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1. ПОСКАРЖИТИСЬ НА ПОСТАЧАЛЬНИКА МОЖНА БУДЕ ПРОТЯГОМ 60 

КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ 

З 1 січня 2014р. з’явиться спеціальна норма щодо права поскаржитися на постачальника, 

який відмовився виписати податкову накладну або порушив порядок її виписки, протягом 

60 календарних днів 

Починаючи з 1 січня 2014р. у п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI з’явиться спеціальна норма щодо права поскаржитися на 

постачальника, який відмовився виписати податкову накладну або порушив порядок її 

виписки (реєстрації), зберігається за покупцем протягом 60 календарних днів, наступних 

за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у 

якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок 

реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Ця норма передбачена Законом України від 24.10.2013р. № 657-VII «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та 

удосконалення деяких положень». 
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2. ПІД КОНТРОЛЬ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПАДАТИМУТЬ 

КРАЇНИ ТА ТЕРИТОРІЇ ЗІ СТАВКОЮ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 14% І НИЖЧЕ 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та 

реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень» від 24.10.2013р.                        

№ 657-VII. 

З метою удосконалення деяких положень Законом України від 24.10.2013р. № 657-VII 

внесено зміни до Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI. 

Зокрема, для цілей трансфертного ціноутворення, а саме для контрольованості операції, 

чітко прописано одну з умов: ставка податку на прибуток, яка діє в країні нерезидента чи 

за якою сплачує податок нерезидент, має бути на «5 відсоткових пунктів» і більше 

нижчою за ставку в Україні. До цього мовилося просто «на 5 відсотків». 

Таким чином, при чинній ставці податку на прибуток 19% до внесення змін визначенню 

контрольованих операцій відповідали операції з  нерезидентами, які сплачують податок на 

прибуток нижче 18,05% (19 - (19 х 5%)), після вищезазначених змін - нижче 14% (19 - 5). 

Норми Закону щодо вдосконалення положень про трансфертне ціноутворення набрали 

чинності  13 листопада 2013 року. 
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3. ДОГЛЯД ЗА ДИТИНОЮ ДО 3-Х РОКІВ ЗАРАХОВУВАТИМУТЬ ДО 

СТРАХОВОГО СТАЖУ 

Верховна Рада ухвалила Закон, за яким відпустка по догляду за дитиною до 3-х років 

зараховується до страхового стажу. 

Верховна Рада України підтримала урядовий законопроект № 3116 «Про внесення зміни 

до статті 7 закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 

зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» 

щодо зарахування до страхового стажу періоду відпустки для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку». Згідно з цим Законом, до страхового стажу включено 

період знаходження у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку, як період, за який сплачено єдиний внесок, виходячи з мінімального розміру 

страхового внеску. 
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4. УРЯД ПРОДОВЖУЄ СТВОРЮВАТИ НОРМАТИВНУ БАЗУ У СФЕРІ 

ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Постанови Кабінету Міністрів України № 763 «Про затвердження Порядку розрахунку та 

застосування ринкового діапазону цін і ринкового діапазону рентабельності для цілей 

трансфертного ціноутворення», № 764 «Про затвердження Порядку узгодження цін у 

контрольованих зовнішньоекономічних операціях, за результатами якого укладаються 

договори, що мають двосторонній або багатосторонній характер, для цілей трансфертного 

ціноутворення» від 17.10.2013р. 

Нагадаємо, що з 01.09.2013р. набули чинності норми ст. 39 Податкового кодексу України  

від 02.12.2010р. № 2755-VI щодо контролю деяких операцій, обсяг яких з кожним 

контрагентом складає більше 50 млн. грн. на рік. Система визначення звичайної ціни 

товарів та/або результатів робіт (послуг) у таких контрольованих операціях і 

називається трансфертним ціноутворенням. 

Для практичного застосування нововведень не вистачає низки підзаконних актів, що їх 

мають ухвалити уряд й інші органи виконавчої влади. Кабмін вже почав видавати 

відповідні документи. Цього разу він затвердив: 

- Порядок розрахунку та застосування ринкового діапазону цін і ринкового діапазону 

рентабельності для цілей трансфертного ціноутворення (постанова № 763 від 

17.10.2013р.); 

- Порядок узгодження цін у контрольованих зовнішньоекономічних операціях, за 

результатами якого укладаються договори, що мають двосторонній або багатосторонній 

характер, для цілей трансфертного ціноутворення (постанова № 764 від 17.10.2013р.). 

