставі Статуту, в подальшому - Замовник, з одного боку і Калошина Світлана Миколаївна, в 
подальшому -  Виконавець, з іншого боку, уклали ці угоди

В Загальних положеннях цього договорів в п.1.1 зазначено, що Виконавець бере на себе зобов’язання за 
завданням Замовника виконувати роботи з перевірки кошторисної документації, а Замовник зобов’язується 
своєчасно прийняти та оплатити виконані роботи до умов цього Договору;

п.1.2 термін виконання робіт - щомісячно, протягом терміну дії Договору;
Розділом 2 Порядок приймання наданих послуг передбачено, що по результатам кожного місяця 

складається Акт виконаних робіт, який підписується Сторонам до 05 числа місяця, наступного за календарним 
місяцем в якому фактично виконувались роботи.
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В п. З.І.розділу З оплата послуг зазначено, що «ча никомаїїі роботи Замовник сплачує Виконавщо 
винагороду в сумі 1846грн. в місяііь». Додатковою угодою № І від 18 .11.2014 до договору № 11С внесені зміни до 
суми винагороди і с 01.11.2014р. ії розмір складав 2465 грн.

В розділі 5 Дія договору в п.5.1. і 5.2. «даний Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту 
його підписання Сторонами і діє до «31» грудня 2014 року. Договір №1С від 23.01.2015 було складено ідентично 
договору № 11С до 31.10 2014, яким продовжено терміну дії договору с 01.01.2015 по 31.05.2015року, сума 
винагороди залишилась на рівні 2465грн..

Фізична особа, Калошина Світлана Миколаївна, згідно актам виконаних робіт залучалася до виконання 
робіт з перевірки кошторисної документації ДП «ХМТП» протягом 18 місяців.

8. Договір цивільно-правового характеру №16С від 20.10.2014р. з додатковою угодою №1 до дог.№16С
від 29.06.2015р. згідно якого ДП «ХМТП», в особі директора Ткаченко Ігоря Валентиновича, який діє на підставі 
Статуту, в подальшому - Замовник, з одного боку і Шеховцова Валентина Андріївна, в подальшому -  Виконавець, 
з іншого боку, уклали ці угоди.

В Загальних положеннях цього договорів в п.1.1 зазначено, що Виконавець бере на себе зобов’язання 
надати послуги з метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки ДП «ХМТП» та супроводження 
автоматизованої системи «Юридичні особи», а Замовник зобов’язується своєчасно прийняти та оплатити виконані 
роботи до умов цього Договору;

п.1.2 строк надання послуг за цим Договором щомісячно з «01» листопада 2014року по «ЗО» червня 2015
ф)Року;

Розділом 2 Порядок приймання наданих послуг передбачено, що по результатам кожного місяця 
складається Акт приймання -здавання послуг, який підписується Сторонам до 05 числа місяця, наступного за 
календарним місяцем в якому фактично виконувались роботи.

В п. З.І.розділу З оплата послуг зазначено, що «за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцю 
винагороду в сумі 1846грн. в місяць». Додатковою угодою №2 від 29.12.2015 до договору № 161С внесені зміни до 
суми винагороди і с 01.01.2016р. ії розмір складав 3680грн.

В розділі 5 Дія договору в п.5.1. і 5.2. «даний Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту 
його підписання Сторонами і діє до «ЗО» червня 2015 року. Додатковою угодою №1 від 29.06.2015 до договору 
№16С було продовжено терміну дії договору с 01.11.2014 по 31.12.2015року, інші умови договору не змінювались. 
Додатковою угодою №2 від 29.12.2015 до договору №16С було продовжено терміну дії договору с 01.11.2014 по 
31.12.20 Іброку.

Фізична особа, Шеховцова Валентина Андріївна, згідно актам виконаних робіт залучалася до надання 
послуг з метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки ДП «ХМТП» та супроводження 
автоматизованої системи «Юридичні особи», протягом 17 місяців.

Цивільно-правовий договір -  це угода між громадянином і організацією (підприємством, тощо) на 
виконання першим певної роботи, предметом якого є надання певного результату праці, що регулюється главою 

4іі’28 Ц и в іл ь н о г о  кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-ІУ (за текстом -  Цивільний кодекс). Тобто 
оплачується не процес праці, а ії результати, котрі визначають після закінчення роботи.

При складанні договору цивільно-правого характеру виконавець не підпорядковується правилам 
внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

Договори з громадянами на використання їхньої праці можуть укладатися відповідно до трудового або 
цивільно-правового законодавства, при цьому слід розрізняти особливості цих договорів. За наявності ознак, 
притаманних саме трудовим відносинам, укладається трудовий договір.

Основною ознакою що відрізняє відносини є те, що трудовим законодавством регулюється процес 
трудової діяльності, ії організація. Так, у вищезазначених трудових угодах виконавці приймали на себе 
зобов’язання щодо виконання робіт та надання послуг у відповідності з правилами техніки безпеки, керуючись 
правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, використовував необхідні технічні засоби ДП 
«ХМТП»,

Отже, за наявності ознак, характерних саме для трудових відносин, укладається трудовий доі онір, 
за наявності ж ознак, характерних для цивільно-правових відносин, слід укладати цинілі.ко-праноні 
договори.

Виходячи з вищенаведених пунктів договорів виконавцям щомісячно оплачувався промес ііРііііі. « не 
результати, котрі визначають після закінчення роботи, тобто договори відповідають трудовим відносинам.
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Перевіркою встановлено, що були залучені неіптаїпі працівііикі з якими укладено договори цивільно- 
правового характеру, разом з цим ці працівники залучались для виконання обов'язків, які покладені на штатних 
працівників і фактичне виконували ці роботи.

Згідно з Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, устаноіі, 
організацій затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства 
фінансів України від 28 червня 1993 р. N 43 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ЗО червня 1993 р. за N 
76 «Сумісництвом вважається виконання працівником крім своєї основної іншої регулярної оплачуваної роботи на 
умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві ча 
наймом».

Якщо на підприємстві, в установі, організації є вакантна штатна посада, за якою визначено певні 
кваліфікаційні вимоги й функціональні обов'язки, і на це підприємство приймають на роботу певну фізичну особу 
за цивільно-правовим договором про надання послуг, у якому як послуги визначено трудову функцію (посаду 
(професію), спеціальність, кваліфікацію), і ця особа фактично виконує функціональні обов'язки за вакантною 
штатною посадою (професією), то матимемо не цивільно-правовий, а трудовий договір.

Крім того, фізичні особи, згідно актам виконаних робіт залучалися до виконання робіт і надання послуг ДП 
«ХМТП» неодноразово. В цьому випадку слід врахувати, що відповідно до статті 42 Господарського кодексу 
України передбачено, що самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, 
здійснювана з метою досягнення економічних і соціальних результатів та отримання прибутку є підприємництвом. 
Згідно з ПУНКТОМ 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. N З "систематично" означає не 

І^уменше трьох разів протягом календарного року.
Таким чино, зазначені особи отримували заробітну плату за трудовими угодами, які ДП «ХМТП» віднесені 

до угод цивільно-правового характеру, в зв’язку з чим отримані за цими угодами кошти не увійшли до фонду 
оплати праці за трудовими угодами, чим було зменшено базу оподаткування єдиним соціальним внеском при 
нарахуванні та сплаті страхових внесків. ДП «ХМТП» ці угоди укладено відповідно до ст.21, ст..23 Кодексу 
законів про працю України від 10.12.1971р. (із змінами та доповненнями) і вони є різновидом трудового договору.

Таблиця 7
грн.

Період Суми винагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за 
цивільно-правовими договорами, на які нараховується та з яких 

утримується єдиний внесок, у розмірі 34,7% ( грн.)

за даними: Відхилення (+ , - )

звіту перевірки

1 2 3 4

січень 2014 5436,7 5436,70 0,00

лютий 2014 31699 31699,00 0,00

березень 2014 18629 18629,00 0,00

квітень 2014 16912 16912,00 0,00

травень 2014 16912 16912,00 0,00

червень 2014 20075 16912,00 3163,00

липень 2014 28021,01 25922,00 2099,01

серпень 2014 35667 30658,00 5009,00

вересень 2014 60906 55897,00 5009,00

жовтень 2014 63406 58397,00 5009,00

листопад 2014 30379 21597,00 8782,00

грудень 2014 74069,32 61066,32 13003,00

січень 2015 51317,32 42006,32 9311,00

лютий 2015 65456 56145,00 9311,00

березень 2015 70659,78 61348,78 9311,00

квітень 2015 32778 23467,00 9311,00

травень 2015 35778 26467,00 9311,00

червень 2015 35778 26467,00 9311,00

липень 2015 41278 28967,00 12311,00

серпень 2015 54778 42467,00 12311,00
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вересень 2015 60231 48281,00 11950,00

жовтень 2015 59733 46676,00 13057,00

листопад 2015 55802 46245,00 9557,00

грудень 2015 56250,5 41193,50 15057,00

січень 2016 50509 50509,00 0,00
лютий 2016 22760 22760,00 0,00
березень 2016 61386 61386,00 0,00

Всього 2014-ІКВ.2016 1156606,63 984423,62 172183,01

З.5.2.5. Достовірність відображення у звітності сум грошового забезпечення військовослужбовців.
Перевіркою повноти відображення у звітності сум грошового забезпечення військовослужбовців (крім 

військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу встановлено, ш,о ДП 
«ХМТП» виконання обов’язків військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу не застосовувало.

З.5.2.6. Правильність нарахування та утримання єдиного внеску із сум заробітної нлати.
Нарахування, утримання та перерахування до бюджету єдиного соціального внеску ДП «ХМТП» за період 

з січня 2014р. по  березень 2016р. наведено у додатку №3.3.3.1

=/
З.5.2.6.І. Нарахування єдиного внеску.
В перевіреному періоді зміни класу професійного ризику виробництва не застосовувались, внаслідок чого 

розмір єдиного внеску по класу професійного ризику виробництва не змінювався.
Перевіркою правильності нарахування єдиного внеску із сум нарахованої заробітної плати за видами 

виплат, яки включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, суму 
винагород фізичним особам за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, суму оплати 
допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами встановлено наступне,

Таблиця8

Період Суми пара.ховаїїого слииого внеску на заробітну плату:
Особам, які працюють на умовах 
трудового договору (контракту), у розмірі 
37,33% ( згідно 3 повідомленням робочого 
органу виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних 
захворювань України)

Працюючим інвалідам у розмірі 
8,41%

Донараховано 
(зменшено) єдиного 

внеску внаслідок 
збільшення 

(зменшення) класу 
професійного ризику 

виробництва
за даними Відхилен 

ня (+, -) 
звіту

за даними Відхи
лення
(+, -) 
звіту

за даними Відхи
лення
(+,-)
звіту

звіту перевірки звіту перевірки звіту перев
ірки

1 2 3 4 8 9 10 8 9 10
січень
2014

1247721,04 1247721,04 0,00 4 427,13 4 427,13 0,00 0,00 0,00 0,00

лютий
2014

1169327,93 1169327,93 0,00 4 666,03 4 666,03 0,00 0,00 0,00 0,00

березен
ь2014

1248091,16 1248091,16 0,00 5 619,65 5 619,65 0,00 0,00 0,00 0,00

квітень
2014

1228885,26 1228885,26 0,00 4411,11 4411,11 0,00 0,00 0,00 0,00

травень
2014

1307670,15 1307670,15 0,00 4 723,09 4 723,09 0,00 0,00 0,00 0,00

червень
2014

1335703,82 1336884,56 1180,75 5 023,45 5 023,45 0,00 0,00 0,00 0,00

липень
2014

1349812,85 1350596,41 783,56 5 397,47 5 397,47 0,00 0,00 0,00 0,00

серпень 1228592,26 1230462,12 1869,86 4 744,31 4 744,31 0,00 0,00 0,00 0,00

грн.

пріїміріїїш акта псрічії/іки Ні ш працівника підрозділу, відповідального за проведення перевіріб
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2014
вересен
ь2014

1184840,94 1186710,80 1869,86 5 159,93 5 159,93 0,00 0,00 0,00 0,00

жовтен
ь2014

1255093,22 1256963,08 1869,86 4 874,46 4 874,46 0,00 0,00 0,00 0,00

листопа
д2014

1254032,84 1257311,16 3278,32 5 891,52 5 891,52 0,00 0,00 0,00 0,00

грудень
2014

1445845,27 1450699,29 4854,02 6 866,68 6 866,68 0,00 0,00 0,00 0,00

січень
2015

1254603,32 1258079,12 3475,80 5 249,65 5 249,65 0,00 0,00 0,00 0,00

лютий
2015

1285044,08 1288519,88 3475,80 5 210,44 5 210,44 0,00 0,00 0,00 0,00

березен
ь2015

1491611,37 1495087,17 3475,80 6 939,40 6 939,40 0,00 0,00 0,00 0,00

квітень
2015

1427753,38 1431229,18 3475,80 5 936,59 5 936,59 0,00 0,00 0,00 0,00

травень
2015

1441137,82 1444613,62 3475,80 6 650,68 6 650,68 0,00 0,00 0,00 0,00

червень
2015

2065044,02 2068519,82 3475,80 8 678,28 8 678,28 0,00 0,00 0,00 0,00

липень
2015

1653436,48 1658032,18 4595,70 6 251,90 6 251,90 0,00 0,00 0,00 0,00

серпень
2015

2093293,83 2097889,53 4595,70 9 245,52 9 245,52 0,00 0,00 0,00 0,00

вересен
ь2015

1513308,85 1517769,79 4460,94 8000,6 8000,6 0,00 0,00 0,00 0,00

жовтен
ь2015

1725824,88 1730699,06 4874,18 6 368,02 6 368,02 0,00 0,00 0,00 0,00

листопа
Д2015

2569233,16 2572800,79 3567,63 13 558,28 13 558,28 0,00 0,00 0,00 0,00

грудень
2015

4061023,88 4066644,66 5620,78 21 031,93 21 031,93 0,00 0,00 0,00 0,00

січень
2016

1115981,18 1115981,18 0,00 8 893,57 8 893,57 0,00 0,00 0,00 0,00

лютий
2016

1180760,48 1180760,48 0,00 9 014,77 9 014,77 0,00 0,00 0,00 0,00

березен
ь2016

2046154,32 2046154,32 0,00 18 123,85 18 123,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Всього 42 179 827,78 42 244 103,70 64275,92 200958,34 200958,34 0,00 0,00 0,00 0,00

В ході перевірки встановлено порушення п.З ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 року №2464-УІ ДП «ХМТП» суму 
заробітної плати за трудовими угодами віднесено до винагороди за цивільно-правовими договорами, в зв’язку з 
чим було занижено нараховану суму єдиного внеску у розмірі 4528,42грн.в т.ч. в 2014р.- 1106,55грн., в 2015р.- 
3421,87грн.

Таблиця 9
Період Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених)платнику податку відповідно до умов 

цивільно-правого договору (34,7%), грн..

