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1. ЗМІНИ В ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ ЩОДО СПРОЩЕННОЇ 

СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ  

З 1 січня 2013 року набрав чинності закон про внесення змін до Подактового кодексу 

України. Результатом цих змін стало: 

 

- запровадження для платників спрощеної системи, які обрали другу групу податковий 

період – календарний рік (замість календарного кварталу); 
 

- скасування обмежень по критерію кількості найманих працівників для 5, 6 груп 

платників єдиного податку; 
 

- зниження ставки єдиного податку для 5 та 6 груп з 7% і 10% до 5% і 7%; 
 

- запровадження електронної форми заповнення заяви про перехід на спрощену систему 

оподаткування. 
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2. ЩОДО НОВОЇ ФОРМИ ДЕКЛАРАЦІЇ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ 

  

Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до форми податкових 

декларацій платника єдиного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 21 грудня 2011 року № 1688» № 1159 від 07.11.2012р.  

 

Форми Декларацій для платників єдиного податку - фізичних та юридичних осіб 

викладено в новій редакції. 

 

У формі тепер передбачено ставки для платників єдиного податку п'ятої групи. 

 

У декларації для юридичних осіб окремими розділами представлені розрахунки 

податкових зобов'язань для платників четвертої і шостої груп. 

 

Тут окремим розділом подано розрахунки податкових зобов'язань для платників єдиного 

податку шостої групи. 

 

Нові форми набудуть чинності в день офіційного опублікування. 

 

За ІV квартал і за 2012 рік звітуємо за старою формою.  
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3. ДУМКА ДПАУ ЩОДО ПОРЯДКУ ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДУ ПІДПРИЄМЦІВ – 

ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ 
 

Наказ  Державної податкової служби України «Про затвердження Узагальнюючої 

податкової консультації щодо порядку визначення складу доходів суб'єктів 

господарювання - фізичних осіб - платників єдиного податку» № 1183 від 24.12.2012р.   

 

Державна податкова служба України наказом № 1183 затвердила Узагальнюючу 

податкову консультацію щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів 

господарювання - фізичних осіб - платників єдиного податку.  

 

У цьому документі податківці роз’яснили, що платники єдиного податку (далі - ЄП) 

першої, другої, третьої та п’ятої груп, які не є платниками ПДВ, відображають отримані 

доходи у книзі обліку доходів, платники ЄП третьої та п’ятої груп, які є платниками ПДВ, 

- у книзі доходів та витрат шляхом щоденного відображення отриманих доходів і 

фактично понесених сум витрат від провадження підприємницької діяльності за 

підсумками робочого дня, а також із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік.  

 

Зокрема, у консультації зазначено, що кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок, 

який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються 

до доходу фізичної особи - підприємця - платника ЄП з урахуванням вимог ст. 292 

Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010р.  

 

Разом з тим якщо фізична особа - підприємець вносить на свій поточний рахунок у банку, 

відкритий для здійснення підприємницької діяльності, готівку, яка на момент унесення 

вже була відображена у відповідній книзі, то у платіжному дорученні зазначається 

призначення платежу - виручка за певний період. Таким чином, зазначена виручка 

повторно не включається до доходу платника ЄП.  

 

При цьому сума коштів, унесених на поточний рахунок за певний період, не повинна 

перевищувати суму доходу, відображену у відповідній книзі за відповідний період. 
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4. НОВА ФОРМА ЗАПРОШЕННЯ ПЛАТНИКІВ ДО ПОДАТКОВОЇ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Повідомлення про 

запрошення платника податків до органів державної податкової служби» № 1265 від 

03.12.2012р.  

 

Міністерство фінансів України затвердило форму повідомлення про запрошення платника 

податків до органів державної податкової служби. 

 

У повідомленні, зокрема, мають бути зазначені найменування та адресу органу ДПС, 

податковий номер платника податку, підстави запрошення і питання, за яким 

викликається особа. При відсутності податкового номера зазначаються серія та номер 

паспорта платника податків. На корінці повідомлення повинна бути відмітка про його 

вручення. 
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5. ЗМІНИ В РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКОМ ПДВ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Положення про 

реєстрацію платників податку на додану вартість» № 1144 від 06.11.2012р.  

 

Серед основних змін, затверджених наказом № 1144 від 06.11.2012р. «Про затвердження 

Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», відзначимо 

наступні: 

 

1. Особи, які включені до системи подання податкових документів в електронному 

вигляді, можуть подавати реєстраційні заяви засобами електронного зв'язку в електронній 

формі. 

 

Правила, порядок та строки розгляду податковими органами реєстраційних заяв, поданих 

в електронному вигляді, є такими самими, як і для реєстраційних заяв, поданих у 

паперовому вигляді. 

 

2. Платники ПДВ, які до податкових органів подають податкові декларації та іншу 

звітність в електронній формі, можуть направити до Реєстру запит щодо підтвердження 

достовірності індивідуальних податкових номерів та номерів Свідоцтв своїх продавців або 

покупців, надавши їх список та вказавши щодо кожного контрагента - об'єкта запиту 

реквізити (індивідуальний податковий номер та номер Свідоцтва). 

