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Копiя:  MiHicTepcTBo фiнансiв УкраiЪи

Про розгляд запиту

пУблiчноi iнформацii вiд \ 7.0З.20| 6, отриманий листом MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраiЪи вiд 24.0З.20| 6 Jф З| lt220IЗ/282| Зl228 (вх.ДФС J\Ъ 100З/зпi
ВiД 30.0З.20| 6), Щодо акумулювання сiльськогосподарськими пiдприемствами сум
податку на додану BapTicTb на спецiальних рахунках, вiдкритих у банках таlабо
ОРГаНаХ, яКi здiЙснюють казначеЙське обслуговування бюджетних коштiв, у 2015

роцi, та повiдомляе таке.
Вiдповiдь на Ваш аналогiчний запит вiд | '7.03.20tб (вх. ДФС j \Ъ 848/зпi

вiд 17.03.2016) було надано листом вiд 28.03 .20| 6 J\ lb 3199/С / 999915010314, що
додасться.

,Щодаток :  на2арк. у 1 прим.

,Щиректор Щепартаменту податкiв
i зборiв з юридичних осiб

,.ЩеРЖавна фiскальна служба Украiни розглянула Ваш запит на отримання
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Про розглял запиту

f{ ерхсавна фiскальна служба УкраТни розглянула Ваш запи,i на отримаrrня
ПУбЛiЧнОi iнформацiТ вiд l7.0З.20l б, отриманий електроннOю поштою
(вх. лФС N9 848/зпi вiд t 7.0З,20l6), щодо акуý{ улювання
сiльськогOсподарськип4и пiлпрlлсмствами сум податку на дOдаFIу BapTicTb на
спецiальних рахунках, вiдкритих у банках та/або органах, якi здiйснюють
казначейське обслуговування бюджетЕих коштiв, у 2015 роцi, та в межах
компетенцii повiдомляе таке.

Статтями б та l9 КонституuiТ УкраТни передбачено, utо органи
ЗаКОнОДавчоТ, виконавчоТ та судовоТ в;rади здiЙснюють своТ повноваженFIя у
встановлених цiеЮ КонститУцiсЮ межаХ i вiдповiдно до законiв УкраТни.
ОРГани ДерЖавноТ влади та органи мiсцевого самоврядування, ix посадовi
ОСОби Дiють у межах повнOважень та спосiб, визначенi Конституцiею та
законами Украiни.

Вiдповiдно до cTaTTi l9 Заколrу Украiни вiд lЗ сiчня 20l l року je2939* VI

року оПро доступ до публiчноТ iнформацiТ>  (далi Закон) запит на
iнформацiю це прохання особи до розпорядника iнформачii' надати
публiчну iнформаuiю, що знаходиться у його володiннi.

згiдно зi статтею 1 Закону публiчна iнформацiя  це вiдображена та
ЗаДОКУМенТОВана бУдьякиш,tи засобами тана будьяких носiях iнформацiя, що
бУла отримана або створена в процесi виконання суб'ектами владних
ПОВНоВажень своТх обов'язкiв. передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володiннi суб'сктiв владних повноважень, iнших

розпорядникiв публiчноТ iнформацiТ. визначених цим Законом.
Отже, задоволення запиту не вимагас створення новоТ iнформацiТ та не

потребус проведення аналiтичноТ роботи.
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KpiM того, як зазначено у Довiдцi про вивчення та узагальнення
практики застосування адмiнiстративними судами положень Закону
вiдповiдно до постанови Пленуму Вищого адмiнiстративного суду УкраТни
вiд 30.09.2013.М9 l1, визначальним для публiчноТ iнформацiТ с те, щоб вона

була заздалегiдь готовим, зафiксованим продуктом1 отриманим або

створеним лише суб'ектом владних повноважень у процесi виконання своiх
обов'язкiв.

Враховуючи викладене, надасмо у розумiннi l Закону наявну
iнформачiю з питань, зазначених у запитi.

Згiдно з базами даних ДФС у сiчнi  груднi 2al5 року суб'ектами
спецiалънOго режиму оподаткування дiяльностi у сферi сiльсъкого та лiсового
господарства, а також рибальства, I rередбаченого статтею 209 Податкового
кодексу УкраiЪи, задекларOвана сума податку на додану BapTicTb, яка
пiдлягае нарахуванню та залишасться у розпорядженнi таlабо спрямовуеться
на спецiальний рахунок, складае 4З млрд. гривень,
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