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1. НОВІ ФОРМИ ЗВІТНОСТІ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

З 5 лютого 2013 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України № 1342 від 

17.12.2012р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 

листопада 2011 року № 1492», яким затверджено нові форми податкової звітності з 

податку на додану вартість: 

1) податкової декларації з податку на додану вартість; 

2) уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку 

з виправленням самостійно виявлених помилок; 

3) розрахунку 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. 

Також внесено зміни до форм податкової декларації з податку на додану вартість та 

уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з 

виправленням самостійно виявлених помилок. 

Водночас, форми податкової звітності з податку на додану вартість, затверджені Наказом 

Міністерства фінансів України № 1492 від 25.11.2011р. «Про затвердження форм та 

Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», визнано 

такими, що втратили чинність. 
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2. НОВА ФОРМА РЕЄСТРУ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ТА ПОРЯДОК ЙОГО 

ВЕДЕННЯ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Реєстру виданих та 

отриманих податкових накладних та порядку його ведення» № 1340 від 17.12.2012р. 

Наказ набуває чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного 

опублікування, тобто з 1 березня 2013 року. 
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3. НОВА ФОРМА АВАНСОВОГО ЗВІТУ - ЗНАЙДЕНО ВІДМІННІСТЬ 

Між новою формою авансового звіту, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України, яка вступила в силу 25.01.2013р., і старої, затвердженою наказом ДПА України, 

виявлено одну відмінність 

У формулі розрахунку суми податку з неповернутої протягом звітного місяця суми 

надміру витрачених коштів є посилання на нормативний акт. У старій формі там 

зазначений пункт (167.1) та стаття (167) Податкового кодексу України № 2755-VI від 

02.12.2010р. (далі – ПКУ). Так от, Міністерство фінансів у своїй формі туди вставило 

також номер розділу (IV) ПКУ.  
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4. КВЕД 2005 ЗНОВУ В ДІЇ 

Наказ  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про відновлення чинності 

національного класифікатора України ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної 

діяльності» № 113 від 07.02.2013р.  

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 113 відновлено дію 

Національного класифікатора ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності» 

на період до 31.12.2013р. 

Таким чином, з дати набрання чинності цього наказу (07.02.2013р.) в Україні знову 

паралельно існують два класифікатора видів економічної діяльності: КВЕД-2005 та 

КВЕД-2010. 
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5. РОЗРАХУНКИ У МЕЖАХ 90 ДНІВ 

Лист Державної податкової служби України «Щодо відліку нових строків розрахунків у 

ЗЕД» № 11673/0/71-12/22-3317 від 17.12.2012р.  

Лист ДПСУ від 17.12.2012р. № 11673/0/71-12/22-3317 нагадує про введеня 90-денного 

строку проведення розрахунків за ескпортно-імпортними операціями. 

Нагадаємо, що з 17.11.2012р. Нацбанк отримав право вводити на строк до шести місяців 

інші строки розрахунків, ніж визначені статтями 1 і 2 Закону України «Про порядок 

здійснення розрахунків в іноземній валюті»  № 185/94-ВР від  23.09.1994р. На виконання 

вимог цього Закону прийнято Постанову НБУ від 16.11.2012р. № 475 «Про зміну строків 

розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і введення обов'язкового продажу 

надходжень в іноземній валюті». 

У листі від 05.12.2012р. № 29-209/12263 НБУ роз'яснив, що незалежно від дати укладення 

зовнішньоекономічного договору, якщо авансовий платіж за імпортним договором або 

поставки товару за експортним договором здійснюється в період дії постанови № 475 

(тобто з 19.11.2012р. до 20.05.2013р.), то на такі операції поширюються вимоги про 

завершення цих операцій у 90-денний термін. 

ДПС України в коментованому листі в цілому підтримує такий підхід, зосереджуючи 

увагу на те, що незалежно від дати укладення ЗЕД-контракту: 

1) 90-денний строк розрахунків поширюється на експортні операції, за якими оформлення 

ВМД продукції, що експортується та підписання акта або іншого документа, що засвідчує 

виконання робіт, надання послуг, здійснені починаючи з 19 листопада 2012 року;  

2) при проведенні імпортних операцій 90-денний термін розрахунків поширюється на 

здійснені авансові платежі (при застосуванні розрахунків щодо імпортних операцій 

резидентів у формі документарного акредитиву уповноваженим банком здійснені платежі 

на користь нерезидента) з 19 листопада 2012 року; 

3) якщо оформлення митної декларації (підписання актів або інших документів, що 

засвідчують виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності) за 

експортними операціями або платежі (виставлення векселя на користь постачальників 

продукції, робіт, послуг) за імпортними операціями провадилися до 19.11.2012р., то на 

розрахунки за вказаними експортними, імпортними операціями поширюється 180-денний 

термін розрахунків. 

