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ції платником ЄП четвертої групи (або рішення 
про виключення з Реєстру). Тож йому буде склад-
но довести, що анулювання відбулося саме за 
ініціативою контролюючого органу. Хіба що воно 
може зараз звернутися до контролюючого орга-
ну за наданням йому рішення про анулювання 
реєстрації єдинником четвертої групи на підставі 
п. 299.10 ПК.

Порада! На майбутнє рекомендуємо сіль-
госппідприємствам, які втрачають статус 
єдинника четвертої групи через недосягнен-
ня необхідної частки сільгосптоваровироб-
ництва, подавати до 20 лютого пакет доку-
ментів для реєстрації такими платниками, 
у тому числі розрахунок частки сільгосптова-
ровиробництва.

Звісно, на підставі таких документів підприємство 
отримає відмову в продовженні статусу єдинника 
четвертої групи, адже частка сільгосптоварови-
робництва у нього становить менше 75 %. Така 
відмова має бути оформлена рішенням про ви-
ключення підприємства з Реєстру і надіслана під-
приємству в письмовому вигляді.

Це рішення буде підтвердженням того, що ану-
лювання реєстрації платником ЄП четвертої групи 
відбулося саме з ініціативи (за рішенням) конт-
ролюючого органу. Тому на підставі пп. 298.8.8 ПК 
обмеження щодо неможливості поновити статус 
єдинника четвертої групи протягом двох років не 
діє і сільгосппідприємство може претендувати 
на поновлення цього статусу вже з наступно-
го року (за умови дотримання необхідної частки 
сільгосптоваровиробництва). 

Зінаїда КОЗЮК, редактор юридичного напряму

ЛІЦЕНЗУВАННЯ МІСЦЬ 
ЗБЕРІГАННЯ ПАЛЬНОГО – 2020: 
ЧИ ДОСТАТНЬО ЗАЯВИ ТА ОПЛАТИ

Для кого ця стаття: для всіх сільгосптоваровиробників, які закуповують паль-
не та зберігають його на своїй території з метою подальшого використання для 
власної діяльності та промислового перероблення.

Із цієї статті ви дізнаєтеся: яке полегшення підготував уряд для аграріїв та 
всіх, хто зберігає пальне виключно для власного споживання, у яких випадках 
для отримання ліцензії на зберігання пального (далі – ліцензія) слід подавати 
повний пакет документів.

Нарешті аграріїв почуто та введено спрощену 
процедуру ліцензування місць зберігання пально-
го. 18.12.19 р. уряд прийняв у цілому законопроєкт 
від 25.10.19 р. № 2317 (далі – Проєкт № 2317), 
яким полегшується процедура отримання ліцен-
зії. Станом на 19.12.19 р. Проєкт готується для 
передання на підпис Президентові. 

Розглянемо, які хороші новини щодо ліцензії 
чекають цього року всіх аграріїв.

Ліцензія все-таки потрібна

Так, ліцензію отримувати все одно потрібно. 
Її не скасували, просто зменшили пакет доку-

ментів, необхідний для отримання ліцензії. Тож 
діяльність зі зберігання пального протягом будь-
якого часу підлягає ліцензуванню у порядку, ви-
значеному Законом від 19.12.95 р. № 481/95-ВР 
«Про державне регулювання виробництва й обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алко-
гольних напоїв, тютюнових виробів та пального» 
(далі – Закон № 481).

Ліцензію повинні мати всі суб’єкти господарю-
вання (далі – СГ) будь-якої форми власності, 
які зберігають пальне. Тому навіть сільгоспви-
робники, які є платниками єдиного податку чет-
вертої групи та використовують пальне виключ-
но для власних потреб, зобов’язані отримати 
ліцензію.
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Виняток! У разі зберігання, оптової та роз-
дрібної торгівлі пальним виключно у спо-
живчій тарі до 5 л отримувати ліцензію не 
треба. Якщо ж пальне переливається в інший 
резервуар та його об’єми разом становлять 
більше 5 л, то без ліцензії не обійтися.

Крім того, скорочено перелік документів для 
оформлення ліцензії.

Скорочено пакет документів

Те, на що сподівались аграрії останні пів року, 
здійснилося. Статтю 15 Закону № 481 доповне-
но новою частиною, згідно з якою СГ можуть 
отримати ліцензію за спрощеною процедурою. 
Для цього необхідно одночасно виконати такі 
умови:

1) пальне використовується виключно для потреб 
власного споживання чи промислового пере-
роблення;

2) пальне не реалізується іншим особам.

Увага! За дотримання цих умов СГ подає 
тільки два документи: заяву та документ 
про річну оплату ліцензії в сумі 780 грн. 
Копії інших документів не подаються.

Окрім загальних відомостей про заявника у заяві 
вказуються:

мета використання пального (для потреб влас- •
ного споживання чи перероблення);

загальна місткість резервуарів/ємностей, які  •
використовуються для зберігання пального;

місцезнаходження таких місць зберігання паль- •
ного (резервуварів/ємностей).

У разі невиконання умов отримання ліцензі ї 
за спрощеною процедурою (надання послуг зі 
зберігання іншим особам або реалізація паль-
ного) на порушника чекає штраф у розмірі 500 
тис. грн (ст. 17 Закону № 481). До того ж для 
подальшого зберігання пального йому дове-
деться оформляти ліцензію не за скороченим, 
а за повним пакетом документів (тобто подати 
дозвіл Держпраці, документи на землю та єм-
ність зберігання).

Підсумуємо: загалом пакет документів для 
отримання ліцензії не скасували. Проте, якщо 
пальне використовується виключно для по-
треб власного споживання чи перероблення 
та не передається, не продається іншим осо-
бам тощо, СГ має право не подавати весь 
пакет документів. Тоді знадобиться лише 
заява та квитанція про оплату ліцензії 
(780 грн на рік).

Штраф також перенесли

Ще одна хороша новина – застосування штраф-
них санкцій у розмірі 500 тис. грн за проваджен-
ня діяльності зі зберігання пального без ліцензії 
знову перенесли! Цього разу до 31.03.20 р. 
(зміни до ст. 18 Закону № 481).

Таким чином, сільгоспвиробнику немає чого 
турбуватися, його не оштрафують на початку 
року за відсутність ліцензії. У нього ще є час 
подати документи за спрощеною процедурою, 
отримати ліцензію та спокійно розпочинати вес-
няний сезон.

Зміни, які вносяться Проєктом № 2317 до Закону № 481, полегшують процедуру 
отримання ліцензії. Якщо сільгоспвиробник зберігає пальне виключно для власних 
потреб та не реалізує його іншим особам, він має змогу отримати ліцензію, подавши 

тільки заяву та квитанцію про сплату за ліцензію 780 грн.

Зміни вносяться також до Податкового кодексу в частині адміністрування акцизного податку. 
Для аграріїв цікавим є те, що операції із заправлення пальним стороннього транспорту, залу-
ченого до роботи за договорами підряду, нарешті віднесено до власного споживання. У разі 
виконання декількох нескладних умов не буде ризику визнання заправлення техніки виконавця 
операцією з реалізації пального. Таких змін досить багато, тому на їх огляд чекайте у найближ-
чих номерах «БАЛАНС-АГРО».

ВИСНОВКИ
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