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1. ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПРО ЗМІНУ ПОРЯДКУ ОБЛІКУ ТА РЕЄСТРАЦІЇ 

ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку 

та реєстрації платників податків» від 05.03.2013р. 

Цим проектом Закону передбачається зміна особливостей реєстрації та обліку платників 

податків, яким пропонуються, зокрема, наступні нововведення. 

Відміна необхідності отримання свідоцтв про реєстрацію платника ПДВ та єдиного 

податку та забезпечення права платника на отримання виписки з відповідного реєстру у 

Міністерстві доходів і зборів України. 

Оприлюднення на єдиному веб-порталі інформації про постановку суб'єктів 

господарювання на податковий облік, їх реєстрації як платників ПДВ та єдиного податку. 

Скорочення граничного терміну повідомлення фінансовими установами органів 

податкової служби про відкриття рахунків платників податків, а також терміну 

повідомлення податковими органами фінансових установ про постановку або відмову у 

постановці рахунків на облік з 3 робочих днів до 1. 

Відміна необхідності подання платником податків повідомлень про об'єкти оподаткування 

за місцезнаходженням кожного з таких об'єктів. Замість цього платник повинен надавати 

таку інформацію тільки за основним місцем обліку. 

Звільнення платників податків від обов'язку повідомляти контролюючі органи про зміни у 

своїх даних, внесених до Єдиного державного реєстру (проект від 05.03.2013р.). 

  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub28514004&ei=8D5lUa-kE-nV4gSouoAI&usg=AFQjCNFw3Zd9idEh0iE5llubcCSwFrvPJw&bvm=bv.44990110,d.Yms
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2. РЄСТРАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПО-НОВОМУ 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) 

іноземних інвестицій та її анулювання» № 139 від 06.03.2013р. 

Кабінет міністрів України постановою № 139 від 06.03.2013р. затвердив Порядок 

державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання, яким 

визначається процедура подання документів, їх розгляду та здійснення державної 

реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання. 

Так, державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та її анулювання 

здійснюються Радою міністрів АРК, обласними, Київською та Севастопольською 

міськими держадміністраціями у 7-денний строк з дня подання іноземним інвестором 

документів для реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій або її анулювання. 

Для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним 

в установленому порядку особа подає органу державної реєстрації документи, визначені 

п. 4 Порядку. 

Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється шляхом присвоєння органом 

державної реєстрації інформаційному повідомленню реєстраційного номера, який на всіх 

3-ох примірниках засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою 

органу державної реєстрації, та внесення таким органом відповідного запису до журналу 

обліку. 

Перший примірник інформаційного повідомлення повертається заявникові як 

підтвердження факту державної реєстрації іноземних інвестицій, другий - надсилається до 

5-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, поштовим відправленням 

Мінекономрозвитку, третій - залишається в органі державної реєстрації. 
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3. НОВІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» № 73 від 

07.02.2013р.  

Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73 затверджено П(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» у новій редакції. 

На веб-сайті Мінфіну оприлюднено наказ, яким вносяться зміни до П(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності». Поряд з цим скасовуються П(С)БО 2, 3, 4 і 5, що 

визначали порядок подання, заповнення і самі форми Балансу, Звіту про фінансові 

результати, Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал відповідно. 

Тепер всі вимоги до основних форм фінансових звітів будуть прописані в П(С)БО 1, а самі 

форми наводяться в його додатках. 

Додаток 1 до П(С)БО 1 містить форми: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан); 

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи); 

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); 

- Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом); 

- Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі). 

Додаток 2 до П(С)БО 1 - аналогічні форми для консолідованої фінансової звітності. 

Згідно з новими правилами підприємства можуть додавати статті з переліку, наведеного в 

додатку 3 до П(С)БО, у разі якщо інформація, яка буде там відображена, відповідає таким 

критеріям, як істотність і можливість достовірної оцінки. 