Залишилося з'ясувати лише одне питання - а якщо з 19.11.2012р. сторони змінюють 

порядок виконання ЗЕД-контракту, який термін тут повинен застосовуватися? 

Враховуючи підхід НБУ та ДПСУ щодо дати виконання умов контракту (оформлення ТД 

на допоставку чи доплату грошових коштів), це має бути 180-денний строк. 
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6. ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ НА ПІДСТАВІ ТИМЧАСОВИХ 

МИТНИХ ДЕКЛАРАЦІЙ 

Лист  Державної податкової служби України «Щодо формування податкового кредиту на 

підставі тимчасових митних декларацій» № 1387/6/15-3115 від 29.01.2013р.   

ДПСУ у своєму листі від 29.01.2013р. № 1387/6/15-3115 зазначає, що у разі ввезення 

товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум 

податку до податкового кредиту, вважається митна декларація.  

Отож, у разі здійснення операцій із ввезення на митну територію України товарів 

формування податкового кредиту з ПДВ проводиться на підставі митної декларації (в 

тому числі тимчасової), оформленої відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує 

сплату податку (за умови дотримання інших вимог щодо формування податкового 

кредиту). 
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7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ПЕРЕПЛАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

Лист  Державної податкової служби України «Про повернення переплати з податку на 

прибуток» № 7772/0/61-12/15-1215 від 25.12.2012р.   

ДПС України своїм листом № 7772/0/61-12/15-1215 від 25.12.2012р. нагадала,  що у разі 

надміру сплачених грошових зобов'язань, платник податку подає заяву до органу ДПСУ за 

місцем перебування на податковому обліку. 

ДПІ не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання 

заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та 

направляє його для виконання відповідному органові Держказначейства. 

Таким чином, від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми з податку на 

прибуток платник податку має право подати до контролюючого органу заяву про 

повернення таких сум, за висновком якого Держказначейство повертає кошти. 

  



 

9 

 

8. ЕЛЕКТРОННА МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ Є ПЕРВИННИМ ДОКУМЕНТОМ  

Лист  Міністерства фінансів України «Щодо окремих питань оформлення господарських 

операцій первинними документами» № 31-08410-07-16/2073 від 23.01.2013р. 

Міністерство фінансів України у своєму листі від 23.01.2013р. № 31-08410-07-16/2073 

вважає, що за наявності обов'язкових реквізитів електронна митна декларація є первинним 

документом, що фіксує господарську операцію із взяття підприємством зобов'язання в 

сумі нарахованих митних платежів. 

До такого висновку автори листа дійшли на підставі поєднання особливостей 

електронного митного декларування, визначень митної декларації та первинних 

бухгалтерських документів. 
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9. ЗАПОВНЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ З ЄСВ. МЕТОДИКА ПЕНСІЙНОГО 

ФОНДУ 

Постанова  Пенсійного фонду України «Про внесення змін до постанови правління 

Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-2» № 24-1 від 10.12.2012р.   

Постановою правління Пенсійного фонду України від 10.12.2012р. № 24-1, внесено зміни 

до постанови правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010р. № 22-2 «Про порядок 

формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

Дія вищезазначених змін поширюється на звітні періоди починаючи з 1 січня 2013 року.  

Нові форми: 

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, 

допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів ПФУ (додаток 4); 

- Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного 

внеску (додаток 5); 

- Звіт про суми єдиного внеску, передбачені договором про добровільну участь у системі 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, які підлягають сплаті, та 

суми доплати до органів ПФУ (додаток 6). 
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10. РОЯЛТІ ТА СУДОВА ПРАКТИКА 

Визначення Харківського апеляційного адміністративного суду від 13.12.2012р. Справа               

№ 2а-9218/12/2070 з питання обґрунтованості віднесення залишкової вартості права 

використання торговельної марки до складу витрат ТОВ, якщо таке право підпадає під 

визначення «роялті»? 

