
 

 

 

 

 

 

Огляд актуальних новин законодавства 

за грудень 2013 року 

Зміст 

 

1. ВРУ: ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ ЩОДО СТАВОК 

ОКРЕМИХ ПОДАТКІВ ................................................................................................................ 2 

2. МДСУ: МІНДОХОДІВ ЗАТВЕРДИЛО НОВУ ЗВІТНІСТЬ ІЗ ПДВ ................................ 3 

3. МДСУ: МІНДОХОДІВ ЗАТВЕРДИЛО ЗВІТНІСТЬ З КОНТРОЛЬОВАНИХ 

ОПЕРАЦІЙ ..................................................................................................................................... 4 

4. МДСУ: МІНДОХОДІВ ЗАТВЕРДИЛО НОВУ ФОРМУ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 

ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ ........................................................................................ 5 

5. МДСУ: НОВИЙ РЕЄСТР ВИДАНИХ ТА ОТРИМАНИХ ПОДАТКОВИХ 

НАКЛАДНИХ ................................................................................................................................ 6 

6. МІУ/МЕРУ: СКАСОВАНО СТАРІ ТА ЗАТВЕРДЖЕНО НОВІ ТИПОВІ ФОРМИ 

ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ РОБОТИ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ ..................................... 7 

7. МДСУ: РОЗРОБЛЕНО НОВІ КНИГИ ОБЛІКУ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО 

ПОДАТКУ ...................................................................................................................................... 8 

 

  



                                                                                                                               ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА  
  

 

2 

 

1. ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ ЩОДО СТАВОК 

ОКРЕМИХ ПОДАТКІВ 

Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо 

ставок окремих податків» від 19.12.2013р. № 713-VII. 

Верховна Рада перенесла на 2015 рік зниження ставки ПДВ, знизила ставку податку на 

прибуток на 2014 рік з 19% до 18% і підвищила ставку акцизного податку на пиво, спирт 

та інші алкогольні напої. 

Ним передбачено перенесення на 2015 рік зниження ставки податку на додану 

вартість (з 20% до 17%). Крім того, знижено ставку податку на прибуток на 2014 рік з 

19% до 18% (замість раніше передбачених 16%), в 2015 році - до 17%, в 2016 - до 16%. 

Заплановано також підвищення ставок акцизного податку на пиво на 35%, на спирт та 

інші алкогольні напої - на 14 %. Крім того, передбачено підвищення ставок акцизного 

податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну та збільшення 

мінімального акцизного зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби на 

11,6%. 
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2. МІНДОХОДІВ ЗАТВЕРДИЛО НОВУ ЗВІТНІСТЬ ІЗ ПДВ 

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження форм та Порядку 

заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» від 13.11.2013р. 

№ 678. 

Міністерство доходів і зборів України наказом від 13.11.2013 р. № 678 затвердило:  

- податкову декларацію з податку на додану вартість; 

- уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань із податку на додану вартість у 

зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;  

- розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не 

зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються 

нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими 

платниками податків, на митній території України;  

- Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість.  

Крім цього, Міністерство фінансів України наказом від 13.11.2013р. № 944 визнало таким, 

що втратив чинність, свій наказ «Про затвердження форм та Порядку заповнення і 

подання податкової звітності з податку на додану вартість» від 25.11.2011р. № 1492. 

Враховуючи норми п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                        

№ 2755-VI, вперше звітність із ПДВ за новою формою підприємствам необхідно подавати 

починаючи зі звіту за січень 2014 року. 
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3. МІНДОХОДІВ ЗАТВЕРДИЛО ЗВІТНІСТЬ З КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ  

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження форми та Порядку 

складання Звіту про контрольовані операції» від 11.11.2013 р. № 669. 

Міністерства доходів і зборів України наказом від 11.11.2013 р. № 669 затвердило форму 

Звіту про контрольовані операції та Порядок його складання. Цей Звіт повинні подавати 

платники податків (крім НБУ), які протягом звітного періоду здійснювали контрольовані 

операції. Звіт подається до 1 травня року, наступного за звітним, засобами електронного 

зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного 

документообігу та електронного цифрового підпису.  

Таким чином, уперше Звіт про контрольовані операції буде подаватися в 2014 році за 

результатами 2013 року, точніше за результатами 4-х місяців 2013 року. Звіт складається 

із заголовної та основної частин, додатка та інформації до додатка. У заголовній частині 

наводяться дані про платника податків, який подає Звіт.  

В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, 

здійснені протягом звітного року.  

У додатку (додатках) наводяться дані про осіб, які є сторонами контрольованої операції, 

та деталізовані відомості про контрольовані операції.  

Важливо! Кількість додатків у Звіті відповідає кількості контрагентів - сторін 

контрольованих операцій, загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним 

із яких відповідає вартісному критерію контрольованих операцій згідно з пп. 39.2.1.4                   

п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (дорівнює або 

перевищує 50 млн. грн. (без ПДВ) за відповідний календарний рік). 
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4. МІНДОХОДІВ ЗАТВЕРДИЛО НОВУ ФОРМУ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 

ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ 

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження форми податкової 

декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової 

декларації про майновий стан і доходи» від 11.12.2013 р. № 793. 

Міністерства доходів і зборів України наказом від 11.12.2013р. № 793 затвердило форму 

податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкцію щодо її заповнення.  

Цей наказ набрав чинності 31.12.2013р. Форма декларації, затверджена ним, замінила 

мінфінівську декларацію (наказ від 07.11.2011р. № 1395). Декларація, як і раніше, 

складається з восьми розділів і семи додатків.  