При цьому постанову КМУ «Про затвердження порядку укладення та виконання 

договорів про ціноутворення для цілей оподаткування» (№ 787 від 22.08.2012р.) визнано 

такою, що втратила чинність. 
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5. ЗМІНЕНО ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 і розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 24 жовтня 2007 р. № 911» від 07.11.2013р. № 820. 

27.11.2013р. частково набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 

07.11.2013р. № 820, якою внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності та 

Порядку застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні 

Відповідно до змін термін подання річної фінансової звітності переноситься з 9 лютого на 

28 лютого наступного за звітним року. 

Що стосується подання фінансової звітності до органів доходів і зборів, то, як і раніше, 

вона подається у строки, передбачені для подання декларації з прибутку. Тобто для 

більшої частини платників податків, для яких базовим періодом є календарний рік, - 

протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року. 

Також перенесено дату переходу на складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами з 1 січня 2014 року на 1 січня 2015 року для: 

- кредитних спілок; 

- підприємств, які здійснюють діяльність з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 

009:2010). 

Окрім того, внесено зміни і до Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової 

звітності в Україні. Так, Стратегія передбачає перехід до подання фінансової звітності, 

складеної за міжнародними стандартами, в електронній формі за принципом «єдиного 

вікна». 

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

фінансової звітності, що набирають чинності з 1 січня 2014 року. 
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6. ПОДАТКІВЦІ РОЗ'ЯСНИЛИ ПИТАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО 

ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Узагальнюючої 

податкової консультації з окремих питань застосування норм податкового законодавства 

щодо трансфертного ціноутворення» від 22.11.2013р.  № 699. 

Наказом Міністерства доходів і зборів України від 22.11.2013р. № 699 затверджено 

Узагальнюючу податкову консультацію з окремих питань застосування норм податкового 

законодавства щодо трансфертного ціноутворення. 

Зокрема, зазначено, що першим звітним періодом для подачі Звіту про контрольовані 

операції буде 2013 рік. Для визначення обсягу контрольованих операцій враховується 

вартісний показник усіх операцій окремо з кожним контрагентом у цілому за календарний 

рік. У звіті за 2013 рік платник податку повинен зазначити контрольовані операції, 

здійснені у період з 01.09.2013р. по 31.12.2013р. Якщо ж загальна сума операцій з однією 

пов’язаною особою становить понад 50 млн. грн. (без ПДВ) і всі ці операції здійснено до 

01.09.2013р. - звітувати не потрібно. 

У Звіті контрольовані операції відображаються за датою переходу прав власності на 

товари або датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог 

чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг. 

При визначенні обсягу контрольованих операцій враховується сума акцизного податку. 

Платники податків, які протягом звітного періоду здійснювали контрольовані операції, 

зобов'язані подавати Звіт про контрольовані операції до 1 травня року, наступного за 

звітним. Подання Звіту із запізненням прирівнюється до неподання Звіту і тягне за собою 

штрафні санкції. За не зазначення у своєчасно поданому Звіті окремих контрольованих 

операцій - штраф у розмірі 5%. від суми контрольованої операції, не зазначеної у 

поданому Звіті; 

Рішення про застосування одного із методів щодо визначення звичайних цін приймається 

платником самостійно, при цьому подача окремого повідомлення до контролюючого 

органу не передбачена. Інформація щодо обраного методу зазначається у відповідній 

графі Звіту про контрольовані операції. 

  



8 

 

7. ПОДАТКІВЦІ ПО-НОВОМУ РОЗ'ЯСНИЛИ СПЛАТУ АВАНСОВИХ ВНЕСКІВ 

З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Узагальнюючої 

податкової консультації з окремих питань щодо сплати щомісячних авансових внесків з 

податку на прибуток» від 22.11.2013р.  № 698. 

В Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій Наказом Міндоходів від 

22.11.2013р. № 698, податківці розглянули 15 питань стосовно сплати щомісячних 

авансових внесків з податку на прибуток. Зокрема: 

 - якщо підприємство одночасно провадить діяльність, що звільнена від оподаткування 

податком на прибуток, та діяльність, яка оподатковується у загальному порядку, то 

отриманий від пільгових операцій дохід враховується при визначенні критерію –                            

10 млн. грн.; 

 - вартість торгових патентів не зменшує авансові внески протягом року, а враховується у 

зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток у декларації за рік; 

 - платник податку не може добровільно відмовитись від сплати авансових внесків та 

перейти на щоквартальне звітування. Виняток лише, якщо за підсумками I кварталу не 

отримано прибутку або отримано збиток; 

- підприємство, що ліквідується, припиняє сплачувати авансові внески у звітному місяці, у 

якому подається ліквідаційний баланс; 

- при переході із загальної системи оподаткування на спрощену всередині року авансові 

внески не сплачуються з першого місяця кварталу звітного року, у якому він переходить 

на спрощену систему оподаткування; 

- платник податку, перейшовши із загальної системи оподаткування на фіксований 

сільгоспподаток, припиняє сплату авансових внесків з березня, а нараховані в картці 

особового рахунка авансові внески за січень-лютий підлягають анулюванню. Ці кошти 

можна повернути як надміру сплачені або зарахувати у сплату іншого платежу; 

- платник, який за I квартал звітного року отримав збиток та скористався правом подати 

декларацію за I квартал, вправі авансові внески за січень-березень включити у зменшення 

зобов’язань уже в декларації за I квартал цього року; 

- за несплату або несвоєчасну сплату авансових внесків передбачено штраф: 10% від суми 

боргу (у разі затримки сплати до 30 днів) і 20% від суми боргу (при затримці сплати понад 

30 днів). Крім цього, на суму податкового боргу нараховується пеня за кожний день 

прострочення з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ; 

- для розрахунку авансових внесків беруться до уваги  показники податкової декларації з 

податку на прибуток, виправлені за результатами перевірок. 
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8. ДОВІДКУ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ЗАБОРГОВАНОСТІ МОЖНА ОТРИМАТИ В 

ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ 

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Порядку видачі довідки 

про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами 

доходів і зборів» від 10.10.2013р. № 567  

У Порядку, який діє з 26.11.2013р., йдеться про те, що платникам податків, які подають 

звітність в електронній формі, надання довідки може здійснюватися засобами 

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

електронного документообігу та електронного цифрового підпису. 

Паперовий варіант довідки ніхто не скасовував, його можна отримувати безпосередньо в 

органі доходів і зборів, до якого було подано заяву про отримання довідки. 

Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, 

що передбачає надання органом доходів і зборів довідки, та зазначенням найменування 

підприємства (установи, організації), до якого довідку буде подано платником податків. 

Строк розгляду заяви платника податків та видачі довідки або направлення відмови в її 

наданні становить п’ять робочих днів з дня отримання такої заяви органом доходів і 

зборів. 

Нагадаємо, що з 22.11.2013р. втратив чинність Порядок видачі довідки про відсутність 

заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової 

служби, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2012р. № 1315. 
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9. ДОВІДКИ ПРО ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ СКАСОВАНО 

Лист Національного банку, Міністерства доходів і зборів України «Про скасування листа» 

від 28.10.2013р.  № 22-394/7/99-99-22-03-01-17|28-311/19777. 

У зв’язку зі змінами в законодавстві України Національний банк спільним листом із 

Міністерством доходів і зборів України скасував форму довідки про відсутність за 

межами України валютних цінностей та майна, затверджену спільним листом НБУ, ДПАУ 

та ДМСУ «Щодо подання Декларації про валютні цінності та майно» від 09.01.1998р.                  

№ 13-226/53-188, № 206/10/22-0117, № 11/3-247. 

Згідно зі скасованим документом валютне регулювання і валютний контроль 

здійснювався шляхом реєстрації органами державної податкової служби виданих 

суб'єктами господарювання довідок про відсутність у них за межами України валютних 

цінностей та майна. Листом було встановлено форми зазначеної довідки і журналу їх 

обліку та передбачено, що після реєстрації органами державної податкової служби 

зазначені довідки є підставою для прийняття до митного оформлення експортно-

імпортних вантажів, проведення банківських операцій з валютними цінностями або 

здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності. 