ДПІ, наприклад, вважає, що ТОВ неправомірно включило до складу витрат суму 

залишкової вартості НМА (право на використання торгової марки), чим порушило вимоги 

п. 144.1 ст. 144, пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу України № 2755-VI від 

02.12.2010р. (далі – ПКУ). Суд не підтримав податкові органи в їх переконанні. 

Отже, перевіркою встановлено, що у ТОВ станом на 01.01.2011р. по рахунку 127 «Інші 

нематеріальні активи» враховувалися НМА (право на використання торгової марки). У І 

кварталі 2011р. ТОВ нарахувало амортизацію, яка в податковому обліку була включена в 

рядок 07 (сума амортизаційних відрахувань) декларації з податку на прибуток за І квартал 

2011 року. Сума залишкової вартості вищевказаного НМА в ІV кварталі 2011 року була 

включена в рядок 06.3 (витрати на збут) декларації з прибутку підприємств за 2011р. На 

думку ОДПІ, право на використання торгової марки згідно пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 

ПКУ належить до 3 -й групі ОС і підлягає амортизації. 

Колегія суддів вважає за необхідне вказати на те, що з 01.04.2011р. правовідносини з 

питання обчислення податку на прибуток врегульовані нормами ПКУ, внаслідок чого з 

01.04.2011р. змінився певний законодавцем склад груп НМА, що призвело до виключення 

права на користування торговою маркою з кола нематеріальних активів. 

За приписами п. 5 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України № 242 від 18.10.1999р., до нематеріальних активів відносяться права на 

комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), 

комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких 

визнаються роялті. 

Враховуючи приписи пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, витрати на придбання прав 

користування торговою маркою за ліцензійними договорами, без передачі права власності 

на об'єкти інтелектуальної власності, є платежами типу «роялті» і не формують вартість 

об'єктів нематеріальних активів. 

Тому придбане ТОВ «А» право користування торговою маркою «A» не може бути 

віднесено до нематеріального активу, а значить, не підлягає амортизації. За таких 

обставин ТОВ правомірно виключив зі складу НМА з 01.04.2011р. залишкову вартість 

придбаного права користування торговою маркою «A» і віднесло згаданий показник до 

складу податкових витрат за підсумками 2011 року. 
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11. ПРО АМОРТИЗАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. СУДОВА ПРАКТИКА 

Постанова Донецького апеляційного адміністративного суду від 07.02.2012р., справа 

№ 2а-9037/11/1270. 

Якщо після інвентаризації об'єктів основних засобів (далі – ОЗ) станом на 01.04.2011р. 

виявилося, що загальна вартість всіх груп ОЗ за даними бухгалтерського обліку більше, 

ніж за даними податкового обліку, - різниця амортизується на загальних підставах. 

Податкові органи вбачають у цьому порушення вимог Податкового кодексу України 

№ 2755-VI від 02.12.2010р. (далі – ПКУ) через застосування різних методів нарахування 

амортизації. Наприклад, у бухгалтерському обліку амортизація нараховувалася за 

прямолінійним методом; у податковому обліку - за податковим методом амортизації. 

При складанні акта податкові органи звертають увагу на те, що завдяки різним методам 

амортизації ТОВ «К» фактично вдруге включило до складу витрат операційної діяльності 

суму амортизації, яка вже була відображена у складі амортизаційних відрахувань 

платника податку у попередніх податкових періодах. 

Колегія суддів вважає гідними уваги доводи ТОВ «К» про невідповідність вимогам ПКУ 

виведення ДПІ про повторне використання різниці для нарахування амортизації в 

податковому обліку в складі витрат. Адже відхилення в нарахуванні амортизації за II 

квартал 2011р. виникло через використання при розрахунку різної величини залишкової 

вартості ОС за станом на 01.04.2011р. Тобто в податковому обліку, у зв'язку з 

застосуванням відмінного від бухгалтерського методу нарахування амортизації, 

зменшення залишкової вартості ОС відбувалося прискореними темпами. 

Згідно з нормами п. 6 підрозділу 4 розділу XX ПКУ, для визначення переліку об'єктів 

основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до 

п. 145.1 ст. 145 цього Кодексу для цілей нарахування амортизації з дати набрання 

чинності розділу III ПКУ застосовуються дані інвентаризації, проведеної за станом на 

01.04.2011р. Вартість, яка амортизується по кожному об'єкту ОЗ, інших необоротних та 

НМА визначається як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на 

модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо, а також суми 

накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності 

розділу І ПКУ. Тому суд вважає, що податкова амортизація з 01.04.2011р. нарахована 

ТОВ «К» без порушень вимог ПКУ. 