за даними ІЇІДХИЛСІПІН (+ . -) ікі гу

звіту перевірки

1 2 3 4

січень 2014 1886,53 1886,53 0,00

лютий 2014 10999,55 10999,55 0,00

березень 2014 6464,26 6464,26 0,00
квітень 2014 5868,46 5868,46 0,00
травень 2014 5868,46 5868,46 0,00

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевіркиі У



172

червень 2014 6966,03 5868,46 -1097,56
липень 2014 9723,29 8994,93 -728,36

серпень 2014 12376,45 10638,33 -1738,12
вересень 2014 21134,38 19396,26 -1738,12
жовтень 2014 22001,88 20263,76 -1738,12

листопад 2014 10541,51 7494,16 -3047,35
грудень 2014 25702,05 21190,01 -4512,04

січень 2015 17807,11 14576,19 -3230,92

лютий 2015 22713,23 19482,32 -3230,92

березень 2015 24518,94 21288,03 -3230,92
квітень 2015 11373,97 8143,05 -3230,92

травень 2015 12414,97 9184,05 -3230,92

червень 2015 12414,97 9184,05 -3230,92

липень 2015 14323,47 10051,55 -4271,92

серпень 2015 19007,97 14736,05 -4271,92

вересень 2015 20900,16 16753,51 -4146,65
жовтень 2015 20727,35 16196,57 -4530,78

листопад 2015 19363,29 16047,02 -3316,28
грудень 2015 19518,92 14294,14 -5224,78

І, січень 2016=/ 11111,98 11111,98 0,00

лютий 2016 5007,20 5007,20 0,00

березень 2016 13504,92 13504,92 0,00
Всього 384241,32 324493,81 -59747,50

Перевіркою повноти відображення у звітності сум допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у 
зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги або компенсації відповідно до законодавства порушень не встановлено.

Т а б л и щ  1 0
Період Суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, на які нараховується 

єдиний внесок, у розмірі 33,2% (грн.)

за даними Відхилення (+ , -) від 
звіту

звіту перевірки
1 2 3 4

січень 2014 35255,53 35255,53 0,00
лютий 2014 37569,54 37569,54 0,00

березень 2014 37107,02 37107,02 0,00
1 квітень 2014 49096,58 49096,58 0,00

травень 2014 35935,40 35935,40 0,00
червень 2014 26545,22 26545,22 0,00
липень 2014 36404,16 36404,16 0,00
серпень 2014 27011,32 27011,32 0,00
вересень 2014 46052,83 46052,83 0,00
жовтень 2014 28622,32 28622,32 0,00
листопад 2014 35394,01 35394,01 0,00
грудень 2014 40485,09 40485,09 0,00
січень 2015 69672,47 69672,47 0,00
лютий 2015 33375,33 33375,33 0,00

березень 2015 55053,05 55053,05 0,00
квітень 2015 43826,91 43826,91 0,00
травень 2015 25395,50 25395,50 0,00
червень 2015 49720,09 49720,09 0,00
липень 2015 41424,66 41424,66 0,00
серпень 2015 46647,97 46647,97 0,00
вересень 2015 40253,38 40253,38 0,00
жовтень 2015 39124,85 39124,85 0,00

' примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки<^^ ^
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листопад 2015
грудень 2015
січень 2016
лютий 2016

березень 2016

46222,65
39020,38
39528,16
21189,14
27769,62

46222.65
39020,38
39528^16
21189,14
27769,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всього 1053703 ,15 1053703,15 0,00

З.5.2.6.2. Утримання єдиного внеску

Перевіркою правильності утримання єдиного внеску із сум нарахованої заробітної плати за видами виплат, яки 
включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, сума винагород 
фізичним особам за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, сума оплати допомоги 
по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами встановлено наступне,

Таблиця 11 
грн.

Період С>ми чтриманоіо «дипиіі нмесок. ч иарахокаиоїчаробітиої плагн:
Особам, які працюють на умовах 

трудового договору (контракту), у 
розмірі 3,6 %

Працівникам, які 
працюють на 

посадах, робота на 
яких зараховується 

до стажу, що дає 
право на одержання 
пенсії відповідно до 

окремих законів 
України, у розмірі 

6,1 %

Прапюіоч 11 м і 11 пал і да м,
3,6 %

У розмірі

за даними: Відхилен за даними: Відхи за даними: Відхиле
звіту перевірки ня (+ ,-) звіту пере

вірк
и

лення
(+,-)

звіту перевірки ння (+, 
-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
січень 2014 120326,81 120326,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797,26 1 797,26 0,00
лютий 2014 112766,69 112766,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1 920,83 1 920,83 0,00
березень 2014 120362,46 120362,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2 275,35 2 275,35 0,00
квітень 2014 118510,12 118510,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,38 1 740,38 0,00
травень 2014 126107,87 126107,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2 003,35 2 003,35 0,00
червень 2014 128811,56 128697,69 113,87 0,00 0,00 0,00 2 019,37 2 019,37 0,00
липень 2014 128679,83 128604,26 75,56 0,00 0,00 0,00 2 263,48 2 263,48 0,00
серпень 2014 118482,10 118301,78 180,32 0,00 0,00 0,00 2 022,83 2 022,83 0,00
вересень 2014 114262,83 114082,51 180,32 0,00 0,00 0,00 2 150,47 2 150,47 0,00
жовтень 2014 125099,37 124919,05 180,32 0,00 0,00 0,00 2 030,64 2 030,64 0,00
листопад
2014

120935,41 120619,26 316,15 0,00 0,00 0,00 2 345,38 2 345,38 0,00

грудень 2014 139433,23 138965,13 ^ 468,11 0,00 0,00 0,00 2 864,20 2 864,20 0,00
січень 2015 120963,41 120628,22 335,20 0,00 0,00 0,00 1 998,53 1 998,53 0,00
лютий 2015 123900,10 123564,91 335,20 0,00 0,00 0,00 2 054,59 2 054,59 0,00
березень 2015 143824,42 143489,22 335,20 0,00 0,00 0,00 2 808,36 2 808,36 0,00
квітень 2015 137673,52 137338,33 335,20 0,00 0,00 0,00 2 470,02 2 470,02 0,00
травень 2015 138954,11 138618,92 335,20 0,00 0,00 0,00 2 650,70 2 650,70 0,00
червень 2015 195171,63 194836,44 335,20 0,00 0,00 0,00 3 512,37 3 512,37 7 > ;о о

липень 2015 159452,68 159009,49 443,20 0,00 0,00 0,00 2 497,30 2 497,30 0,00
серпень 2015 201858,28 201415,08 443,20 0,00 0,00 0,00 3 931,84 3 931,84 0,00
вересень 2015 145939,31 145509,11 430,20 0,00 0,00 0,00 3 175,41 3 175,41 0,00
жовтень 2015 166433,75 165963,70 470,05 0,00 0,00 0,00 2 146,24 2 146,24 0,00
листопад 247757,86 247413,81 344,05 0,00 0,00 0,00 5 015,02 5 015,02 0,00

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки ^
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2015_________
грудень 2015 382133 ,55 381591 ,50 542,05 0,00 0,00 0,00 8 576 ,59 8 576,59 0,00
січень 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
лютий 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
березень 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всього 3637840 ,94 3631642 ,35 6198,59 0,00 0,00 0,00 66270 ,51 66270,51 0,00

Нарахування і утримання єдиного внеску із сум винагород за виконані роботи (надані послуги) за
цивільно-правовими договорами

Перевіркою правильності утримання єдиного внеску із сум винагород за виконані роботи (надані послуги) за 
цивільно-правовими договорами, встановлено порушення п.8 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 року №2464-УІ, а саме, суми 
заробітної плати за трудовими угодами ДП «ХМТП» віднесено до винагород за цивільно-правовими договорами, 
виявлено недоотримання єдиного внеску у сумі 1 721,82грн.

Таблиця 12.

(і.

Період Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених)платнику податку 
відповідно до умов цивільно-правого договору, 3 якої утримується єдиний внесок 
( 2 ,6 % ) ,  грн..

за даними Відхилення (+ , -) звіту

звіту перевірки
1 2 3 4

січень 2014 141,35 141,35 0,00
лютий 2014 824,18 824,18 0,00

березень 2014 484,35 484,35 0,00

квітень 2014 439,71 439,71 0,00
травень 2014 439,71 439,71 0,00

червень 2014 521,95 439,71 -82,24
липень 2014 728,54 673,96 -54,57

серпень 2014 927,35 797,12 -130,23
вересень 2014 1583,56 1453,32 -130,23

жовтень 2014 1648,56 1518,32 -130,23
листопад 2014 789,85 561,52 -228,33
грудень 2014 1925,79 1587,71 -338,08
січень 2015 1334,25 1092,16 -242,09
лютий 2015 1701,86 1459,77 -242,09

березень 2015 1837,15 1595,07 -242,09
квітень 2015 852,23 610,14 -242,09
травень 2015 930,23 688,14 -242,09
червень 2015 930,23 688,14 -242,09
липень 2015 1073,23 753,14 -320,09

серпень 2015 1424,23 1104,14 -320,09
вересень 2015 1566,01 1255,31 -310,70

жовтень 2015 1553,06 1213,58 -339,48
листопад 2015 1450,86 1202,38 -248,48
грудень 2015 1462,52 1071,04 -391,48

січень 2016 0,00 0,00 0,00
лютий 2016 0,00 0,00 0,00

березень 2016 0,00 0,00 0,00
Всього 26570,76 22094,00 -4476,76

Перевіркою повноти відображення у звітності утриманого єдиного внеску з сум допомоги по тимчасовій 
непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги або компенсації відповідно до 
законодавства, порушень не встановлено.

прішіртік акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки / л  /

? "
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1’аблиця 13
Період Суми допомоги по тимчасоиій непрацездатності, з якої утримується

єдиний внесок, у розмірі 2% (грн.)
за даними Відхилення (+, -)

звіту перевірки звіту
1 2 3 4

січень 2014 2178,20 2178,20 0,00
лютий 2014 2305,75 2305,75 0,00

березень 2014 2307,71 2307,71 0,00
квітень 2014 3039,80 3039,80 0,00
травень 2014 2175,02 2175,02 0,00
червень 2014 1671,92 1671,92 0,00
липень 2014 2219,13 2219,13 0,00
серпень 2014 1631,67 1631,67 0,00
вересень 2014 2806,66 2806,66 0,00
жовтень 2014 1755,31 1755,31 0,00
листопад 2014 2230,29 2230,29 0,00
грудень 2014 2480,63 2480,63 0,00
січень 2015 4316,83 4316,83 0,00
лютий 2015 2108,28 2108,28 0,00

березень 2015 3406,52 3406,52 0,00
квітень 2015 2671,23 2671,23 0,00
травень 2015 1638,83 1638,83 0,00
червень 2015 3107,68 3107,68 0,00
липень 2015 2594,86 2594,86 0,00
серпень 2015 2824,44 2824,44 0,00
вересень 2015 2563,43 2563,43 0,00
жовтень 2015 2678,95 2678,95 0,00
листопад 2015 3222,70 3222,70 0,00
грудень 2015 2587,50 2587,50 0,00
січень 2016 0,00 0,00 0,00
лютий 2016 0,00 0,00 0,00

березень 2016 0,00 0,00 0,00
Всього 60523,34 60523,34 0,00

3.5.2.7. Перевірка дотримання вимог щодо пропорціііності сплати єдиного внеску.

^  Перевіркою дотримання вимог щодо пропорційності сплати єдиного внеску (авансових платежів)
одночасно з виплатою сум заробітної плати (доходу), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок порушень 
не встановлено.

У періоді, який підлягав перевірці заробітна плата на ДП «ХМТП» виплачувалась відповідно до чинного 
законодавства та умов колективного договору за місцем роботи в національній валюті України 7 і 22 числа 
кожного місяця, а у випадку, якщо день заробітної плати співпадає з вихідним днем або святковим, - напередодні 
цього дня.

Згідно переданих особових рахунків ДП «ХМТП» у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонської області про 
сплату єдиного внеску (інтегрована картка платника податку за кодом класифікації 7101) за період з 01.01.2014р. 
по 31.12.2015р. та інтегрованої картки платника податку за кодом класифікації 7101 СДПІ (інформація з ЛІ8 
«Податковий блок»)за період з 01.01.2016р. по 31.03.2016р., ДП"ХМТП" випадки не своєчасної сплаїи сдииого 
соціального внеску відсутні.

3.5.2.8. Дотримання вимог банками своєчасності перерахування або зарахування іиі рахунки 
управлінь пенсійного фонду України сум єдиного внеску, фінансових санкцій.

Перевіркою своєчасності перерахування або зарахування банками на рахунки управлінь Пенсійноі о фонду 
України сум єдиного внеску, порушень не встановлено. Кошти перераховувались своєчасно.

/ ^ пртіуник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки '
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З.5.2.9. Дотримання вимог щодо своєчасності подання Звіту нро суми нарахованої заробітної плати 
(доходу , грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів.
У ході перевірки дотримання роботодавцем повноти нарахування, утримання та сплати до бюджету єдиного 
внеску не встановлено порушень несвоєчасного подання Звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, 
грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів.

___________ Додаток 14__________

Період

січень 2014
лютий 2014
березень 2014
квітень 2014
травень 2014
червень 2014
липень 2014
серпень 2014
вересень 2014
жовтень 2014
листопад 2014
грудень 2014
січень 2015
лютий 2015
березень 2015
квітень 2015
травень 2015
червень 2015
липень 2015
серпень 2015
вересень 2015
жовтень 2015
листопад 2015
грудень 2015
січень 2015
лютий 2015
березень 2015

Отримання звіту

Дата

14.02.2014
17.03.2014
11.04.2014
15.05.2014
17.06.2014
10.07.2014
12.08.2014
16.09.2014
10.10.2014
19.11.2014
17.12.2014
15.01.2014
17.02.2015
16.03.2015
14.04.2015
20.05.2015
19.06.2015
14.07.2015
14.08.2015
11.09.2015
12.10.2015
11.11.2015
11.12.2015
15.01.2016
12.02.2015
15.03.2015
13.04.2015

№

140333977
1404448477
1405356867
1407152450
1408066562
1408774432
1410144012
1411465988
1412390943
1414173203
1415884467
1501169478
1507699153
1510470223
1511897268
1514699564
1516246022
1517588281
1519411336
1521146930
1522598471
1524987051
1526593419
1601310908
1605179077
1607090386
1608710925

Всього за період 01.01.2014-31.03.20161

Середньоміся 
чна заробітна 

плата 
працівників 

за трудовими 
угодами

4360,32
4089,56
4395,62
4321,21
4621,62
4713,61
4778,90
4423,98
4327,00
4811,90
4762,82
5444,50
4717,70
4852,62
5688,73
5543,94
5538,68
7905,38
6295,38
8084,72
5866,17
6640,48
9889,14

15771,52
7251,04
7668,86

13264,44

Загальна сума 
нарахованої 

заробітної платита 
іфирівняних до неї 

виплат, грн.