Враховуючи, що новим спільним листом попередній було відкликано та скасовано, у 

Міндоходів відтепер відсутні правові підстави для надання таких довідок.  

 

  

  



11 

 

10. НБУ ПРОДОВЖИВ 90-ДЕННИЙ СТРОК ПОВЕРНЕННЯ ВАЛЮТИ ТА ЇЇ 

ПРОДАЖ ЩЕ НА 6 МІСЯЦІВ 

Постанова Правління Національного банку України «Про зміну строків розрахунків за 

операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов'язкового продажу 

надходжень в іноземній валюті» від 14.11.2013р. № 453. 

НБУ змінив строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і 

запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті. НБУ постановив, 

що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів здійснюються у строк, що не 

перевищує 90 календарних днів.  

Вимога щодо обов'язкового продажу поширюється на надходження в інвалюті за кордону 

на користь юридичних осіб, фізосіб-підприємців, іноземних представництв, а також 

надходження в інвалюті, на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі 

індивідуальних ліцензій НБУ. 

Не підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України 

надходження в інвалюті: 

- на користь держави або під державні гарантії; 

- за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України; 

- за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну 

реєстрацію; 

- на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за 

агентськими угодами, що підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів.  

Крім цього, встановлена вимога щодо обов'язкового продажу на міжбанківському 

валютному ринку України надходжень із-за меж України в інвалюті на користь фізичних 

осіб (резидентів та нерезидентів) у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150000 

гривень за місяць. 

Вимога щодо обов'язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї 

групи Класифікатора та в російських рублях. 

Уповноважений банк зобов'язаний попередньо зараховувати кошти, які надходять із-за 

меж України за переказами на користь фізичних осіб в іноземній валюті, на окремий 

аналітичний рахунок балансового рахунку 2909 «Інша кредиторська заборгованість за 

операціями з клієнтами банку». 

Обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті здійснюється без доручення клієнта, 

не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на 

аналітичний рахунок. Виплата переказу, що надійшов в інвалюті з-за кордону на користь 

фізичної особи, у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 000 гривень за 

місяць, здійснюється в гривнях і зараховується на поточний рахунок отримувача переказу. 
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11. КИЇВСЬКІ ПОДАТКІВЦІ РОЗГЛЯНУЛИ ПОРЯДОК ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

ВИТРАТ НА ЕЛЕКТРОННИЙ КВИТОК 

Лист головного управління Міністерства доходів і зборів України в м. Києві «Про 

підтвердження оплати проїзного документа при відрядженні» від 11.10.2013р. 

№ 5132/10/26-15-1701-06. 

Залежно від форми оплати електронного квитка розрахунковим документом є, зокрема, 

квитанція платіжного термінала про оплату вартості квитків із застосуванням платіжної 

картки, виписка з відповідного карткового рахунку, завірена підписом та печаткою 

банківської установи. 

ГУ Міндоходов в м. Києві відзначило, що транспортні витрати на відрядження можуть 

бути включені до складу витрат платника податку лише за наявності підтвердних 

документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або 

транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за 

наявності посадкового талона та документів про сплату за всіма видами транспорту, в 

тому числі чартерним рейсам. 

Для підтвердження витрат на придбання електронного квитка необхідний такий пакет 

документів: оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує 

здійснення розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне 

доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового 

рахунку, квитанція до прибуткового касового ордеру); роздруківка на папері частини 

електронного авіаквитка з вказаним маршрутом (маршрут/квитанція); оригінали відривної 

частини посадочних талонів пасажира; посадочний документ і перевізний документ, 

роздруковані на папері (транспортні квитки) . 

Залежно від форми оплати електронного квитка розрахунковим документом є, зокрема, 

квитанція платіжного термінала про оплату вартості квитків із застосуванням платіжної 

картки, виписка з відповідного карткового рахунку, завірена підписом та печаткою 

банківської установи . 
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12. РОЗРОБЛЕНО НОВУ ФОРМУ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ТА ПОРЯДОК ЇЇ 

ЗАПОВНЕННЯ 

Міністерство доходів і зборів України оприлюднило проект нової форми податкової 

накладної та Порядку її заповнення.  