Звітність у відповідності до нового Наказу подається вже за I квартал 2013 року. 
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4. НОВИЙ РЕЄСТР ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ, ОСОБЛИВОСТІ ПОДАЧІ 

Лист Державної податкової служби України «Щодо подання копії записів у реєстрі 

виданих та отриманих податкових накладних» № 7082/0/61-12/18-8515 від 13.12.2012р. 

ДПС України в листі  № 7082/0/61-12/18-8515 від 13.12.2012р. зазначила, що згідно із 

законодавством, подання електронних копій реєстрів виданих та отриманих податкових 

накладних не залежить від стану господарської діяльності платника податків, а також 

наявності або відсутності податкових зобов'язань та податкового кредиту у відповідному 

звітному періоді. 

Отже, до декларації з ПДВ, заповненої прочерками, платник податків зобов'язаний 

докладати копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в електронному 

вигляді за відповідний звітний період. 

Крім того, ДПС України на своєму Офіційному сайті оприлюднено брошуру «Особливості 

Заповнення деяких граф Реєстру виданих та отриманих податкових накладних», яка, 

зауважимо, стосується саме нового Реєстру виданих та отриманих податкових накладних. 

Застосовувати новий Реєстр виданих та отриманих податкових накладних необхідно вже з 

01.03.2013р. 
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5. ОПОДАТКУВАННЯ РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Лист Державної податкової служби України «Про розгляд звернення [стосовно деяких 

питань оподаткування податком на додану вартість рекламних операцій]»                                        

№ 1673/6/15-3115 від 04.02.2013р. 

У своєму листі  № 1673/6/15-3115 від 04.02.2013р. ДПС України повідомляє, що у разі, 

якщо вартість рекламних матеріалів (які передаються споживачам рекламних послуг) 

включена до вартості рекламної послуги, що надається рекламодавцю, та оподаткована 

ПДВ, розповсюдження третім особам рекламних матеріалів не підлягає оподаткуванню 

ПДВ. 

При цьому, сума ПДВ, сплачена виконавцем рекламної послуги при придбанні рекламних 

матеріалів, може бути віднесена до складу податкового кредиту такого виконавця за 

умови віднесення вартості таких рекламних матеріалів до витрат виконавця. 
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6. ЩОДО ВЕДЕННЯ КНИГИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ 

Лист Державної податкової служби України № 1158/А/17-1215 від 27.02.2013р. «Щодо 

ведення фізичною особою - підприємцем книги обліку доходів і витрат» 

ДПС України у своєму листі № 1158/А/17-1215 від 27.02.2013р. зазначає, що фізичні 

особи - підприємці (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування обліку та 

звітності) зобов'язані вести книгу обліку доходів і витрат, форма та порядок ведення якої 

затверджені наказом ДПА України № 1025 від 24.12.2010р. 

Порядком ведення книги вказано, що фізичні особи - підприємці повинні набувати і 

оформляти книгу обліку доходів і витрат самостійно. Книга має вигляд зошита чи 

блокнота, повинна бути прошнурована з пронумерованими сторінками, яка безкоштовно 

реєструється в органі ДПС за основним місцем обліку фізичної особи - підприємця. 

Виправлення в Книзі допускаються тільки із завіренням їх фізичною особою - 

підприємцем. 

ДПС України також повідомляє про те що вже розроблено спрощену форму ведення 

Книги обліку доходів та витрат. Також передбачена можливість ведення Книги в 

електронному вигляді з автоматичним заповненням Декларації про майновий стан і 

доходи та подання звітності через засоби Інтернет. 
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7. ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАПЛАНОВИХ ПЕРЕВІРОК  

Лист Державної податкової служби України  «Про розгляд листа [щодо можливих 

неправомірних дій посадових осіб при організації та проведенні документальної 

позапланової виїзної перевірки]» № 2339/6/22-2315 від 13.02.2013р.  

У своєму листі ДПС України нагадує, що документальна  виїзна позапланова перевірка 

здійснюється у разі якщо за наслідками перевірок інших платників податків або 

отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення 

законодавства, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні 

підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу ДПС протягом 10 робочих днів. 