 

За результатами перевірки наявності записів у Реєстрі у файлі-відповіді по кожному 

об'єкту запиту надається одна із ознак про те, що в Реєстрі із зазначеною сукупністю 

реквізитів: 

- наявний запис у переліку зареєстрованих платників ПДВ; 

- наявний запис у переліку анульованих свідоцтв платників ПДВ; 

- відсутній запис у переліках зареєстрованих платників ПДВ та анульованих свідоцтв 

платників ПДВ. 

 

3. У разі зміни даних про платника ПДВ, які зазначаються у Свідоцтві, а також у разі 

встановлення розбіжностей чи помилок у записах Свідоцтва та/або Реєстру, втрати або 

непридатності Свідоцтва для користування платник ПДВ подає реєстраційну заяву до 

податкового органу протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані 

про платника ПДВ або виникли інші підстави для перереєстрації та заміни Свідоцтва. 

 

Податковий орган видає платнику ПДВ нове Свідоцтво замість попереднього з 

дотриманням правил та у строки, що визначені для реєстрації платників ПДВ. 
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6. НОВІ ФОРМИ ДОВІДКИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА ПРО СПЛАЧЕНІ ПОДАТКИ В 

УКРАЇНІ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку видачі довідки про 

сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки» 

№ 1264 від 03.12.2012р.   
 

Наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2012 р. №1264 «Про затвердження 

Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток 

(доходи) та форми цієї довідки» затверджено: 
 

- Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток 

(доходи) (далі - Порядок № 1264); 
 

- форму довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи). 

 

Також визнано таким, що втратив чинність, наказ ДПА України «Про затвердження 

Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток 

(доходи) та форми цієї довідки» № 417 від 03.09.2003р. (далі - Порядок № 417). 

 

Порядком № 1264 визначено процедуру видачі зазначеної довідки фізичній або 

юридичній особі, яка не є резидентом та отримує доходи з джерелом їх походження з 

України. 

 

Як і раніше, довідка видається органом ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) 

резидента або постійного представництва нерезидента, що здійснює на користь 

нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України. 

 

Довідка або обґрунтована відмова у її видачі видається на бланку органу ДПС за підписом 

керівника цього органу протягом 5 (раніше - 10) робочих днів від дати одержання 

письмового звернення нерезидента або уповноваженої ним особи. 

 

Звернення має містити інформацію, визначену пп. 4.2 п. 4 Порядку № 1264. 

Джерелом інформації для видачі довідки є дані додатка ПН до податкових 

декларацій (розрахунків) з податку на прибуток, надані податковими агентами податкові 

розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь нерезидентів, а також сум 

утриманого з них податку або надані нерезидентом документи у разі самостійного 

нарахування і сплати податку. 

 

Обґрунтована відмова у видачі довідки надається органом ДПС у разі, якщо нерезидент у 

своєму письмовому зверненні надав недостовірну інформацію.  

 

 

 

 

 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2155-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2155-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2155-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2155-12
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7. ЗМІНА ПОРЯДКУ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку подання 

фінансової звітності» № 29 від 16.01.2013р.   

 

Кабінет Міністрів України постановою № 29 від 16.01.2013р. вніс зміни до Порядку 

подання фінансової звітності. Зокрема, встановлено, що з 1 січня 2014р. кредитні спілки 

повинні складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 

міжнародними стандартами фінансової звітності. 

 

Також зазначено, що підприємства - платники податку на прибуток, що відносяться до 

суб'єктів малого підприємництва, в тому числі до суб'єктів мікропідприємництва, не 

подають органу ДПС квартальну фінансову звітність для подання податкової декларації. 

 

Затверджена нова редакція абзацу 1 пункту 6 Порядку, - встановлено, що квартальна 

звітність подається розпорядниками коштів державного і місцевих бюджетів не пізніше 15 

числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річна фінансову звітність - не пізніше 22 

січня року, наступного за звітним роком. 

 

Крім того, встановлено, що головні розпорядники коштів держбюджету подають 

квартальну та річну зведену фінансову звітність Казначейству за встановленим ним 

графіком і Рахунковій палаті. 
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8. ЩОДО РІЗНИЦІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА КВЕД ТА ЗАТВЕРДЖЕНОЇ У СТАТУТІ 

Лист Державної податкової служби України  «Про розгляд листа [щодо деяких питань при 

здійсненні певного виду господарської діяльності без його визначення в установчих 

документах та відповідальність за таку діяльність]» № 7242/0/61-12/15-1415 від 

17.12.2012р.   

 

Листом № 7242/0/61-12/15-1415 від 17.12.2012р. ДПС України пробує надати відповідь на 

запитання: чи порушує вимоги закону госпсуб'єкт, який здійснює певний вид 

господарської діяльності без його визначення в установчих документах? 

 

Питання на сьогодні є актуальним, хоча б у площині процесу заміни кодів КВЕД на нові 

(згідно з новим класифікатором КВЕД-2010), що досі триває.  