3506677,72
3332750,25
3540618,00
3509194,97
3684312,27
3737859,89
3828289,75
3501594,23
3468121,83
3606115,53
3566357,00
4150806,99
3682771,72
3669604,87
4314118,73
4085904,16
4077873,07
5843511,47
4691104,04
5952318,48
4388582,86
4928341,74
7327229,56

11474501,18
5410422,87
5593357,8
9722741,35

128595082,41

Сума нарахованої 
заробітної плати, 

на яку нарах, 
єдиний внесок, грн.

3506677,72
3332750,25
3540618,00
3509194,97
3684312,27
3737859,89
3814098,21
3464605,12
3434938,46
3579658,65
3566357,00
4150806,99
3682771,72
3670329,07
4314429,53
4059658,12
4051885,05
5810876,33
4670315,75
5912757,40
4330475,23
4876455,90
7238732,41

11279343,44
5408573,98
5594120,92
9703815,45

127926417,83

ДП "ХМТП" в звітах з ЄСВ коригування показників звіту шляхом відображення відповідних сум по р.6 
«Збільшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах» і 
р.7 «Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах» 
з відображення сум нарахованого та утриманого єдиного внеску з середньомісячної заробітної плати 
мобілізованим працівникам згідно законодавства.

Згідно спільного листа ДФС України від 22.07.2014р. № 127/7/99-99-17-03-01-17 і ПФУ від 22.07.2014р. № 
19426/05-10 «Про надання роз’яснень щодо нарахування та відображення у Звіті з ЄСВ сум нарахованого 
середнього заробітку мобілізованим працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період» передбачено, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не 
нараховується на виплати , які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників призваних на

пргшірник акта перевірки. Віча працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки



військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, в результаті чого, підприємством було 
скориговано суму нарахованого та утриманого ЄСВ у сумі 15474,98грн. в гр..7 Звіту з ЄСВ за липень 2014р. на 
зменшення.

Згідно листа ДФС України від 29.09.2014р. №5655/7/99-99-17-03-07-17 відкликано вищевказаний спільний 
лист ДФС України і ПФ України та наведено, що оскільки відсутній порядок відшкодування компенсаційних 
виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників призваних на військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період, страхувальник при нарахуванні таким працівникам середнього заробітку мав 
виконувати усі покладені на нього Законом №2464 функції, тобто відображати у Звіті з ЄСВ нараховану та 
утриману суму на загальних підставах. ДП «ХМТП» у Звіті з ЄСВ за жовтень 2014 року відкоригована сума у гр. 6 
Звіту з ЄСВ на збільшення в розмірі 42117,56грн. Фінансові санкції за таке нарахування не передбачені.

З 17.05.2015 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 року №105, якою 
затверджено Порядок виплати компенсації підприємствам у межах середнього заробітку призваних на військову 
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, в результаті чого, у червні 2015 була компенсована 
сума з бюджету, в т.ч. сума утриманого єдиного внеску за 1 кв. 2015 року у розмірі 3625,71грн. і була відображена 
в гр..7 Звіту з ЄСВ за червень 2015р. на зменшення. В грудні 2015 року була компенсована сума з бюджету і ДП 
«ХМТП» у Звіті з ЄСВ за грудень 2015 року в гр..7 скоригував суму нарахованого та утриманого ЄСВ в сумі 
98508,36грн.

3.5.2. Повнота нарахування та своєчасність перерахування до бюджету збору за використання 
радіочастотного ресурсу України (збору з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом

України).

Збір за використання радіочастотного ресурсу України (збір з рентної плати за користування 
радіочастотним ресурсом України) розрахований відповідно вимог (діючого у перевірений період) Закону України 
“Про радіочастотний ресурс України” від 01.06.2000 року № 1770-ІП (із змінами та доповненнями), та статей 318- 
322 редакції до 01.01.2016 року і статей 254, 257 редакції після 01.01.2016р. розділу XV Податкового Кодексу 
України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ (із змінами та доповненнями). За період з 01.01.2014 року по 31.03.2016 р. ДП 
„ХМТП” задекларовано збір за використання радіочастотного ресурсу України (збір з рентної плати за 
користування радіочастотним ресурсом України) у загальній сумі 2167677,5 гри., (в т.ч. 2014р.- 963779,68 грн., 
2015р. - 1059347,3грн., 2016р. - 144550,56грн.), перераховано до бюджету в загальної сумі 2166807,53грн.(в т.ч. 
2014р.- 898781,49грн., 2015р. -  1164419,04грн., 2016р. - 103607грн.).Переплата в інтегрованої картці платника 
податків станом на 01.01.20114 року складала 0грн., на кінець перевіреного періоду складає 15276,79грн.

Зведена інформація по рентної платі за користування радіочастотним ресурсом України згідно АІ8 
«Податковий блок»

Таблиця1
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Звітний період

Переплата на 
початок періоду 
періоду Нараховано в ІКПП Сплачено в ІКПП

Переплата на 
кінець періоду

31.12.2014 0 898781,49 898781,49 0

31.12.2015 0 1164419,04 1164419,04 0

31.06.2016 0 88330,21 103607 15276,79
Всього 3 

01.01.2014 по 
31.03.2016 2151530,74 216807,53 15276,79

Перевіркою повноти нарахування збору у поданих деклараціях про збір за використання радіочастотного 
ресурсу України та розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України на підставі 
дозволів на використання радіочастотного ресурсу, встановлено заниження за перевірений період податкового 
зобов’язання збору за використання радіочастотного ресурсу України на суму 232,92грн.

Узагальнені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум збору за 
використання радіочастотного ресурсу України (збору з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 
України), що наведено у таблиці 2

грн.

і Р С  примірник акта перевірки. Ві ш працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки
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№
з/п

Звітний
період

Тип розрахунку 
(звітний, 

уточнюючий 
розрахунок)

Дата подання та 
реєстраційний номер

Загальна сума збору за 
користування 

радіочастотним ресурсом 
України (з рентної плати за 

користування 
радіочастотним ресурсом 

України)

Відхилення

заниження;

tmimucMMH

Дані платника 
(дані 

розрахунку)

Дамі
перевірки

1 2 3 4 5 6 7

1 2014 рік

1.1 Січень Звітний 18.02.14 № 9007585793 23661,81 2366 і.К1 0

1.2 Лютий Звітний 19.03.14 № 9014587757 27283,38 27283,38 0

1.3 Березень Звітний 16.04.14 № 9020695454 39622,36 39622,36 0

1.4 Квітень Звітний 19.05.14 №>9028128611 49066,9 49087,33 20,43

1.4.1 Квітень Уточнюючий 30.05.14 № 9031080289 97014,49 97034,92 20,43

1.5 Травень Звітний 17.06.14 № 9034311611 97014,49 97034,92 20,43

1.6 Червень Звітний 18.07.14 № 9041280115 97014,49 97034,92 20,43

1.7 Липень Звітний 18.07.14 № 9041280115 97014,49 97034,92 20,43

1.8 Серпень Звітний 19.09.14 № 9054061321 97014,49 97034,92 20,43

1.9 Вересень Звітний 20.10.14 № 9060435281 97034,92 97034,92 0

1.10 Жовтень Звітний 19.11.14 № 9067380066 97034,92 97034,92 0

1.11 Листопад Звітний 19.01.14 № 9078405094 97034,92 97034,92 0

1.12 Грудень Звітний 19.12.14 № 9073627134 97034,92 97034,92 0

Всього за 2014р.: 963779,68 963881,83 102,15

2 2015 рік

2.1 Березень Звітний 05.05.15 № 9085930804 291104,76 291104,76 0

2.2 Червень Звітний 04.08.15 № 9163064502 291104,76 291104,76 0

2.3 Вересень Звітний 02.11.15 № 9223422229 291104,76 291104,76 0

2.4 4 квартал Звітний 08.02.15 № 9275354177 186033,01 186094,3 61,29

2.5 4 квартал Нов. звітний 09.02.15 № 9275476947 186033,01 186094,3 61,29

2.6 4 квартал Нов.звітний 09.02.15 № 9275568667 186033,01 186094,3 61,29

2.7 4 квартал Уточнюючий 29.03.15 № 9276603966 186033,01 186094,3 61,29

(^^примірнт акта перевірки. Ні ш працівника підрозділу, відповідального за проведення пеуевіук^ / ^
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Всього за 2015р.: 1059347,3 1059408,6 61,29

3 2016 рік

3.1 Січень Звітний 19.02.16 № 9020457239 48183,52 48206,68 23,16

3.2 Лютий Звітний 16.03.16 № 9037103097 48183,52 48206,68 23,16

3.3 Березень Звітний 19.04.16 № 9059932126 48183,52 48206,68 23,16

3.3.1 Березень Уточнюючий 25.04.16 № 9063912171 45074,87 48206,68 3131,81

3.3.2 Квітень Уточнюючий 26.04.16 № 9064292798 48183,52 48206,68 23,16

Всього за 1 кв.ЮІбр.: 144550,56 144620,04 69,48

Всього за перевірений період: 2167677,5 2167910,5 232,92

У лютому 2014 року суму податкового зобов’язання збору за використання радіочастотного ресурсу України 
гзбільшено до попереднього періоду на 3621,57грн. у зв’язку з придбанням З дозволі на експлуатацію 
радіоелектронного засобу, випромінювального пристрою та радіочастотних ресурсів для 
розповсюдження телерадіопрограм 21.02.2014р. У березні 2014 року суму податкового зобов’язання збору за 
використання радіочастотного ресурсу України збільшено на 12338,98грн. у зв’язку з придбанням 7 дозволів на 
експлуатацію радіоелектронного засобу, випромінювального пристрою та радіочастотних ресурсів для 
розповсюдження телерадіопрограм з 24.03.2014р.

В уточнюючому розрахунку збору за використання радіочастотного ресурсу України за квітень 2014 року 
наданий підприємством до ДПІ у м. Херсоні від 30.05.14 № 9031080289 збільшено податкове зобов’язання у 
зв’язку зі зміною ставок збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць згідно Закону України «Про 
запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від
27.03.2014 р. N  1166-VII із змінами та доповненнями.

Перевіркою встановлено, ш;о у податкових розрахунках збору за користування радіочастотним ресурсом 
України за період з квітня по серпень 2014р. суму податкового зобов’язання збору за використання 
радіочастотного ресурсу України занижено на 20,43 грн. щомісяця, на загальну суму 102,15 грн., а саме:

- згідно Дозволу на експлуатацію морської суднової станції МС-65-0025663 на судні «Кілія» інше 
радіообладнання -  Кама - Р відноситься до категорії сухопутної радіослужби зі ставкою -817,24грн. за 1 МГц 
смуги радіочастот на місяць, ДП «ХМТП» з квітня по серпень 2014р. радіообладнання -  Кама - Р віднесено до 
категорії морської радіослужби зі ставкою 408,62грн. за 1 МГц смуги радіочастот на місяць. У вересні 2014 року 
підприємством помилку виправлено.

Відповідно до П.1 ч.З ст.45 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.20110 №2299-
VI та заяви ДП «ХМТП» було прийнято рішення Південної філією Державного підприємства УДЦР «Український 
державний центр радіочастот» про анулювання 24.09.2015 року дозволів на експлуатацію РЕЗ, тому ДП «ХМТП» 
у 4 кварталі 2015р. отримано нові дозволи з частковою заміною радіообладнання на судах з меншою ставкою, в 
зв’язку з чим було зменшено податкове забов’язання на суму 35023,92грн. щомісячно.

Перелік документів, які дозволяють ДП «ХМПТ» встановлювати та використовувати радіообладнання,

№
з/п

Дата
видачи
дозволу № дозвілу Строк дії до

Дата
анулюванн
я

Дата
видачи
дозволу Ха дозвілу Строк дії до

1 07.10.2013 МП-65-0123793 12.09.2018 24.09.2015

2 10.10.2013 МС-65-013971 Сентябрь 2018 24.09.2015 08.10.2015 М С-65-0119670 29.09.2020

3 12.11.2013 МС-65-014129 Ноябрь 2018 14.12.2015 30.12.2015 МС-65-0130784 14.12.2020

4 02.12.2013 МС-65-0025663 Ноябрь 2018 24.09.2015 08.10.2015 МС-65-0119671 29.09.2020

5 21.02.2014 МС-65-0036923 Февраль 2019 24.09.2015 08.10.2015 М С-65-0119669 29.09.2020

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки-' ' ! ^
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21.02.2014 МС-65-0036924 Февраль 2019 24.09.2015 08.10.2015 М С-65-0119672 29.09.2020

21.02.2014 МС-65-0036925 Февраль 2019 24.09.2015 08.10.2015 М С-65-0119668 29.09.2020

24.03.2014 МС-65-0043014 12.03.2019

24.03.2014 МС-65-0043017 12.03.2019

10 24.03.2014 МС-65-0043018 12.03.2019

11 24.03.2014 МС-65-0043019 12.03.2019

12 24.03.2014 МС-65-0043020 12.03.2019

13 24.03.2014 МС-65-0043021 12.03.2019

14 24.03.2014 МС-65-0043022 12.03.2019

15 24.03.2014 МС-65-0043023 12.03.2019

Перевіркою встановлено, що у податкових розрахунках збору за користування радіочастотним ресурсом 
України за 4 квартал 2015р. та за 1 квартал 2016 року суму податкового зобов’язання збору за використання 
радіочастотного ресурсу України занижено відповідно на 20,43 грн. та на 23,16грн. щомісяця, на загальну суму у 4 
кварталі 2015 року -  61,29 грн. і у 1 кварталі 2016 року на 69,48грн., а саме:

- З 08.10.2015 на судні «Кілія» згідно нового Дозволу на експлуатацію морської суднової станції МС-65- 
^̂  0119671 інше радіообладнання -  Кама - Р відноситься до категорії сухопутної радіослужби зі ставкою - 817,24грн. 
р з а  1 МГц смуги радіочастот на місяць, ДП «ХМТП» у 4 кварталі 2015року радіообладнання -  Кама - Р помилково

віднесено до категорії морської радіослужби зі ставкою 408,62грн. за 1 МГц смуги радіочастот на місяць.
- Згідно дозволу МС-65-0119671 від 08.10.2015р на експлуатацію морської суднової станції на судні «Кілія», 

інше радіообладнання -  Кама - Р відноситься до категорії сухопутної радіослужби із ставкою з 01.01.2016р.- 
926,34грн. за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, ДП «ХМТП» з січня по березень 2016р. радіообладнання -  
Кама - Р віднесено до категорії морської радіослужби із ставкою 463,17грн. за 1 МГц смуги радіочастот на місяць.

З 01.01.2016 року Законом України від 24.12.2015 р. N 909-УІІІ «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпеченості збалансованості бюджетних 
надходжень у 201 броді» збільшено розмір ставок рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць на 
13,35%.

Таким чином в порушення п.254.4 ст. 254 розділу XV Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 
2755-УІ (із змінами та доповненнями) ДП «ХМТП» суму податкового зобов’язання збору за використання 
радіочастотного ресурсу України занижено на загальну суму 232,92грн., (в тому числі: в 2014 році на 102,15грн, в
2015 році - 61,29 грн., в 2016 році - 69,48грн.).