ДПА України в листах від 09.02.2011р. № 3610/7/15-0317, від 20.05.2011р.                                            

№ 14218/7/15-0317 та від 29.12.2011р. № 8751/6/15-1415 зазначає: якщо за результатами 

інвентаризації станом на 01.04.2011р. загальна вартість усіх груп ОЗ за даними 

бухгалтерського обліку більше загальної вартості всіх груп ОЗ за даними податкового 

обліку, то різниця амортизується на загальних підставах. Тобто податковий орган 

допускає таку ситуацію, при цьому не враховуючи причин виникнення такої різниці. А 

суд вважає, що в даному випадку важливий факт виникнення такої різниці, який 

підтверджується актом інвентаризації. Метод амортизації для цілей оподаткування 

платник податку обирає в наказі про облікову політику (пп. 145.1.9 п. 145.1 ст. 145 ПКУ). 



 

13 

 

12. ВИЗНАННЯ СТАРОЇ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ. СУДОВА ПРАКТИКА  

Постанова ВАСУ від 25.12.2012р. Справа № К-37847/10 

Зауважимо, що ця справа стосується виконання податковими органами та платниками 

податків вимог Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків 

перед бюджетами та державними цільовими фондами» № 2181-ІІІ від 21.12.2000р. (далі – 

Закон № 2181-ІІІ) у частині визнання податкової звітності як податкової декларації з 

огляду на дефекти її складення. 

У цій частині постанова цікава лише тим платникам податків, чия скарга щодо спору про 

визнання податкової звітності як податкової декларації, поданої за правилами Закону                            

№ 2181-ІІІ та прийнятими на його виконання нормативними актами, досі перебуває на 

розгляді апеляційної чи касаційної інстанції. 

Водночас є два висновки, які, на наш погляд, залишаються актуальними та важливими і на 

сьогодні, адже податкова звітність подається за правилами та з дотриманням вимог, 

визначених Податковим кодексом України № 2755-VI від 02.12.2010р. (далі – ПКУ). 

Так, відомо, що вимоги до податкової декларації наведені у ст. 48 ПКУ. 

Порядок подання декларації до органів ДПС встановлено ст. 49 ПКУ. У п. 49.9 ст. 49 ПКУ 

названо умови, дотримання яких надає такій податковій звітності статусу «прийнята». 

Крім цього, п. 49.10 ст. 49 ПКУ зазначено, що відмова посадової особи органу ДПС 

прийняти декларацію з будь-яких причин, не визначених статтею 49, забороняється.  

Це, зокрема, стосується випадків, коли податковий орган висуває будь-які не визначені 

цією статтею передумови щодо такого прийняття, включаючи: 

- зміну показників такої податкової декларації; 

- зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування; 

- зменшення або скасування сум бюджетних відшкодувань; 

- незаконне збільшення податкових зобов'язань. 

Висновок 1. Зважаючи на вищезазначене, якщо податковий орган усе-таки прийняв 

рішення не визнавати подану звітність податковою декларацією, то саме йому доведеться 

доводити у суді, що така податкова звітність не відповідає вимогам ст. 48 та 49 ПКУ. 

У тексті постанови від 25.12.2012р. у справі № К-37847/10 ВАСУ звертає увагу на таке: 

«...Водночас слід зазначити, що задоволення судом позовних вимог щодо визнання 

протиправною відмови контролюючого органу прийняти податкову декларацію означає, 

що відповідне рішення податкового органу не створило жодних правових наслідків для 

платника, а податкова декларація є поданою. Таке рішення суду сприяє належному 

відновленню порушених прав платника. 
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Однак при цьому необхідним заходом для належного захисту прав платника є зазначення 

у резолютивній частині постанови адміністративного суду про задоволення позовних 

вимог дати, з якої податкова декларація вважається поданою платником до органу 

державної податкової служби...». 

Висновок 2. При зверненні до адміністративного суду з позовом про визнання дій 

протиправними у частині неприйняття податкової звітності слід також додати таку 

позовну вимогу, як «... визнати податкову декларацію з ... поданою станом на ... (вказати 

дату)».  

 

 


