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ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на Ваш лист від
11.03.2019 № 15/02-34/829 та ознайомившись з проектом рішення виконавчого
комітету Южноукраїнської міської ради «Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 17.04.2018 № 91 «Про
встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, які надає відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС»
державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом» в місті Южноукраїнську», який оприлюднений 19.03.2019 на
офіційному сайті Южноукраїнської міської ради, обґрунтовуючи свою позицію
щодо податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води,
повідомляє наступне.
ВП ЮУАЕС отримано відповідь Головного управління ДФС у
Миколаївській області Державної фіскальної служби України "Про надання
роз’яснення щодо справляння рентної плати за спеціальне використання води"
№16977/10/14-29-12-03-24 від 17.12.2018 року (копія листа ДФС додається). У
роз’яснені чітко
дана відповідь:
«у разі
здійснення
первинним
водокористувачем ВП ЮУАЕС поставки води іншому суб’єкту господарювання
- вторинному водокористувачу КП «ТВКГ» не виникає права звільнення від
оподаткування обсягів води, які в подальшому відпускаються населенню».
Разом з тим, вищезазначений лист не надає ВП ЮУАЕС податкову
преференцію на застосування коефіцієнту 0,3 при обчисленні податкових
зобов’язань з рентної плати за обсяги води, які використані на власні
технологічні потреби, включаючи втрати та витрати для забезпечення
господарської діяльності з вироблення та надання послуг з централізованого
водопостачання.

Щодо застосування при розрахунку рентної плати коефіцієнта 0,3, то
у відповідності до ст.255.7 Податкового кодексу України, такий коефіцієнт
можуть застосовувати тільки житлово-комунальні підприємства.
У розумінні Податкового кодексу України житлово-комунальні
підприємства - суб’єкти господарювання, які безпосередньо виробляють,
створюють та/або надають житлово-комунальні послуги (ст. 14.1.59 ПКУ).
Згідно ст.1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017р.
№ 2189-УІІІ житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності,
спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у
житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах
будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил
( в тому числі централізоване водопостачання), що здійснюється на підставі
відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг.
Оскільки ВП ЮУАЕС відпускає воду питної якості згідно з Державними
санітарними нормами і правилами Комунальному підприємству «ТВКГ» для
використання у підприємницькій діяльності, а не надає житлово-комунальні
послуги споживачам на підставі відповідних договорів про надання житловокомунальних послуг, та у розумінні Податкового кодексу України та Закону
України «Про житлово-комунальні послуги» ВП ЮУАЕС не є житловокомунальним підприємством. Зокрема в Положенні про ВП ЮУАЕС в переліку
виробничої та господарської діяльності відокремленого підрозділу відсутній
предмет діяльності надання житлово-комунальних послуг.
Додаток: на 2 арк.

З повагою,
Заступник генерального директора
з економіки та фінансів

Головний бухгалтер
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