До СДПІ з ОВП у м. Запоріжжі 09.02.2016 року подано нову звітну декларацію з рентної плати за 
користування радіочастотним ресурсом за 4 квартал 2015 року за реєстраційним № 9275568667 із сумою 
податкового зобов’язання 186033,01грн.

ДП «ХМТП» було подано уточнюючу податкову декларацію з рентної плати з розрахунком збору за 
використання радіочастотного ресурсу України за 4 квартал 2015 року від 29.03.15 № 9276603966 без змін суми 
податкового зобов’язання, але з відображенням у строчці 9.1 розрахунку №1 з рентної плати за користування 
радіочастотним ресурсом України суми авансових внесків -  291104,76грн. По підсумкам 4 кварталу 2015р. 
податкове зобов’язання за податковий квартал з врахуванням авансових внесків є від’ємним у розмірі 
105071,75грн.

Перевіркою дотримання термінів подання податкових розрахунків до контролюючого органу та 
своєчасності перерахування до бюджету збору за використання радіочастотного ресурсу України (рентної плати за 
користування радіочастотним ресурсом України) за перевірений період встановлено:

До СДПІ з ОВП у м. Запоріжжі ДП «ХМТП» подано податкову декларацію з рентної плати за березень
2016 року від 19.04.2016 ]Чо 9059932126 в якій сума податкового зобов’язання складала 48183,53грн а у розрахунку 
№1 збору за використання радіочастотного ресурсу України за березень 2016 року від 19.04.2016 № 9059932130 
сума податкового зобов’язання була вказана в розмірі 45074,87грн., що зменшило суму податкового зобов’язання 
на 3108,65грн.

ДП «ХМТП» подало уточнюючу податкову декларацію з рентної плати і розрахунок №1 збору за 
використання радіочастотного ресурсу України за березень 2016 року від 25.04.2016 № 9063912171 і №9063912265 
відповідно, в якій виправлена помилка, збільшено суму податкового зобов’язання на 3108,65грн., сума податку за 
березень 2016 року склала 48183,53грн., платником самостійно донараховано фінансову санкцію у сумі 93,26грн.

примірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевір,
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3.5.3. Дотримання вимог ст.267 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010р.

Перевіркою дотримання вимог ст.267 «Збір за проведення деяких видів підприємницької діяльності» 
Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010р. із змінами та доповненнями та на підставі наданих до 
перевірки документів встановлено, що ДП «ХМТП» за період з 01.01.2014р. по 31.03.2016р. не здійснював 
діяльність, яка підлягає ліцензуванню та патентуванню.

Інформація про попередню планову перевірку: Попередня планова перевірка ДП «ХМТП» була проведена 
ДШ у м. Херсоні МГУ Міндоходів у Херсонський області за період з 01.07.2012р. по 31.12.2013р. За результатами 
перевірки складено Акт №375/2103-22-01/01125695 від 03.1.2014року. У попередньому перевряємому періоді ДП 
«ХМТП» здійснював діяльність, яка підлягає ліцензуванню(роздрібна торгівля алкогольними напоями) та 
патентуванню (ресторанне господарство). На виконання Закону України від 17.05.2012 № 4709-IV (із змінами та 
доповненнями) «Про морські порти України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 №133-р 
«Про погодження пропозиції щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту», наказу 
Міністерства інфраструктури України від 19.03.2013 № 163 «Про заходи щодо реорганізації державних 
підприємств транспорту та утворення державного підприємства «Адміністрація морських портів України» ДП 
«ХМТП» реорганізовано шляхом поділення стратегічних об’єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав та 
обов’язків відповідно до розподільчого балансу від 13.06. 2013 року, акту приймання-передачі від 13.06.2013 та 
утворено внаслідок виділення Державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Відповідно до розподільчого балансу від 13.06.2013 року, акту приймання-передачі майна, майнових прав та 
зобов’язань затвердженого Міністром Міністерства інфраструктури України Козак В.В. та погодженого з головою 
комісії з реорганізації Ігнатенко С.В. від 13.06.2013 діяльність, яка підлягає ліцензуванню та патентуванню 
передано до ДП «Адміністрація морських портів України».

3.6. Правильність нарахування, повнота та своєчасність сплати до бюджету податку на 
доходи фізичних осіб, у тому числі перевірка своєчасності виплати заробітної плати працівникам, 
наявності заборгованості з виплати заробітної плати, дотримання вимог законів України, що 
визначають мінімальний розмір заробітної плати.

3.6.1. Визначення бази оподаткування, повнота нарахування, утримання та своєчасність 
сплати (перерахування) до бюджету податку на доходи фізичних осіб.

За період з 01.01.2014 р. по 31.03.2016 р. ДП «ХМТП» нараховано податку на доходи фізичних осіб у сумі 
19 500 218,76 грн.

Перевіркою своєчасності, достовірності, повноти нарахування та утримання податку на доходи фізичних 
осіб за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2016 р. не встановлено його заниження .

Станом на 01.01.2014 р. загальна чисельність працюючих на підприємстві склала 775 осіб, у тому числі за 
числі за цивільно-правовими договорами 8 осіб; станом на 31.03.2016 р. -  726 осіб, у тому числі за цивільно- 
правовими договорами 12 осіб.

Зведені дані щодо нарахованих, утриманих та встановлених у ході проведення перевірки
сум податку на доходи фізичних осіб

Період

Загальна сума податку на доходи 
фізичних осіб Відхилення

(гр.4-гр.З) примітка
Дані платника 

(Кт рахунку 6411) Дані перевірки

2 3 4 5 6
2014 рік

січень 505 391,94 505 391,94 0,00 -

лютий 476 856,24 476 856,24 0,00 -

березень 508 484,07 508 484,07 0,00 -

квітень 505 623,55 505 623,55 0,00 -

травень 531 063,24 531 063,24 0,00 -

червень 539 766,98 539 766,98 0,00 -

липень 543 566,66 543 566,66 0,00 -

серпень 502 006,68 502 006,68 0,00 -

грн.

пргшірник акта перевірки. Віза праг і̂вника підрозділу, відповідального за проведення перевірки №
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вересень 501 977,04 501 977,04 0,00
жовтень 541 457,90 541 457,90 0,00
листопад 516 976,09 516 976,09 0,00
грудень 599 265,14 599 265,14 0,00
Всього: 6 272 435,53 б 272 435,53 0,00

2015 рік
січень 530 634,04 530 634,04 0,00
лютий 531 701,56 531 701,56 0,00

березень 628 611,37 628 611,37 0,00
квітень 589 670,64 589 670,64 0,00
травень 596 215,63 596 215,63 0,00
червень 833 767,15 833 767,15 0,00
липень 681 855,69 681 855,69 0,00
серпень 863 718,71 863 718,71 0,00

вересень 632 211,45 632 211,45 0,00
жовтень 721 579,67 721 579,67 0,00
листопад 1 082 740,34 1 082 740,34 0,00
грудень 1 774 851,52 1 774 851,52 0,00
Всього: 9 467 557,77 9 467 557,77 0,00

2016 31К

січень 987 061,19 987 061,19 0,00
лютий 1 013 542,13 1 013 542,13 0,00

березень 1 759 622,14 1 759 622,14 0,00
Всього: 987 061,19 987 061,19 0,00

Проведеною перевіркою визначення бази оподаткування, повноти нарахування та утримання податку на 
доходи фізичних осіб за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2016 р. на підставі первинних документів, регістрів 
бухгалтерського обліку, які перевірено вибірковим порядком встановлено:

Перевіркою достовірності та повноти включення доходів (як у грошовії!, так і не грошовій формах) до 
складу загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податків порушень не встановлено.

Перевіркою правильності визначення бази оподаткування при нарахуванні доходів платникам податків у 
вигляді заробітної плати, винагород за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) 
порушень не встановлено.

Перевіркою правильності визначення бази оподаткування під час нарахування (надання) доходів у будь- 
якій не грошовій формі порушень не встановлено.

Перевіркою правильності застосування до бази оподаткування розміру ставок податку щодо доходів, 
нарахованих (виплачених, наданих), зокрема, у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних 
виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з 

> трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, а також інших оподатковуваних доходів, 
встановлено, ставка податку застосована у розмірах, визначених п.167.1 ст.167 Податкового Кодексу.

Перевіркою правомірності надання платникам податку податкової соціальної пільги, розміру та порядку її 
застосування порушень не встановлено.

Перевіркою питань, пов’язаних із здійсненням перерахунку сум доходів, нарахованих у вигляді заробітної 
плати, а також сум податкової соціальної пільги, наданих платникам податку, порушень не встановлено.

Перевіркою правильності оподаткування окремих видів доходів, які мають свої особливості щодо їх 
нарахування (виплати) та оподаткування, порушень не встановлено

Перевіркою питань щодо повернення платниками податку отриманих сум поворотної фінансової допомоги 
(позик), а також оподаткування сум коштів, отриманих та неповернутих у встановлений строк за такими 
договорами, порушень не встановлено.

Перевіркою питань щодо утримання податку на доходи під час виплати (нарахування) самозайнятим 
особам доходу від здійснення ними підприємницької діяльності порушень не встановлено.

Перевіркою питань щодо повноти сплати (перерахування) до бюджету податку на доходи фізичних осіб 
встановлено, податок перераховано у повному обсязі.

Результати перевірки повноти сплати (перерахування) до бюджету податку на доходи фізичних осіб

^  .примірник акта перевірки.

грн.
ірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки ' '^ ^
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Період Залишок на 
01 .01 .2014  р.

Нараховано
податку.

Перераховано
податку

Залишок на 
31 .03 .2016  р.

Дт Кт Кт Дт Дт Кт
1 2 3 4 5 6 7

2014 рік 299  346 ,99 , 6 272  435,53 6 259  476,81
2 0 1.*) рік 9 467  557,77 9 247  618,67
2016 рік 3 760  225 ,46 3 600  337 ,49 632 132,78
І'ігіом; 299  346 ,99 19 500  218 ,76 19 107 432 ,97 632 132,78

Перевіркою дотримання встановлених строків сплати (перерахування) до бюджету податку на доходи 
ф іч и ч и и х  осіб встановлено, порушення строків сплати податку не виявлено.

Перевіркою питань виплати найманим працівникам заробітної плати у розмірі, не нижчому законодавчо 
встановленого розміру заробітної плати, встановлено, заробітна плата нараховується відповідно до вимог Законів 
України, що визначають мінімальний розмір заробітної плати.

Перевіркою своєчасності виплати найманим працівникам доходів у вигляді заробітної плати встановлено: 
заробітна плата виплачується у строки встановлені Законом України від 24.03.1995 №108/95-ВР „Про оплату 
праці”.

Перевіркою наявності заборгованості по виплаті заробітної плати найманим працівникам встановлено, 
заборгованість по заробітній платі відсутня.

3.6.2, Відображення у податковііі звітності сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь 
платників податків -  фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Перевіркою дотримання обов’язків щодо подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) встановлено. 
Податкові розрахунки (форма №1ДФ) надано у строки, встановлені Податковим Кодексом.

Перевіркою дотримання встановленого порядку заповнення Податкового розрахунку, достовірності, 
повноти відображення в ньому відповідних відомостей встановлено, проведеною вибірковою перевіркою 
відображення відповідних відомостей у Податкових розрахунках (форма №1ДФ) порушень не виявлено.

3.6.3. Правильність нарахування, обчислення та сплата віііськового збору.

З.6.З.1. Визначення бази оподаткування, повнота нарахування, утримання віііськового збору.

За період з 03.08.2014 р. по 31.03.2016 р. ДП «ХМТП» нараховано військового збору у сумі 1 551 673,13
^  грн.

Перевіркою повноти нарахування, утримання військового збору за період з 03.08.2014 р. по 31.03.2016 р. 
не встановлено його заниження.

Зведені дані про результати перевірки правильності нарахування та утримання військового збору при виплаті 
доходів платникам податків

Період

Нарахована (виплачена) сума доходу Утримана сума військового збору Донараховано
військового

збору
(гр.6-гр.5)

за даними 
платника

за даними 
перевірки

за даними 
платника

за даними 
перевірки

1 2 3 4 5 6
2014 рік

серпень 3 516 458,67 3 516 458,67 52 746,88 52 746,88 0,00
вересень 3 489 506,67 3 489 506,67 52 342,60 52 342,60 0,00
жовтень 3 627 305,33 3 627 305,33 54 409,58 54 409,58 0,00
листопад 3 581 907,33 3 581 907,33 53 728,61 53 728,61 0,00
грудень 4 143 586,00 4 143 586,00 62 153,79 62 153,79 0,00
всього 18 358 764,00 18 358 764,00 275 381,46 І 275 381,46 0,00

2015 рік



184

січень 55 106,74 55 106,74 0,00
лютии з  673 782,67 З 673 782,67 55 143,86 55 143,86 0,00

березень з  676 257,33 З 676  257,33 65 052 ,70 65 052 ,70 0,00
квітень 4 336 846,67 4  336  846,67 61 290,65 61 290 ,65 0,00
травень 4  086 043,33 4  086  043,33 61 729,12 61 729 ,12 0,00
червень 4  115 274 ,67 4 115 274 ,67 86 177,02 86 177,02 0,00
липень 5 745 134,67 5 745 134,67 70 680,32 70 680 ,32 0,00
серпень 4 712 021,33 4  712  021,33 89 057,11 89 057,11 0,00

вересень 5 937 140,67 5 937  140,67 65 477 ,69 65 477 ,69 0,00
жовтень 4  365 179,33 4 365 179,33 74 571,63 74 571,63 0,00
листопад 4 971 442 ,00 4  971 442 ,00 109 866,18 109 866,18 0,00
грудень 7 324  412 ,00 7 324  412 ,00 169 165,95 169 165,95 0,00
всього 11 277  730 ,00 11 277  730,00 963 318,97 963 318,97 0,00

2016 рік
січень 5 453 326 ,00 5 453  326,00 81 799 ,89 81 799 ,89 0,00
лютий 5 636  627,33 5 636  627,33 84 549,41 84 549,41 0,00

березень 9 774  893,33 9 774  893,33 146 623,40 146 623 ,40 0,00
всього 20 864 846,67 20 864 846,67 312 972,70 312 972,70 0,00

Перевіркою правильності визначення бази оподаткування військовим збором, яка проведена вибірковим 
^« порядком, порушень визначення бази оподаткування не встановлено.

З.6.З.2. Відображення податковим агентом у податковій звітності сум доходів, з яких 
утримано військовий збір, сум утриманого військового збору та своєчасність сплати 
перерахування до бюджету військового збору.