У зв'язку із останніми змінами, внесеними до розділу V Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI, форма податкової накладної та Порядок її заповнення 

потребували змін.  

Згідно з п. 2 оновленого Порядку податкова накладна та додатки до неї складаються та 

надаються за вибором покупця (отримувача) в один з таких способів:  

а) у паперовому вигляді. В такому випадку вона заповнюється за встановленою формою 

шляхом: 

- або видруковування такої форми з подальшим заповненням її платником податку на 

додану вартість розбірливим почерком ручкою з чорнилом (пастою) синього або 

чорного кольору без підчисток і виправлень тексту та цифрових даних; 

- або заповнення її в електронному вигляді з подальшим видруковуванням. Друкована 

податкова накладна може бути як з клітинками, так і без них; 

б)  в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному 

законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови 

реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних.  

Усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з 

копійками. 

Відповідно в оновленій податковій накладній змінено реквізит (у верхній лівій частині 

ПН), де відмічається обрана форму виписки накладної (паперова чи електронна), статус 

реєстрації в ЄРПН та факт залишення копії накладних в продавця. 

По-новому виглядає тепер і реквізит «Порядковий  номер» податкової  накладної. Він 

повинен містити лише числові значення (не повинен містити літер чи інших символів) та 

складатися з трьох частин:  

1) до знаків дробу проставляється порядковий номер;  

2) між знаками дробу проставляється код виду діяльності, що передбачає спеціальний 

режим оподаткування. Якщо платник податку перебуває на загальному режимі 

оподаткування, то код діяльності не заповнюється; 

3) після знаків дробу проставляється числовий номер філії чи структурного підрозділу. 

З нової форми вилучено усі згадки про свідоцтво про реєстрацію ПДВ (у зв'язку зі 

змінами, які вносить в Податковий кодекс з 1 січня 2014р. Закон України від 24.10.2013р. 

№ 657-VII). 
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13. НОВА ФОРМА № 1-ДФ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ЗАПОВНЕННЯ - В ПРОЕКТІ 

МІНДОХОДІВ. 

Міністерства доходів і зборів України оприлюднило проект нової форми Податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум 

утриманого з них податку, та Порядку його заповнення. 

З метою приведення нормативно-правових актів Міністерства доходів і зборів України у 

відповідність до Закону України від 04.07.2013р. № 404-VII «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи» 

податківці розробили проект наказу, яким пропонують затвердити: 

 -  нову форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); 

 - Порядок його заповнення та подання податковими агентами до контролюючих органів.  

Зміни в самій формі швидше косметичні. Наприклад, усюди «органи державної 

податкової служби» змінено на «контролюючі органи». 

Відсутній у новій формі рядок «Сума податкового боргу станом на 01.01.2011р. (грн., 

коп.)». 

В Порядку уточнено, що Податковий розрахунок подається податковими агентами в один 

із таких способів: 

- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо 

реєстрації електронного підпису відповідальної особи податкового агента у порядку, 

визначеному законодавством; 

- на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації; 

- на паперовому носії, якщо кількість рядків у Податковому розрахунку не більше п'яти.  

Довідник ознак доходів доповнено новими пунктами: доходи від продажу продукції 

тваринництва (пункт 180), доходи від брухту та дорогоцінних металів (пункт 181), доходи 

від операцій з конвертації цінних паперів (пункт 182), доходи від операцій з валютними 

цінностями (крім цінних паперів) (пункт 183), інвестиційний прибуток від операцій з 

борговими зобов’язаннями НБУ та казначейськими зобов’язаннями України, емітованими 

Мінфіном (пункт 184). 
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14. НОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК - В ПРОЕКТІ ВІД 

МІНДОХОДІВ 

Оприлюднено проект нової форми Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємства. Відповідно до п. 46.5 ст. 46 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№ 2755-VI Міністерство доходів і зборів України розробило та оприлюднило на своєму 

сайті проект наказу, яким запропоновано затвердити нову форму податкової декларації з 

податку на прибуток підприємства. Прийняття цього нормативного акта, на думку 

Міністерства доходів і зборів України, забезпечить повноту та своєчасність сплати 

податку на прибуток підприємства, покращить адміністрування податку, запобігатиме 

непорозумінням між контролюючими органами та платниками податку. 

У разі прийняття Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. 