Обов’язковою умовою для проведення документальної виїзної позапланової перевірки, 

є вручення платнику податків до початку  проведення такої перевірки під розписку копії 

наказу про її проведення. 

При цьому, ДПС України зазначила, що Податковий кодекс України  № 2755-VI від 

02.12.2010р. не містить норм,  які обмежують кількість видання наказів на проведення 

документальної позапланової виїзної перевірки при попередньому направленні запиту 

органа ДПС про надання пояснень та їх документального підтвердження і 

неможливості  проведення такої перевірки, в тому числі у зв’язку із неможливістю 

вручення платнику податків копії наказу про її проведення. 
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8. МОТИВАЦІЙНІ ПЛАТЕЖІ ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ ПДВ 

Лист Державної податкової служби України «Щодо обкладення ПДВ мотиваційних 

платежів» № 7540/0/61-12/15-3115 від 21.12.2012р. 

ДПС України зазначає, що одним з методів просування товарів постачальника на ринку є 

сплата мотиваційних виплат (премій, бонусів, інших заохочень) на користь третіх осіб 

(організацій, які придбавають товари у постачальника та здійснюють їх збут 

(дистриб'ютори)). 

Оскільки мотиваційні виплати спрямовуються на стимулювання збуту продукції (робіт, 

послуг), такі витрати можуть бути віднесені до маркетингових послуг. 

Враховуючи, що маркетиногові послуги підпадають під об'єкт обкладення ПДВ, 

відповідно, і мотиваційні виплати оподатковуються ПДВ. 
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9. ЯК ПРАВИЛЬНО ВІДПРАВИТИ ПОДАТКОВІ ЗВІТИ ПОШТОЮ 

Вінницький апеляційний адміністративний суд, ухвала від 26.04.2012р. по справі 

№ 2а/0270/486/12. 

Строки подання податкової звітності поштою з прийняттям ПКУ не були змінені. Так, 

якщо платник бажає подати декларацію з ПДВ чи з податку на прибуток поштою, він має 

відправити її за 10 днів до граничного терміну її подання. Під терміном «відправити» суд 

розуміє саме поштовий штемпель про відправлення платником податків такої звітності.  

Причому в цьому разі ми говоримо про кореспонденцію, яка надсилається до податкового 

органу з повідомленням про вручення та з описом вкладення (пункти 49.3, 49.5 ПКУ). 

Водночас, виконуючи цю норму, подати таку звітність не завжди вдається. 

Суть спору: 09.11.2011 року ТОВ за допомогою послуги «кур'єрська доставка» відправило 

на адресу ДПІ пакет з податковою звітністю, в якому містилася податкова декларація з 

податку на прибуток підприємства за II - III квартали 2011 року. Зазначене відправлення з 

повідомленням та описом вкладення не було прийнято податковим органом у фельд'єгеря 

та повернуто без розкриття поштового пакета у відділення зв'язку. 

Суд встановив, що пакет з податковою звітністю в податковому органі не розпаковувався, 

тобто з його змістом працівники канцелярії ДПІ не були ознайомлені.  

Суд у справі № 2а/0270/486/12 звертає увагу на те, що відповідно до пп. 3.1.1 Типової 

інструкції з діловодства в органах ДПС України (далі - Типова інструкція) уся 

кореспонденція, що надходить до ОДПС поштою, факсом, електронною поштою, кур'єром 

тощо, приймається централізовано протягом робочого дня діловодною службою, 

працівники якої перевіряють правильність адреси доставленої кореспонденції, цільність 

пакета і в разі необхідності розписуються за її одержання, зазначаючи дату і час 

одержання. Доплатна кореспонденція приймається на рівні з рештою кореспонденції. 

Враховуючи, що в прийнятті вхідної кореспонденції ДПІ відмовила всупереч положенням 

Типової інструкції, підстав для відмови в прийнятті податкової звітності судом не 

встановлено.  

 