Перевіркою дотримання встановленого порядку заповнення Розділу II Податкового розрахунку сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) в частині 
оподаткування військовим збором встановлено недостовірне відображення загальної суми нарахованого 
(виплаченого) доходу та суми нарахованого збору у Податкових розрахунках за 1-4 квартали 2015 року та 1 
квартал 2016 року в рядку «Військовий збір», чим порушено вимоги пп.«б» п.176.2 ст.176 Податкового кодексу 
України від 2 грудня 2010 року № 2755-УІ (із змінами та доповненнями) та Порядку заповнення та подання 
податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і 
сум утриманого з них податку.

Відображення інформації щодо об’єкту оподаткування військовим збором (загальна сума нарахованого 
(виплаченого) доходу та сум нарахованого (перерахованого) військового збору у Податкових розрахунках (форма 
№ 1ДФ) за 3-4 квартали 2014 року законодавством не передбачено.

 ̂Зведені дані про виявлені розбіжності з даними Податкових розрахунків (форма № 1-ДФ)

§

1

«І;
СО

За даними платника
За даними  
перевірки

В ідхилення по:

| ї ««  ¥  .Э
§  І  Й

1  ®X ^

1 І-& я Л 'О л  о  "
^ м

І І з
°  І  ё

а  я
І §■ &  Э л * ®  а  о  ”
Е .«ю

І І  ^  ' О юЮ : 
СО д  

& 'ч—✓

2 3 4 5 6 7 8
1 квартал 2015 року 11 686  874 ,90 175 303.30 11 686  886,67 175 303 .30 +11 ,77 0,00
2 квартал 2015 року 13 946  419 ,79 209  196,79 13 946  452 ,67 209  196,79 +32 ,88 0 ,00
3 квартал 2015 року 15 011 013 ,26 225 165,62 15 014  341,33 225 215 ,12 +3 328 ,07 +49,5
4 квартал 2015 року 23 508 877,19 352  633,16 23 573 584,00 353 603 ,76 + 64  706,81 +970 ,6
1 квартал 2016  року 20 864 826,15 312  972 ,70 20  864 846,67 312 972 ,70 +20 ,52 0 ,00

грн.

Перевіркою питань щодо повноти сплати (перерахування) до бюджету військового збору порушень не 
встановлено.

і'Х примірник акти псрспі/іки. НІ кі ііраііінника підрозділу, відповідального за проведення перевірки'^^С_^^^
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Результата перевірки повноти сплати (перерахування) до бюджету військового збору

Період 
(місяць, рік)

Залишок на 
03.08.2014 p., грн..

Нараховано 
збору, грн..

Перераховано 
збору, грн..

Залишок на 
31.03.2016 р., гри..

Дт Кт Кт Дт Дт Кт
1 2 3 4 5 6 7

2014 р. 0,00 0,00 275 381,46 242 876,26
2015 р. 963 318,97 955 559,10
2016 р. 312 972,70 295 582,04 57 655,73
Разом; 1 551 673,13 1 494 017,40 57 655,73

Перевіркою дотримання встановлених строків сплати (перерахування) до бюджету військового збору 
порушень не встановлено.

3.6.4 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Транспортний податок.

За період з 01.01.2014 р. по 31.03.2016 р. ДП «ХМТП» не нараховувало збір за першу реєстрацію 
транспортного засобу та транспортний податок у зв’язку з відсутністю об’єктів, які відповідно до Податкового 
кодексу підлягають оподаткуванню.

( І

3.6.5. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

За період з 01.01.2014 р. по 31.03.2016 р. ДП «ХМТП» не декларувало податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки у зв’язку з відсутністю об’єктів, які відповідно до Податкового кодексу підлягають 
оподаткуванню.

3.7. Екологічний податок.

Відповідно ст. 240 розділу VIII Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ, зі змінами та
доповненнями, ДП «ХМТП» є платником екологічного податку.
За період з 01.01.2014 по 31.03.2016 ДП «ХМТП» задекларовано екологічного податку у сумі 6586,40 грн.

Перевіркою повноти визначення за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 екологічного податку не встановлено 
його заниження або завищення.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум екологічного податку
грн.

№ з/п Звітний період Тип
розрахунку

(основна
уточнюючий
розрахунок)

Дата подання та 
реєстраційний номер

За даними 
платника 

(Дані податкової 
декларації 

екологічного 
податку)

За даними 
перевірки

Відхилення
(гр.6-гр.5)

1 2 3 4 5 6 7
ДПІ у м. Херсоні

1 I квартал 2014 основна 06.05.2014 №9025274671 459,77 459,77 -

2 II квартал2014 основна 30.07.2014 №9043873735 544,95 544,95 -

3 Шквартал2014 основна 03.11.2014 №9063354579 859,15 859,15 -

4 IV квартал 2014 основна 04.02.2015 №9079905230 589,74 589,74 -

5 I квартал 2015 основна 30.04.2015 №9083291977 497,98 497,98 -

6 II квартал2015 основна 03.08.2015 №9162961763 1134,85 1134,85 -

7 Шквартал2015 основна 03.11.2015 №9224280547 974,79 974,79
8 IV квартал 2015 основна 04.02.2016 № 9275024594 392,61 392,61
9 I квартал 2016 основна 10.05.2016 №9072881944 569,35 569,35

Всього 6023,19 6023,19 -

Цюруписька ОДПІ ГУ Міндоходів у Херсонській області (Голопристанське відділення)
1 I квартал 2014 основна 06.05.2014 № 9025284502 108,03 108,03 -
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11 квартал2014 
1ІІквартал2014

IV киарі'Ші 2014
I кііар І ші 2 0 15
II кнар'ї ші2015 
ІІІкііііртші2015 

IV к іш рти л ^0 ]5
І кииргші 2016

Всі.окі

основна
основна
основна
основна
основна
основна
основна
основна

30 .07 .2014  №  9043877328
03 .11 .2014  № 9 0 6 3 3 5 4 8 9 6
04.02.2015 № 9079913470
0 5 .05 .2015  № 9 0 8 5 6 5 8 1 2 1
03 .08 .2015  № 9162884845
0 3 .11 .2015  № 9 2 2 4 2 9 0 8 4 4
08 .02 .2016  № 9 2 7 5 2 5 1 2 5 2
10.05 .2016  № 9 0 7 2 8 8 9 2 8 8

3,47
22,03
54,81
58,46
55,34
35,14
59,55
166,38
563,21

3,47
22,03
54,81
58,46
55 ,34
35 ,14
59,55

166,38
563,21

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих податкових деклараціях екологічного 
подаг ку встановлено:

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 у сумі 6586,40 грн. 
на підставі таких документів; звіту по інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, Звітів про охорону атмосферного повітря Ф.№2-ТП (повітря), податкових розрахунків 
екологічного податку, розрахунків викидів забруднюючих речовин, відомостей про кількість розміщених відходів, 
оборотно-сальдових відомостей по рахункам; 642 «Екологічний податок», актів виконаних робіт, актів на списання 
промислових відходів, головної книги не встановлено заниження або завищення задекларованих ДП «ХМТП» 
показників Податкових деклараціях екологічного податку.

ДП «ХМТП» в періоді, що перевірявся здійснював викиди забруднюючих речовин згідно дозволів:
Дозвіл №651016900-129 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

виданий Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області, термін 
дії дозволу: 5 років з 09.06.2011 по 09.06.2016, висновок ДЗ «Херсонської обласної санітарно-епідеміологічної 
станції» від 17.01.2011 №02-1/13-15;

Дозвіл №651016900-129-а про внесення змін до дозволу №6510136900-129 на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами виданий ДП «ХМТП» Міністерством екології та
природних ресурсів України Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в 
Херсонській області, термін дії дозволу: з 28.12.2012 по 09.06.2016, висновок ДЗ «Херсонської обласної санітарно- 
епідеміологічної станції» від 12.12.2012 №05.03,02-07/122936;

Дозвіл №6510136300-237 від 22.01.2016 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами виданий Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної
державної адміністрації, термін дії дозволу: 10 років, з 22.01.2016 по 22.01.2016, висновок Головного управління
Держсанепідемслужби у Херсонській області від 13.01.2016 №02-01-10/1392/а;

Дозвіл №6510136900-302 від 22.01.2016 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами виданий Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної
державної адміністрації, термін дії дозволу: необмежений, висновок Головного управління Держсанепідемслужби 
у Херсонській області від 13.01.2016 №02-01-10/1392/6.

3.7.1. Плата за користування надрами

Відповідно до вимог ст. 263 розділу XI «Плата за користування надрами» Податкового кодексу України від 
02.12.10 № 2755-УІ, зі змінами та доповненнями, ДП «ХМТП» є платником плати за користування надрами 
(види корисних копалин: сировина піщано-гравійна та підземні води).

За період з 01.01.2014 по 30.09.2015 підприємством задекларовано податкових зобов’язань із плати за 
користування надрами у сумі 368008,58 грн.

Перевіркою повноти визначення за період з 01.01.2014 по 30.09.2015 плати за користування надрами не 
встановлено заниження або завищення задекларованих сум.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум плати за користування
надрами

грн.

ТЧГо

Тип
деклараці Дата подання до ОДПС та

Сума плати за користування 
надрами

Відхилення
(гр .6-гр .5)з/п Звітний період 1

(основна,
уточнюю
чий

реєстрацій 
ний номер

/Іаиі платника 
(лапі
1 Іодаїкового

Дані
перевірки

р і  , примірник акта перенірки. Иі іа прафника підрозділу, відповідального за проведення перевірки



розрахуно
к)

розрахунку з
плати за
користування
надрами для
видобування
корисних
копалин)

Сировина піщано-гравійна Шаболівське родовище
Цюрупинська ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області

І квартал 2014
II квартал2014
Шквартал2014

IV квартал 2014
І квартал 2015
II квартал2015
ІІІквартал2015

Всього

основна
основна
основна
основна
основна
основна
основна

07.05.2014 № 9025777849
04.08.2014 №9044570603
06.11.2014 №9064426501
06.02.2015 №9080209522
05.05.2015 №9085946073
04.08.2015 №9163575833
05.11.2015 №9006003542

0,0
14859,00

236441,87
4905,60

0,0
0,0

109529,68
365736,15

0,0
14859,00

236441,87
4905,60

0,0
0,0

109529,68
365736,15

Підземні води
І квартал 2014
II квартал2014
ІІІквартал2014

IV квартал 2014
І квартал 2015
II квартал2015
ІІІквартал2015

Всього

основна
основна
основна
основна
уточи.
уточи.
основна

11.08.2014 №9046197214
06.11.2014 №9064244770
06.02.2015 №9080180119
01.09.2015 №9181914694
01.09.2015 №9181928763
03.11.2015 №9006003542

68,65
105,63
107,03

8,56
190,26
234,53
794,66

68,65
105,63
107,03
88,56
190,26
234,53
794,66

Підземні води
Херсонська ОДПІ

І квартал 2014
II квартал2014
ІІІквартал2014

IV квартал 2014
І квартал 2015
II квартал2015
ІІІквартал2015

Всього

основна
основна
основна
основна
уточи.
уточн.
основна

08.08.2014 №9045829577
10.11.2014 №9064237711
06.02.2015 №9080178094
01.09.2015 №9181931985
01.09.2015 №9181932079
03.11.2015 №9224332152

181,54
281,24
195,60
275,08
230,15
314,16
1477,77

181,54
281,24
195,60
275,08
230,15
314,16
1477,77
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Перевіркою достовірності відображення показників з плати за користування надрами за період з 01.01.2014 
по 30.09.2015 на підставі таких документів: звітів про використання води форма 2-ТП ( водгосп), звітних балансів 
використання підземних вод форма 7-гр (підземні води), журналів первинного обліку водоспоживання за
даними лічильників, паспорти на артезіанські свердловини, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 642 «Плата 

і за користування надрами» не встановлено заниження або завищення податкових зобов’язань по платі за 
користування надрами.

ДП «ХМТП» набуло право на користування надрами на підставі отриманих спеціальних дозволів:
Спеціальний дозвіл на користування надрами реєстраційний №4980 від 20.05.2009 виданий Міністерством 

охорони навколишнього природного середовища України, вид користування надрами; видобування, відомості про 
ділянку надр, що надається у користування: Шабовське родовище, місцезнаходження; Херсонська область 
Голопристанський район між селами Рибальче та Героїчне, площа об’єкта території 135,0 га, вид корисної 
копалини пісок. Мета користування надрами: видобування піску, придатного для виробництва силікатної цегли, а 
також штукатурних розчинів.

Строк дії спеціального дозволу на користування надрами: 5 листопада 2019 року.

Видобування підземної води.
Відповідно п.п.263.1.5 п. 263.1 ст.263 Податкового кодексу України, платниками плати за користування 

надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, що провадять господарську 
діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів па спеціальне водокористування, з 01.07.2014 ДП 
«ХМТП» нараховує та сплачує плату за користування надрами з видобування підземних вод на підставі дозволів 
на спеціальне водокористування.

Перевіркою встановлено, що відповідно оборо гііо сальдової відомості по рахунку 103, на балансі 
підприємства обліковується дві артезіанські спсрдлоіипіи;

пріїмірішк акти ішііміі'ки ІІІм пііііііШііііка підрозділу, відповідального за проведення перевірки/ ^ .



- Кар’єр с.Рибальче Голопристанського району Херсонської області свердловина №8-395;
- Затон №2 річка Дніпро м. Херсон свердловина №20-435.
До перевірки надані документи по артезіанським свердловинам, які обліковуються на балансі підприємства: 

паспорти на артезіанські свердловини, гідрогеологічні висновки по свердловинам, дозволи на спеціальне 
водокористування:

- Дозвіл на спеціальне водокористування №Укр 20.8 Хрс від 31.12.2013, виданий Департаментом екології та 
природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, на дві свердловини № 20-435, №8-395. Місце 
розташування свердловин : водозабір підземних вод розташовано в затоні №2 на лівому березі р. Дніпро в м. 
Херсоні та в 10 км. на захід від с.Рибальче Голопристанського району. Термін дії дозволу до 01.01.2017 року.

- Дозвіл на спеціальне водокористування №Укр 20.81 Хрс від 26.02.2016, виданий Департаментом екології та 
природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, на свердловину № 20-435, яка розташована на 
території затону №2 на лівому березі р. Дніпро в м. Херсоні. Термін дії дозволу до 01.04.2019 року.

- Дозвіл на спеціальне водокористування №Укр 8.99 Хрс від 26.02.2016, виданий Департаментом екології та 
природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, на свердловину № 8-395, яка розташована в 10 
км. на захід від с.Рибальче Голопристанського району. Термін дії дозволу до 01.04.2019 року.
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3.7.2. Збір за спеціальне використання води

3.7.2.1. Збір за спеціальне використання поверхневих та підземних вод
І

Відповідно до вимог п.323.1 ст.323 розділу XVI Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ, зі 
змінами та доповненнями, ДП «ХМТП» є платником збору за спеціальне використання поверхневих та підземних 
вод.

За період з 01.01.2014 по 30.09.2015 підприємством задекларовано податкових зобов’язань зі збору за 
спеціальне використання поверхневих та підземних вод у сумі 11974,61 грн.