Декларувати доходи за 2013 рік необхідно уже за новою формою.  
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5. НОВИЙ РЕЄСТР ВИДАНИХ ТА ОТРИМАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ 

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження форми реєстру виданих 

та отриманих податкових накладних та порядку його ведення» від 25.11.2013 р. № 708. 

Міністерство доходів і зборів України наказом від 25.11.2013 р. № 708 затвердило: 

- нову форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних; 

- порядок його заповнення. 

Істотних змін, окрім деяких технічних правок, нові форма та Порядок не зазнали. 

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.2013р. за № 2118/24650 та 

набирає чинності з 1 січня 2014 року. 

Отже, ведення реєстру за затвердженою формою платники ПДВ здійснюють, 

починаючи з 01.01.2014р. При цьому подання ними органам доходів і зборів копій 

записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді за 

грудень 2013р. (останній день подання - 20 січня 2014р.) здійснюється за формою, 

затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012р. № 1340. 

  

http://dtkt.com.ua/show/0sid0111.html?id_rubrik=&id_specific=&name_blank=%D0%E5%BA%F1%F2%F0+%E2%E8%E4%E0%ED%E8%F5&type_search=all&Search_blank=%21&search.x=0&search.y=9&search=%21
http://www.visnuk.com.ua/files/pubs/poryadok_708.doc
http://blank.dtkt.ua/blank/71
http://blank.dtkt.ua/blank/71
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6. СКАСОВАНО СТАРІ ТА ЗАТВЕРДЖЕНО НОВІ ТИПОВІ ФОРМИ 

ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ РОБОТИ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ 

Спільний наказ Міністерства інфраструктури України та Міністерства економічного 

розвитку України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 

транспорту України, Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 року                              

№ 488/346» від 10.12.2013р. № 1005/1454. 

З 10 грудня 2013 року не діють типові форми товарно-транспортної накладної та 

подорожнього листа вантажного автомобіля 

Мінінфраструктури та Мінекономрозвитку наказом від 10.12.2013р. № 1005/1454 

скасували спільний наказ Мінтранспорту та Мінстатистики від 29.12.1995р. № 488/346.  

Відповідно з 10 грудня перестають діяти типові форми первинного обліку роботи 

вантажного автомобіля, які були затверджені цим наказом: 

 подорожній лист вантажного автомобіля, форма № 2; 

 подорожній лист вантажного автомобіля у міжнародному сполученні, форма № 1 

(міжнародна); 

 товарно-транспортна накладна, форма № 1-ТН; 

 талон замовника, форма № 1-ТЗ. 

Нові форми ТТН затверджені наказом Мінінфраструктури України від 05.12.2013р. № 983, 

яким внесено зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, 

затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.1997р. № 363. 

 

 

 

  

http://dtkt.com.ua/show/0sid0111.html?id_rubrik=&id_specific=&name_blank=%CF%EE%E4%EE%F0%EE%E6%ED%B3%E9+%EB%E8%F1%F2+%E2%E0%ED%F2%E0%E6%ED%EE%E3%EE+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%B3%EB%FF&type_search=all&Search_blank=%21&search.x=-772&search.y=-254&search=%21
http://dtkt.com.ua/show/0sid0111.html?id_rubrik=&id_specific=&name_blank=%CF%EE%E4%EE%F0%EE%E6%ED%B3%E9+%EB%E8%F1%F2+%E2%E0%ED%F2%E0%E6%ED%EE%E3%EE+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%B3%EB%FF&type_search=all&Search_blank=%21&search.x=-772&search.y=-254&search=%21
http://dtkt.com.ua/show/0sid0111.html?id_rubrik=&id_specific=&name_blank=%CF%EE%E4%EE%F0%EE%E6%ED%B3%E9+%EB%E8%F1%F2+%E2%E0%ED%F2%E0%E6%ED%EE%E3%EE+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%B3%EB%FF&type_search=all&Search_blank=%21&search.x=-772&search.y=-254&search=%21
http://dtkt.com.ua/show/0sid0111.html?id_rubrik=&id_specific=&name_blank=%D2%EE%E2%E0%F0%ED%EE-%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%E0+%ED%E0%EA%EB%E0%E4%ED%E0&type_search=all&Search_blank=%21&search.x=-772&search.y=-254&search=%21
http://dtkt.com.ua/show/0sid0111.html?id_rubrik=&id_specific=&name_blank=%D2%E0%EB%EE%ED+%E7%E0%EC%EE%E2%ED%E8%EA%E0&type_search=all&Search_blank=%21&search.x=5&search.y=8&search=%21
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7. РОЗРОБЛЕНО НОВІ КНИГИ ОБЛІКУ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО 

ПОДАТКУ 

Міністерство доходів і зборів України оприлюднило проект наказу «Про затвердження 

форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення». 

Міністерство доходів і зборів України розробило та оприлюднило проект наказу, яким 

пропонується затвердити нові форми: 

 - Книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої і п’ятої груп, які є 

платниками ПДВ) та Порядку її ведення; 

- Книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників 

єдиного податку третьої і п’ятої груп, які не є платниками ПДВ) та Порядку її ведення. 

Для спрощення порядку ведення підприємцями Книг обліку передбачено можливість їх 

ведення в електронному вигляді.  

У разі прийняття цього наказу втратить чинність наказ Міністерства фінансів України від 

15.12.2011р. № 1637 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів 

і витрат та порядків їх ведення». 

Постанова набирає чинності з дня опублікування, крім змін до Порядку подання 

фінансової звітності, що набирають чинності з 1 січня 2014 року. 

 