Перевіркою повноти визначення за період з 01.01.2014 по 30.09.2015 збору за спеціальне використання 
поверхневих та підземних вод не встановлено його заниження або завищення.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум збору за 
спеціальне використання поверхневих та підземних вод

№
з/п Звітний період

Тип
декларації
(основна,
уточнююч

ий
розрахуно

к)

Дата подання до ОДПС 
та реєстрацій 

ний номер

Сума збору за спеціальне 
використання поверхневих 

та підземних вод

Відхил
ення

(гр.6-
гр.5)Дані

платника Дані
перевірки

1 2 3 4 5 6 7
Херсонська ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області

1 І квартал 2014 року основна 06.05.14 №9025414261 1404,97 1404,97 -

2 Півріччя 2014 року основна 28.07.14.№9043245882 2832,94 2832,94 -

3 Три квартали 2014року основна 07.11.14 №9064604134 5031,99 5031,99 -

4 2014 рік основна 06.02.15 №9080221718 7385,50 7385,50 -

5 І квартал 2015 року основна 08.05.15 №9089845235 1253,09 1253,09 -

6 Півріччя 2015 року основна 05.08.15 №9164671371 2974,61 2974,61 -

7 Три квартали 20І5року основна 04.11.15 №922.5061250 4589,11 4589,11
Всього 11974,61 11974,61 -

Цюруписька ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській облас ті (Голопристанське відділення)
1 І квартал 2014 року основна 06.05.14 №902.М 14865 0,00 0,00
2 Півріччя 2014 року основна 08.08.14.№9045804468 0,00 0,00
3 Три квартали 2014року основна 07.11.14 №9064573642 0,00 0,00
4 2014 рік основна 06.02.15 №9080219875 0,00 0,00
5 І квартал 2015 року основна 08.05.15 №9089856828 0,00 0,00
6 Півріччя 2015 року основна 10.08.15 №9167740648 0,00 0,00

грн.

прішіртш акіші ііч/іч»І/імі Піт пріщітіїті підрозділу, відповідального за проведення пеуевірки^ ^ '
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Три квартали 2015року основна 04.11.15 №9225059769 0 ,0 0 0 ,0 0

Всього 0,00 0,00

Перевіркою встановлено, що на балансі станом на 01.01.2014 на підприємстві знаходяться наступні 
артезіанські свердловини:

1. Артезіанська свердловина №20-435, паспорт від 10.01.1986 складено відповідно до технічних умов
проектування та будування бурових свердловин на воду СН-14-57, затвердженого Державним комітетом Ради 
Міністрів СРСР у справах будівництва 09.12.1957. Згідно паспорту місцезнаходження свердловини Затон №2 лівий 
берег р. Дніпро, глибина свердловини 46,0 м.

2. Артезіанська свердловина №8-395, паспорт від 08.09.1983 складено відповідно до технічних умов 
проектування та будування бурових свердловин на воду СН-14-57, затвердженого Державним комітетом Ради 
Міністрів СРСР у справах будівництва 09.12.1957. Згідно паспорту місцезнаходження свердловини в 10.5 км. До 
заходу від с.Рибальче, у піщаного кар’єру «Рибальче» на протязі 60 м від лиману, глибина свердловини 35,0 м.

Вода свердловини №8-395 для питних та санітарно-гігієнічних потреб.
ДП «ХМТП» отримало право на водокористування на підставі спеціальних дозволів:
- Дозвіл на спеціальне водокористування №Укр 20.8 Хрс від 31.12.2013, виданий Департаментом екології та 

природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, на дві свердловини № 20-435, №8-395. Місце 
розташування свердловин : водозабір підземних вод розташовано в затоні №2 на лівому березі р. Дніпро в м. 
Херсоні та в 10 км. на захід від с.Рибальче Голопристанського району. Термін дії дозволу до 01.01.2017 року.

- Дозвіл на спеціальне водокористування №Укр 20.81 Хрс від 26.02.2016, виданий Департаментом екології та 
природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, на свердловину № 20-435, яка розташована на 
території затону №2 на лівому березі р. Дніпро в м. Херсоні. Термін дії дозволу до 01.04.2019 року.

- Дозвіл на спеціальне водокористування №Укр 8.99 Хрс від 26.02.2016, виданий Департаментом екології та 
природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, на свердловину № 8-395, яка розташована в 10 
км. на захід від с.Рибальче Голопристанського району. Термін дії дозволу до 01.04.2019 року.

В ході перевірки використані наступні документи: угоди на послуги водопостачання та водовідведення з 
доведеним лімітом, журнал первинного обліку водоспоживання за даними лічильників, паспорти на артезіанські 
свердловини, банківські виписки, аналітичні відомості по рахункам 642 «Плата за спеціальне використання води»,
311 «Поточні рахунки в національній валюті».

З.7.2.2. Збір за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту.

Відповідно до вимог п.323.1 ст.323 розділу XVI Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, зі 
змінами та доповненнями, ДП «ХМТП» є платником збору за спеціальне використання поверхневих вод для 
потреб водного транспорту.

За період з 01.01.2014 по 30.09.2015 підприємством задекларовано податкових зобов’язань зі збору за 
спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту у сумі 436962,80 грн.

Перевіркою повноти визначення за період з 01.01.2014 по 30.09.2015 збору за спеціальне використання 
поверхневих вод для потреб водного транспорту не встановлено його заниження або завищення.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум збору за спеціальне 
використання поверхневих вод для потреб водного транспорту

№
з/п Звітний період

Тип
декларації
(основна,
уточнюючи
й
розрахунок)

Дата подання до ОДПС 
та реєстрацій 
ний номер

Сума збору за 
спеціальне 
використання 
поверхневих вод для 
потреб водного 
транспорту

Відхилення 
(гр.6 -  гр.5)

Дані
платника
(дані
Податкової
декларації)

Дані
перевірки

1 2 3 4 5 6 7

грн.

>» пртИрчш акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки



190

І квартал 2014  року основна

Півріччя 2014 року основна 28 .07 .14  № 9 0 4 3 2 4 3 4 4 8 105725,23 105725,23

Три квартали 2014року основна 03.11.14 № 9063346889 145814,76 145814,76
2014 рік основна 04 .02 .15  № 9079 9 1 4 9 4 1 248795,12 248795,12
І кшір'гші 2 0 15 року основна

ІІігіріччя 2015 року основна 04.08 .15  № 9 1 6 3 1 2 6 7 9 3 137426,89 137426,89

Гри квартали 2015року основна 02.11 .15  № 9 2 2 3 4 2 2 8 4 7 188167,68 188167,68
Всього 436962,80 436962,80

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих Податкових деклараціях збору за спеціальне 
використання поверхневих вод для потреб водного транспорту за період з 01.01.2014 по 30.10.2015 встановлено: 

Проведеною перевіркою відображеного показника за перевірений період у сумі 436962,80 грн. на підставі 
таких документів; звітів про рух вантажу по складу портового флоту, розрахунків плати за спеціальне 
використання прісних водних ресурсів пасажирським та вантажним флотами, журнал первинного обліку 
зберігання вантажів, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 642 «Плата за спеціальне використання води» не 
встановлено заниження або завищення задекларованих ДП «ХМТП» показників збору за спеціальне використання 

кповерхневих вод для потреб водного транспорту.

3.7.3. Рентна плата

З 01.10.2015 ДП «ХМТП» є платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних 
копалин та рентної плати за спеціальне використання води.

За IV квартал 2015 року та І квартал 2016 року ДП «ХМТП» задекларовано плати за користування 
надрами для видобування корисних копалин у загальній сумі 420743,13 грн. у тому числі:
- за користування надрами для видобування корисних копалин у сумі 318314,82 грн.,
- за спеціальне використання води у сумі 102428,31 грн.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум плати за користування
надрами

№
з/п

Період 
(квартал, рік)

Тип
розрахунку
(основний,
уточнююч.)

Дата подання та 
реєстраційний номер

Загальна сума сплати за 
спеціальне використання 

води

Відхиле
ння
(гр.6-
гр.5)Дані

платника
Дані

перевірки
1 2 3 4 5 6 7

Цюрупинська ОДПІ (Голопристанське відділення)
1 IV квартал 2015 основний 08.02.16 №9275288869 317536,10 317536,10 -

у т.ч. - користування надрами для видобування корисних копалин 317536,10 31753610 -

у  т.ч. - спеціальне використання води 0,00 0,00 -
2 І квартал 2016 уточнююч. 17.05.16 №9079427517 112,15 112,15 -

у  т.ч. - користування надрами для видобування корисних копалин 112,15 112,15
Всього: 317648,25 317648,25 -

Херсонська ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області
1 IV квартал 2015 основний 08.02.16 №9275291928 102821,12 102821,12 -

у  т.ч. -  користування надрами для видобування корисних копалин 392,81 392,81 -
у  т.ч. - спеціальне використання води 102428,31 102428,31 -

2 І квартал 2016 уточнююч. 17.05.16 №90679428157 273,76 273,76 -

у  т.ч. - користування надрами для видобування корисних копалин 273,76 273,76 -
Всього: 103094,88 103094,88 -

грн

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.10.2015 по 31.03.2016 у загальній сумі 
420743,13 грн. встановлено, що на формування цих показників мало вплив обсяг видобутих корисних к о ї^ н л  тд

0,2^ примірник акта перевірки. Ні ш працітіика підрозділу, відповідального за  проведення перевірк



використання підземних та поверхневих вод.
Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.10.2015 по 31.03.2016 у загальній сумі 

420743,13 грн. на підставі такїіх документів: звітного балансу запасів корисних копалин, звітного балансу 
використання підземних вод та оборотно-сальдових відомостей по рахунку 642 « Плата за користування надрами», 
«Плага за спец водокористування» не встановлено заниження або завищення задекларованих суб’єктом 
і'осподарювання показників у Податковій декларації.

3.8. Земельний податок

Відповідно вимог п.269.1 ст.269 розділу XIII Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ, зі 
змінами та доповненнями, ДП «ХМТП» є платником плати за землю (земельного податку).

За період з 01.01.2014по 31.03.2016 ДП «ХМТП» задекларовано земельного податку (плати за землю) у сумі 
4693006,59 грн.

Перевіркою повноти визначення земельного податку за період з 01.01.2014по 31.03.2016 не встановлено 
його заниження або завищення.
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№

з/
п

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум земельного
податку

грн.

Звітний
період

Тип
( декларації
(основна,
уточнююча)

Дата подання та 
реєстраційний номер

За даними 
платника За даними 

перевірки

2014 рік
2015 рік
Ікв.2016р

Основна
Основна
Основна

ДПІ у м. Херсоні
20.02.2014 № 9008704459
21.02.2015 №9020496520

21.04.2016 №9061791040

1562217,32
1978567,36
698579,70

1562217,32
1978567,36
698579,70

2014 рік
2014 рік
2015 рік

2015 рік

Ікв.2016р

Основна
Цюрупинська ОДПІ ( Голопристанське відділення)

Основна
Основна
Основна
Уточнююча
Уточнююча

07.02.14 №9005146079
03.02.14 №9003920263
19.02.15 №9020593346
21.02.15 №9020528360
20.11.15 №9237115189
11.03.15 №9032773054

6887,45
156308,25
195228,96

6451,83
69940,77

6887,45
156308,25
195228,96

6451,83
69940,77

Відхилення 
(гр.6 - гр.5)

Цюрупинська ОДПІ ( Білозерське відділення)
2014 рік Основна 20.02.14№ 1400003419 6981,59 6981,59 -
2015 рік Основна 19.02.15 №1500003346 8719,70 8719,70 -
І KB.2016 р Основна 16.02.16 №9017984474 3123,66 3123,66 -
Всього 4693006,59 4693006,59 -

Перевіркою достовірності відображених показників у Податковій декларації з плати за землю (земельний 
податок) за період 01.01.2014 по 31.03.2016 встановлено:

Перевіркою відображених показників Податкової декларації з плати за землю за період з 01.01.2014 по 
31.03.2016 у загальній сумі 4693006,59 грн. встановлено, що суб’єкт господарювання використовував у 
господарській діяльності земельні ділянки, отриманих на підставі Державних актів на право постійного 
користування землею, а саме:

Державний акт на право постійного користування землею І-ХС № 002180 на земельні ділянки загальною 
площею 52,9945 га, землю надано у постійне користування під режимною територією порту (Ділянки 1,2), 
ремонтно-будівельною ділянкою (Ділянки 3,4), під вам'їажно-розвантажувальні ділянки (Ділянка 5), під затоном 
№1,2 (Ділянка 6), під причалами №8,9,10 (Ділянка 7). Землю надано у постійне користування відповідно до 
ріщення виконавчого комітету Херсонської міської Ради народних депутатів від 26.04.1996 №166. Акт 
зареєстровано в Книзі записів актів на право носгійного користування землею за №204 від 07.06.1996р. Зміни в 
землекористуванні: земельна Ділянка №8 площею 2,9753 га відведена в постійне користування Херсонському
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торговельному порту відповідно до рішення виконавчого комітету Херсонської міської Ради № 109 від 16.03.1999 
та земельна Ділянка №9 площею 0,3310 га. Вилучена із земель ТОВ «С'віточ» і передана в постійне користування 
Херсонському морському торговельному порту вартість відповідно до рішення виконавчого комітету 
Херсонської міської ради № 346 від 18.09.2001 року;

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 321152 на земельну 
ділянку загальною площею 0,4677 га, видано ДП «ХМТП» на підставі розпорядження голови Херсонської обласної 
державної адміністрації від 23.06.2009 №678, земельна ділянка розташована м. Херсон, проспект Ушакова, 83а, 
цільове призначення земельної ділянки - під дитячим садком № 2. Акт зареєстрований в Книзі записів реєстрації 
державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 
за № ЗААОО1969-030971300024 від 23.07.2009р. в Управлінні Держкомзему у місті Херсоні Херсонської області;

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 321389 на земельну 
ділянку загальною площею 0,0890 га, видано ДП «ХМТП» на підставі розпорядження голови Херсонської обласної 
державної адміністрації від 13.08.2009 №947, земельна ділянка розташована м. Херсон, проспект Ушакова, 4, 
цільове призначення земельної ділянки - під будівлею управління. Акт зареєстрований в Книзі записів реєстрації 
державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 
за № ЗАА001969-030971300034 від 17.12.2009р. в Управлінні Держкомзему у місті Херсоні Херсонської області;

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ №321388 на земельну 
ділянку загальною площею 0,1108 га, видано ДП «ХМТП» на підставі розпорядження голови Херсонської обласної 
державної адміністрації від 13.08.2009 №947, земельна ділянка розташована м. Херсон, вул. Краснощокіної, 16, 

^  цільове призначення земельної ділянки - під будівлею радіостанції. Акт зареєстрований в Книзі записів реєстрації 
державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 
за №ЗАА001969-030971300035 від 17.12.2009р. в Управлінні Держкомзему у місті Херсоні Херсонської області;

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 321387 на земельну 
ділянку загальною площею 0,0926 га, видано ДП «ХМТП» на підставі розпорядження голови Херсонської обласної 
державної адміністрації від 13.08.2009 №947, земельна ділянка розташована м. Херсон, вул. Петренка, 21, цільове 
призначення земельної ділянки - під будівлею водної міліції. Акт зареєстрований в Книзі записів реєстрації 
державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 
за № ЗАА001969-030971300036 від 17.12.2009р. в Управлінні Держкомзему у місті Херсоні Херсонської;

Державний акт на право постійного користування землею І-ХС № 002462 на земельні ділянки загальною 
площею 6,0858 га, надано у постійне користування під оздоровчий табір, склади другої групи та пост управління 
рухом суден, відповідно до рішення Кізомиської сільської Ради народних депутатів від 24.12.1996 за №40. Акт 
зареєстровано в Книзі записів актів на право постійного користування землею за №7 від 24.12.1996р.;

Державний акт на право постійного користування землею серії ЯЯ № 323013 на земельну ділянку загальною 
площею 0,1600 га, видано ДП «ХМТП» відповідно до розпорядження голови Херсонської обласної державної 
адміністрації від 07.06.2010 за №519, земельна ділянка розташована Херсонська область, Білозерський район, 
Кізомиська сільська рада (за межами населеного пункту), цільове призначення земельної ділянки - під розміщення 
пляжної зони. Акт зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на 

у п р а в о  постійного користування землею, договорів оренди землі за №652030003000017 від 01.06.2012 в відділі 
Держкомзему у Білозерському районі Херсонської області;

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 321662 на земельну 
ділянку загальною площею 5,9500 га, видано ДП «ХМТП» на підставі розпорядження голови 
Голопристанськоїрайоної державної адміністрації від 08.01.2010 №11, земельна ділянка розташована Херсонська 
область, Голопристанський район, Голопристанська міська Рада (за межами населеного пункту), цільове 
призначення земельної ділянки - для ведення підсобного сільського господарства. Акт зареєстрований в Книзі 
записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного корисіуішння землею, 
договорів оренди землі за № ЗААОО 1965-031072100004 від 01.06.2010р. в відділі Держкоміему у 
Голопристанському районі Херсонської області (для ведення підсобного сільського і оснодирсгіиі);

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 321595 нп ісмельиу 
ділянку загальною площею 57,3244 га, видано ДП «ХМТП» на підставі розпорядження голови І 'олонрисіймсііКої 
районної державної адміністрації від 12.01.2010 №5, земельна ділянка розташована Херсонськи oÖJincti,, 
Голопристанський район, Рибальчеська сільська рада (за межами населеного пункіу), ці;П)ОИС нри'иійч^иіім 
земельної ділянки -  під розміщення кар’єру з видобутку піску. Акт зареєстрований в Книзі нкіисіп регсіряції 
державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди іемлі 
за № ЗАА 002386-031072100002 від 05.07.2010р. в відділі Держкомзему у Голопристанському районі Херсонської 
області, вартість станом на 01.01.2011- 78452,12грн ;
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Державний акт на право мосгійиоі о користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 321594 на земельну 
ділянку загальною площею 52,7085 і а, видано ДП «ХМТП» на підставі розпорядження голови Голопристанської 
районної державної адміністрації від 12.01.2010 №5, земельна ділянка розташована Херсонська область, 
Голопристанський район, Рибальчеська сільська рада (за межами населеного пункту), цільове призначення 
земельної ділянки -  під розміщеіпія кар’єру з видобутку піску. Акт зареєстрований в Книзі записів рессірації 
державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 
за № ЗАА 002386-031072100001 від 05.07.2010р. в відділі Держкомзему у Голопристанському районі Херсонської 
області;

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 321596 на земельну 
ділянку загальною площею 25,0002 га, видано ДП «ХМТП» на підставі розпорядження голови Голопристанської 
районної державної адміністрації від 12.01.2010 №5, земельна ділянка розташована Херсонська область, 
Голопристанський район, Рибальчеська сільська рада (за межами населеного пункту), цільове призначення 
земельної ділянки -  під розміщення кар’єру з видобутку піску. Акт зареєстрований в Книзі записів реєстраці 
державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди земл 
за № ЗАА 002386-031072100003 від 05.07.2010р. в відділі Держкомзему у Голопристанському районі Херсонської 
області;

Рішення виконкому Херсонської міської ради №1933 від 14.12.1960 «Про відвід земельної ділянки 
Херсонському морському порту під будівництво житлового будівництва для моряків, згідно якого підприємству 
відведено земельну ділянку площею 0,25 га, розташовану по пер. Портовому, 1 для будівництва житлового 
.будинку для моряків.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 у загальній сумі 
4693006,59 грн. на підставі таких документів:
- державних актів на право власності на земельні ділянки,
- витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, І
- оборотно-сальдових відомостей по рахункам: 642 «Плата за землю», не встановлено заниження або завищення ; 
задекларованих ДП «ХМТП» показників у Податкових деклараціях з плати за землю.

3.9. Дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій

Перевіркою дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій
за період з 01.01.2014р. по 31.03.2016 р. встановлено наступне:

Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт" (ДП «ХМПТ») здійснив експортні 
операції з нерезидентами дальнього та ближнього зарубіжжя.

Проведеною перевіркою таких документів:

- контрактів, договорів відповідно додатку № 3.6.1 до акту перевірки,

- банківських документів: виписок банку, меморіальних ордерів, 8ШРТ,платіжних доручень відповідно додатку 
№ 3.6.1 до акту перевірки,

- актів здачі-прийняття робіт, актів виконаних робіт, послуг, актів звірок, рахунків, відповідно додатку № 3.6.1 до 
акту перевірки,

- декларацій про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами 
станом на 01.04.2014р., 01.07.2014р., 01.10.2014р., 01.01.2015р., 01.04.2015р.

3.9.1. Перевіркою проведення розрахунків у грошовій формі при здійсненні експортних операцій ДП «ХМПТ» 
встановлено:

Відповідно до статті 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» № 185/94- 
ВР від 23.09.1994р. із змінами та доповненнями:

«Виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у 
строки виплати заборгованостей, зазначені в конгракіах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного 
оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт
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(послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує 
виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку 
потребує висновку центрального органу виконавчої влади, іцо реалізує державну політику у сфері економічного 
розвитку...

Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, 
що визначені частиною першою цієї статті».

Розрахунки за операціями з експорту товару, робіт, послуг, передбачені статтею 1 цього Закону, повинні 
здійснюватися у строк, що не перевищує 90 календарних днів, у періоді з 01.01.2014 р. по 31.03.2016 р., згідно 
вимог постанов Правління Національного банку України: від 14.11.2013 N 453, від 12.05.2014 N 270 «Про зміну 
строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов'язкового продажу 
надходжень в іноземній валюті», від 20.08.2014 N 515, від 20.11.2014 N 734, від 01.12.2014 N 758 «Про 
врегулювання ситуації на валютному ринку України», від 03.03.2015 N 160, від 03.06.2015 N 354, від 03.09.2015 N 
581, від 04.12.2015 N 863, від 03.03.2016 N 140 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та 
валютному ринках України».

При здійсненні експортних операцій ДП «ХМПТ» порушення строків, які передбачені ст.1 Закону України 
“Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94р.№ 185/94-ВР (зі змінами та 
доповненнями) перевіркою не встановлено, додаток № 3.6.1.

І

Оплата за відвантажену продукцію надходила від нерезидентів, що відповідає реквізитам, указаним у 
контрактах, договорах.

В бухгалтерському обліку ДП «ХМПТ» відображена реалізація експорту робіт, послуг наступним чином: Дт 
362 «Розрахунки з іноземними покупцями» Кт 703 «Дохід від реалізації робіт, послуг ».

В бухгалтерському обліку ДП «ХМПТ» відображені операції по проведених розрахунках наступним чином: Дт
3 12 «Поточні рахунки в іноземній валюті» Кт 362 «Розрахунки з іноземними покупцями».

Перевіркою обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті у період з 01.01.2014 по 31.03.2016р. 
згідно вимог постанов Правління Національного банку України; від 14.11.2013 N 453, від 12.05.2014 N 270 «Про 
зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов'язкового продажу 
надходжень в іноземній валюті», від 20.08.2014 N 515, від 20.11.2014 N 734, від 01.12.2014 N 758 «Про 
врегулювання ситуації на валютному ринку України», від 03.03.2015 N 160, від 03.06.2015 N 354, від 03.09.2015 N 
581, від 04.12.2015 N 863, від 03.03.2016 N 140 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та 
валютному ринках України» порушень не встановлено.
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Здійснено аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості, яка наявна в обліку ДП «ХМПТ» на початок 
перевірки, інформація щодо погашення заборгованості резидента та нерезидентів за зовнішньоекономічними 
договорами, контрактами за експортними операціями відображена у додатку № 3.6.1. Простроченої дебіторської 
заборгованості, зазначеної у додатку № 3.6.1., за зовнішньоекономічними договорами, контрактами за експортними 
операціями не встановлено.

3.9.2. У періоді, що перевірявся, ДП «ХМПТ» не здійснював імпортні операції.
3.9.3. У періоді, що перевірявся, ДП «ХМПТ» не здійснював бартерні (товарообмінні) зовнішньоекономічні 

операції.
3.9.4. У періоді, що перевірявся, ДП «ХМПТ», не здійснював операції з давальницькою сировиною у 

зовнішньоекономічних відносинах.
3.9.5. У періоді, що перевірявся, ДП «ХМПТ» не одержував кредити та позики в іноземній валюті від 

нерезидентів, не встановлено порушення статті 1 Указу Президента України від 27 червня 1999 року № 734/99 
„Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та 
застосування штрафних санкцій за порушення валют ного законодавства” .

3.9.6. Перевіркою не встановлено здійснення ДІІ «ХМПТ» інвестицій за межі України.
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3.9.7. Перевіркою, проведеною за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2016 р. не встановлено порушення вимог 
статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 
19.02.1993 р. із змінами та доповненнями № 15-93.

3.9.8. Перевіркою строків, порядку декларування валютних цінностей, доходів та майна, що налсжагь 
резиденту України і перебувають за її межами, за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2016 р. , що підлягає 
обов'язковому декларуванню у Національному банку України згідно вимог п.1.ст.9 Декрету Кабінету Мінісгріи 
України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” № 15-93 від 19.02.1993 р. із змінами та 
доповненнями - ДП «ХМПТ» в п.5 розділу 111 „Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належить 
резиденту України і знаходяться за її межами” (затвердженою наказом Міністерства фінансів України № 207 від 
25.12.1995 р., який зареєстровано в Мінюсті України 11.01.1996р. за№  18/1043) порушень не встановлено.

3.10. Дотримання вимог Закону України від 06.07.1995р. № 265/95-ВР “Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”

При перевірці ДП «ХМТП» за період з 01.01.2014р. по 31.03.2016р. встановлено, що на підприємстві 
розрахункові операції за готівку не здійснювались із застосуванням РРО.

Інформація про попередню планову перевірку: Попередня планова перевірка ДП «ХМТП» була проведена 
ДНІ у м. Херсоні МГУ Міндоходів у Херсонський області за період з 01.07.2012р. по 31.12.2013р. За результатами 
перевірки складено Акт №375/2103-22-01/01125695 від 03.1.2014року. Розрахункові операції за готівку 
здійснювались із застосуванням РРО, які були скасовані в ДНІ у м. Херсоні 14.06.2013р. Щодо дотримання вимог 
Закону України від 06.07.1995р. № 265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг” перевіркою порушень не встановлено.

3.10.1.Дотримання вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 
затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004р. № 637 ( із

змінами та доповненнями)
При перевірці за період з 01.01.2014р. по 31.03.2016р. використано касові книга, прибуткові та видаткові 

ордери, відомості, чекові книжки.
Касові книги підприємства за період, що перевірявся, прошнуровані, пронумеровані, скріплені відбитком 

печатки підприємства. Кількість аркушів у книгах засвідчені підписом керівника підприємства та головного 
бухгалтера.

Звіт по касі складається згідно прибуткових та видаткових касових ордерів.
Порушень ведення касової книги та касових документів не встановлено порушення .

3.10.2. Дотримання порядку ведення касової книги та касових документів, їх оформлення

При перевірці використано касові книги за період з 01.01.2014 по 31.03.2016рр., прибуткові та видаткові 
ордери, видаткові відомості, чекові книжки.

Касові книги ведуться згідно вимог чинного законодавства за періоди:
01.01.2014р.- 31.12.2014р.- 117 листів;
01.01.2015р.- 31.12.2015р.- 88 листів;
016.01.2016р.- 31.12.2015р.-15 листів.
Перевіркою порядку ведення касових операцій: ведення касової книги та касових документів прибуткових та 

видаткових ордерів, видаткових відомостей, виданих та депонованих за ними сум порушень не встановлено.

3.10.3. Дотримання порядку оприбуткування надходжень в касі

При перевірці використано касові книги підприємства, прибуткові та видаткові ордери, платіжні відомості, 
книги обліку розрахункових операцій.

Перевіркою повноти та своєчасності оприбугкування в касах готівкових надходжень, одержаних 
підприємством (за реалізовану продукцію, продані іопари, виконані роботи, надані послуги і за позареалізаційні 
операції тощо) порушень не встановлено.
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3.10.4. Дотримання порядку визначення строків здачі готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту
каси

Згідно п.п.5.2-5.12 п. 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 
затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004р. та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 13.01.2005р. за № 40/10320 (далі Положення №637), ліміт залишку готівки в касі 
встановлюється підприємствами самостійно на підставі розрахунку відповідного середньоденного показника 
(надходження готівки до каси або її видачі з каси) за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що 
передують строку встановлення ліміту каси.

Під час перевірки досліджувались дотримання підприємством самостійно встановленого ліміїу каси, строків 
і порядку здавання готівкової виручки, кошти, які одержані з каси банку або спрямовані з виручки на виплати, що 
належать до фонду оплати праці. Для визначення понадлімітних залишків готівки в касі порівнювались записи про 
фактичні її залишки в касі за касовою книгою з установленим лімітом каси за кожний день.

З урахуванням норм п.5 Положення № 637, підприємством ДП «ХМТП» самостійно встановлено ліміт 
залишку готівки в касі, визначеному пунктом 5.2. Положення № 637, який затверджено наказами підприємства:

- від 14.01.2014 року № 9 -  встановлено ліміт каси на 2014р. в сумі 4000,00грн.;
- від 05.01.2015 року № 1 -  встановлено ліміт каси на 2015р. в сумі 470,00грн.;
- від 31.12.2015року № 875 -  встановлено ліміт каси на 2016р. в сумі 300,00грн.
Ліміт каси підприємства встановлено на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси з 

урахуванням її середньоденної видачі з каси, за рішенням керівника підприємства. Інші ліміти залишку готівки в 
касі підприємства не надавались. Порушень в даному питанні не виявлено
Відповідно до п.п.5.1. п.5 Положення №637 строки здавання підприємствами готівкової виручки (готівки) для її 
зарахування на рахунки в банках визначаються підприємством і встановлюються за погодженням з відповідним 
банком (у якому відкрито рахунок підприємства, на який зараховуються кошти) відповідно до таких вимог: для 
підприємств, що розташовані в населених пунктах, де є банки, - щодня (у день надходження готівкової виручки 
(готівки) до їх кас);
В ході перевірки виявлено, що в періоді, який перевірявся, виявлено перевищення ДП «ХМТП» ліміту каси, 
протягом двох днів.

Ліміт каси на 2015р. встановлено в сумі 470,00грн. наказом ДП «ХМТП» від 05.01.2015 року № 1.
Згідно даних касової книги за 05.01.2015 року залишок готівки на кінець дня складало 1523,94грн., за

06.01.2015 року -  1572,65грн. встановлено, що ліміт каси перевищено відповідно на 1053,94грн. та 1102,65грн. 
Наступну операцію в касі підприємства було проведено 09.01.2015 року.

' №
сторінк
ив
касової
книжці

Дата Залишок 
готівки на 
початок 

дня

Надходж 
ення 

готівки 
до каси

Видача 
готівки 3 

каси

Залишок 
готівки на 
кінець дня

У тому 
числі за 

видатковим 
и

відомостям 
и в дні 
виплат, 

пов'язаних 3 
оплатою 

праці

Ліміт
каси

Понадлім
ітні

залишки
за

кожний
день

1 05.01.2015 500,88 1023,06 0 1523,94 - 470 1053,94

2 06.01.2015 1523,94 35000 34951,3 1572,65 - 470 1102,65

3 09.01.2015 1572,65 0 1200 372,65 - 470

Всього 2156,59

В касової книжці за 05.01.2015 року залишок на початок дня складав 500,88 грн., протягом дня 
оприбутковані надходження готівки в касі згідно прибутковому касовому ордеру №1 у сумі 1023,06грн. від 
фізичної особи Пономаренко В.П. за послуги автотранспорту (рахунок на оплату № 3353 від 26.12.2014р.). В цей 
день видача готівки з каси не відбувалась. Залишок на кінець дня склав 1523,94 грн.

В касової книжці за 06.01.2015 року залишок на початок дня складав 1523,94 грн., протягом дня одержані 
кошти з банку, що належать до фонду оплати праці: прибутковий касовий ордер №2, р/р 2600201693454 ПАТ 
«Укрексімбанк» м. Херсон -  25000грн.(по чеку №ЛЗ 3966823 від 06.01.2015р., зарплата за другу частину грудня
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2014р.) та прибутковий касовий ордер №3, р/р 26005300001670 ПАТ «Златобанк» м. Херсон -  10000грн. (по чеку 
№ЛИ 0076754 від 06.01.2015р., зарплата за другу частину грудня 2014р.). Видатковий касовий ордер №1 у сумі 
34951,29грн. згідно відомостей:

- відомість на виплату заробітної плати за грудень 2014 року у сумі 10719,76грн. Всі кошти виплачено 
06.01.2015р., що підтверджено штампом «сплачено 06 січ 2015р.» і наведенням запису у відомості «ча цією 
відомістю виплачено грн. - десять тисяч сімсот дев’ятнадцять грн. 76коп., депонована заробітна плата відсуі ня;

- відомість на виплату заробітної плати за грудень 2014 року у сумі 15254,23грн. Всі кошти виплачспо 
06.01.2015р., що підтверджено штампом «сплачено 06 січ 2015р.» і наведенням запису у відомості «за цією 
відомістю виплачено грн. - п’ятнадцять тисяч двісті п’ятдесят чотири грн. 23коп., депонована заробітна плата 
відсутня;

- відомість на виплату заробітної плати за грудень 2014 року у сумі 8977,30грн. Всі кошти виплачено 
06.01.2015р., що підтверджено штампом «сплачено 06 січ 2015р.» і наведенням запису у відомості «за цією 
відомістю виплачено грн. - вісім тисяч дев’ятсот сімдесят сім грн. 30коп., депонована заробітна плата відсутня.

В цей день видача готівки з каси крім заробітної плати не відбувалось. Залишок на кінець дня склав 1572,65 
грн., в якому залишок по заробітної платі відсутній.

Понадлімітні суми в установлені строки до банку не здавалися і загальна сума понадлімітних залишків 
складає 2156,59грн..

Наступну операцію в касі підприємства було проведено 09.01.2015., залишок на початок дня складав 1572,65 
грн., на протязі дня з каси видано 1200 грн., залишок на кінець дня склав 372,65грн.

Відповідно до п.п.2.10. п.2 Положення №637 «Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, 
одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, понад установлений ліміт каси протягом трьох 
робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Для проведення цих виплат працівникам віддалених 
відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів готівка може зберігатися в їх 
касах понад установлений ліміт каси протягом п'яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. 
Готівка, що одержана в банку на інші виплати, має видаватися підприємством своїм працівникам у той самий день. 
Суми готівки, що одержані в банку і не використані за призначенням протягом установлених вище строків, 
повертаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його 
касі (у межах установленого ліміту).

Підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та 
здійснюються за рахунок виручки, понад установлений йому ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня 
настання строків цих виплат у сумі, що зазначена в переданих до каси відомостях на виплату грошей (далі - 
видаткова відомість).

ДП «ХМТП» в своєї структурі не має відокремлених підрозділів, тому підприємство має право зберігати у 
своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, понад установлений ліміт 
каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Але ДП «ХМТП» отримав готівку 
в касу з банка, для виплат заробітної плати 06.01.2016р. видано працівникам підприємства в повному обсязі
06.01.2016 року, що підтверджено відомостями на виплату заробітної плати і штампом «Сплачено 01січ.2016р». В 

^ к асо в о ї книжці в залишку на кінець дня, сума залишку по заробітної платі відсутня.
В ході перевірки, керуючись П.П.5.9.П.5 Положення № 637 «готівкові кошти не вважаються понадлімітними в 

день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих 
банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання підприємством відповідно до 
законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) 
наступного дня на потреби, які пов'язані з діяльністю підприємства» встановлено, що підприємством були 
отримані кошти 05.01.2016 року, які не були здані в банк і не використані наступного дня на потреби 
підприємства. Понадлімітну суму підприємством використано 01.09.2015 року.

Таким чином в порушення п.п.2.10. п.2, п.п.5.1. п.5, п.п.5.9.п.5 Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 637 від 
15.12.2004р.(із змінами та доповненнями), виявлено перевищення ліміту каси при здійсненні гот івкових операцій 
05.01.2016р. - 06.01.2016 року ДП «ХМТП» на загальну суму 2156,59грн.

3.10.5. Дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків

Перевірка дотримання ДП «ХМПТ» обмежень щодо граничної суми розрахунку під час одержання готівки 
проводилась відповідно до вимог, викладених у пунктах 7.27.-7.29. глави 7 Положення №637. Перевіркою даного 
питання порушень не встановлено.
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3.10.6. Дотримання порядку витрачання готівки з виручки
Відповідно до вимог пункту 7.31. глави 7 Положення №637 проведено перевірку дотримання підприємством 
чинного порядку витрачання готівкової виручки. Порушень з даного питання не встановлено.

3.10.7. Дотримання порядку видачі готівки під звіт, на відрядження та її використання

При перевірці за період з 01.01.2014р. по 31.03.2016р. використано банківські документи, прибуткові та видаткові 
ордери, платіжні відомості,авансові звіти про витрати на відрядження та на господарські потреби, накази на 
відрядження. Перевіркою даного питання порушень не встановлено.

3.11. Перевірка повноти відображення контрольованих операцііі у звітах

За 2014р. -  1 квартал 2016р. підприємством ДП «ХМТП» Звіти про контрольовані операції не подавались. 
Проведеною перевіркою операцій, які підпадають під визначення «контрольованих» не виявлено. 

Перевіркою питання щодо дотримання ДП «ХМТП» вимог п.п.39.4.2 п.39.4 ст.39 ПКУ в частині обов’язку подання 
звіту про контрольовані операції та (або) повноти його подання порушень не встановлено.

3.12 Перевірка питання виявлення майна з ознаками безхазяйного

За результатами аналізу даних річної інвентаризації ДП «ХМТП» майна з ознаками безхазяйного не 
виявлено.

3.13 Проведення інвентаризації активів суб’єкта господарювання у ході проведення іісренірки

У ході проведення перевірки інвентаризація основних фондів, товарно-матеріальних ціпносісй, коиігін не 
проводилась.

3.14 Направлені запити та результати проведених перевірок контрагентів щодо ні;« і нсрджспня 
відомостей, отриманих від особи яка мала правові відносини з такими конт рні'сіі тими

Реєстр направлених запитів в ході проведення планової виїзної перевірки та результатів проведених 
перевірок контрагентів щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи яка мала правові відносини з такими 
контрагентами наведено в додатку №3.10.1 до першого примірника акта перевірки, який залишається в 
контролюючому органі.

4. Висновок

Перевіркою пунктів № 1-4, 5.1.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8, 9 плану перевірки порушень не встановлено. 
Перевіркою встановлено порушення ДП «ХМТП»:

1. ст.1, ст.4, ст.9 Закону України від 16.07.99 N 996-ХІУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», п. 44.1, п.44.2 ст.44, пп.138.1.1, п.138.1, п.138.2 , п.138.4, п.138.8, ст.138, п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 
Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-У1, зі змінами та доповненнями (в редакції станом на 
31.12.2014р.) та пп.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.п.140.5.9 п.140.5 ст.140 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 
№ 2755-УІ, зі змінами та доповненнями (в редакції , що діє з 01.01.2015р.), в результаті чого занижено податку на 
прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму 1 146 492 грн., у т. ч. по періодах:

2014 рік -  185 399 грн.;
2015 рік -  884 771 грн.
1 квартал 2016 року -  76 322 грн.

2. абз.2 п.188.1. ст.188, п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.200.1 ст.200 Податкового кодексу України від 
02.12.2010р. №2755-У1, зі змінами та доповненнями, в результаті чого занижено податок на додану вартість на 
суму 339 529 грн., в том числі по періодах:

Ю ,
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березень
травень
червень
липень

2014
2014
2014
2014

363
28309
16745
26211

грн
грн
грн
грн

серпень 2014 12383 грн
жовтень 2014 63921 грн
листопад 2014 1991 грн

грудень 2014 9960 грн
січень 2015 1456 грн
березень 2015 93008 грн
квітень 2015 41201 грн
травень 2015 30544 грн
червень 2015 3722 грн
липень 2015 9456 грн
вересень 2015 259 грн

3. п.5, п.8 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 08 липня 2010 року №2464-УІ, суми заробітної плати за трудовими угодами ДІЇ 
«ХМТП» віднесено до винагород за цивільно-правовими договорами, в результаті чого занижено нарахування та 
утримання єдиного соціального внеску в сумі 6250,24 грн.(в т.ч. 2014р.- 1527,29 грн.., 2015р.- 4722,95 грн.).

4. п.254.4 ст. 254 розділу XV Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ (із змінами та 
доповненнями) ДП «ХМТП» занижено суму податкового зобов’язання збору за використання радіочастотного 
ресурсу України у загальній сумі 232,92грн., (в тому числі: в 2014 році на 102,15грн, в 2015 році - 61,29 грн., в 
2016 році - 69,48грн.).

5. п. 2.3 п. 2 Постанови Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004р. -  встановлено 
перевищення затвердженого ліміту каси в січні 2015р. на загальну суму 2156,59грн.

6. пп. „б” п.176.2 ст.176 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-УІ, Порядку
заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 
користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, в результаті чого недостовірно відображено загальну суму 
нарахованого (виплаченого) доходу та суму нарахованого збору у Податкових розрахунках за 1-4 квартали 2015 
року та 1 квартал 2016 року в рядку «Військовий збір».

Головний державний ревізор -  інспектор відділу 
аудиту СДПІ з ОВП у м.Запоріжжі МГУ ДФС

---------------
(підпис)

І.В. Гапонова

Головний державний ревізор -  інспектор відділу 
аудиту СДПІ з ОВП у м.Запоріжжі МГУ ДФС

Головний державний ревізор -  інспектор відділу 
аудиту СДПІ з ОВП у м.Запоріжжі МГУ ДФС

Головний державний ревізор -  інспектор відділу 
аудиту СДПІ з ОВП у м.Запоріжжі МГУ ДФС

Головний державний ревізор -  інспектор сектору 
фактичних перевірок, контролю за готівковими 
операціями відділу аудиту СДПІ з ОВП у 
м.Запоріжжі МГУ ДФС

(підпис.

О.І.Богдан

А.О. Малюк

І.П.Димидик

П.А.Зеленський

(підпис)

С ^ примірник акта перевірки. Віза прачівника підри їдіиу, иідіишідіїчьііо.'о чсі проведения перевіркіґ ^ ^ ,
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Головний державний ревізор -  інспектор відділу 
податкового супроводження підприємств сфери 
надання послуг СДШ з ОВП у м.Запоріжжі МГУ 
ДФС

Головний державний ревізор -  інспектор відділу •
податкового супроводження підприємств сфери V 
надання послуг СДШ з ОВП у м.Запоріжжі МГУ '6 ’̂У  2 5 -'І б
ДФС ^  ^

В.І.Мельник

Головний державний ревізор -  інспектор відділу 
перевірок підприємств основних галузей 
економіки управління аудиту ГУ ДФС у 
Херсонській області

Головний державний ревізор -  інспектор відділу 
контрольно-перевірочної роботи управління 
податків і зборів з фізичних осіб Херсонської 
ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області

Н.С.Будревич

В.А.Гілевська
(підпис)

В.О.Варега
(підпис)

Підтверджуємо, що первинні, бухгалтерські та інші документи, використані при проведенні перевірки, 
достовірні, надані в повному обсязі, а додаткові документи (податкові накладні тощо), що свідчать про діяльність 
суб’єкта господарювання (спростовують викладені в акті перевірки факти) за період, що перевіряється, відсутні.

В.о.директора ДП «ХМТП»

Головний бухгалтер ДП «ХМТП»

Акт складено у двох примірниках.

(підпис)
А.С.Соколов

Т.В.Жовтоног
(підпис)

З обов’язками, правами, відповідальністю суб’єктів господарювання, порядком надання заперечень 
(зауважень) та оскарження рішень^ і дій посадових осіб державних податкових органів ознайомлений, один 
примірник акту з додатками на аркушах отримав 06  • 09 . 2016 року.

Керівник (головний бухгалтер) 
суб’єкта господарювання

Від підписання акта перевірки_
(ПІБ)

_відмовився (відмовились).
(посада, ПІБ)

З висновками перевірки та(або) фактами та даними, викладеними в акті перевірки, не згоден, протягом п’яти 
робочих днів з дня отримання примірника акта перевірки будуть подані до органу доходів і зборів заперечення до 
акта перевірки.

В.о. директора ДП «ХМТП»

Головний бухгалтер ДП «ХМТП»

А.С.Соколов

Т.В.Жовтоног

п ^ ^ римірник акта перевірки. Віза працівника підрозділу, відповідального за проведення перевіршґ ^ ^