 

Змоделюємо для себе ситуацію: у статуті ТОВ, серед переліку видів діяльності, зазначено 

торгівлю товарами та продуктами харчування. При цьому отримано ліцензію на 

здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкоголем і тютюном. КВЕД-2010: 46.34 

«Оптова торгівля напоями», 46.35 «Оптова торгівля тютюновими виробами». 

 

За логікою коментованого листа  ДПС, має існувати певний зв’язок між переліком видів 

діяльності, визначених у статуті, та офіційними даними з ЄДР, оскільки:  

 

1) п. 2 ст. 57 Господарського кодексу України № 436-IV від 16.01.2003р. встановлено, що 

в установчих документах має бути зазначено, у тому числі, предмет господарської 

діяльності; 

 

2) відомості щодо видів діяльності юридичної особи містяться в Єдиному державному 

реєстрі (п. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003р.); 

 

3) органи ДПС мають право здійснювати контроль за наявністю ліцензій на провадження 

видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з 

наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці 

документи (пп. 20.1.29 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України № 2755-VI від 

02.12.2010р.). 

 

На нашу думку, жодного зв’язку тут немає і не може бути, адже установчі документи 

лише визначають предмет (напрям) діяльності створеної юрособи. Проте під час 

провадження самої діяльності ці напрями можуть змінюватися без потреби внесення змін 

безпосередньо до статуту. Причому дані ЄДР, на відміну від статуту, мають уже 

конкретизований перелік видів діяльності, які безпосередньо здійснюються юрособою на 

сьогодні. 

 

Ми досі дотримуємося позиції, що у статуті може бути наведено невиключний перелік 

видів діяльності. З огляду на це вважаємо, що для законності здійснення діяльності й 

отримання ліцензії важливим джерелом інформації стосовно переліку видів діяльності є 

не дані статуту, а дані, внесені до ЄДР. 
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9. ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВИБОРУ ФОРМИ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ 

ПОКУПЦЕМ 

Лист Державної податкової служби України «Щодо деяких питань складання податкових 

накладних» № 6357/0/61-12/15-3115 від 03.12.2012р.  

 

Покупець може вибирати формат складання податкової накладної, що підтверджено в 

листі ДПС України № 6357/0/61-12/15-3115 від 03.12.2012р.  

 

ДПС роз'яснила, що пунктом 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України № 2755-VI від 

02.12.2010р. передбачено обов'язок платника податків надати покупцю (одержувачу) на 

його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за 

наявності) податкову накладну, складену за вибором покупця (отримувача) в один із таких 

способів: 
 

- у паперовому вигляді; 
 

- в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації підпису уповноваженої 

платником особи і умови реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових 

накладних. У такому разі складання податкової накладної в паперовому вигляді не є 

обов'язковим. 

 

Таким чином, вибір формату складання податкової накладної залишається за покупцем, 

тобто податкова накладна складається і надається покупцеві одним способом: або в 

паперовому вигляді, або в електронній формі. 

 

У разі якщо на вимогу покупця податкову накладну складена в електронній формі, така 

податкова накладна підлягає обов'язковій реєстрації в ЕРПН незалежно від суми податку 

на додану вартість та номенклатури товару (в тому числі його походження), зазначених у 

ній. 
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10. ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА БОРГУ, 

ДУМКА ПОДАТКОВОЇ 

Лист Державної податкової служби України «Щодо оподаткування деяких господарських 

операцій» № 10784/0/71-12/22-1117 від 05.12.2012р.   

 

Особливості оподаткування операцій з відступлення боргу відображені в листі ДПС 

України № 10784/0/71-12/22-1117 від 05.12.2012р.  

 

ДПС України в ході розгляду порядку оподаткування податком на прибуток 

господарських операцій з відступлення права вимоги повідомила наступне. 

 

Уступка права вимоги є операцією з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої 

особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого 

боргу кредитору або без такої компенсації. 

 

При першому відступленні зобов'язань витрати, понесені платником податку - першим 

кредитором, визначаються в розмірі договірної (контрактної) вартості товарів, робіт, 

послуг, за якими виникла заборгованість, у розмірі фактичної заборгованості. 

 

Що стосується доходів, то до їх складу включається сума коштів або вартість інших 

активів, отримана платником податку - першим кредитором від такого відступлення. 

 

При безоплатній відступленні зобов'язань витрати платника податку - першого кредитора 

визначаються в розмірі договірної (контрактної) вартості товарів, робіт, послуг, за якими 

виникла заборгованість, у розмірі фактичної заборгованості. До складу доходів такого 

платника включається лише сума його заборгованості, яка списується (погашається), за 

умови, що така заборгованість була включена до складу витрат згідно з вимогами 

Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010р. 
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11. РЕКЛАМНА РОЗДАЧА БРЕНДОВАНИХ СУВЕНІРІВ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ДО 

ВИТРАТ НА ЗБУТ 

Лист Державної податкової служби України «Про розгляд листа [щодо відображення в 

податковому обліку послуг з рекламної роздачі сувенірної продукції, що надаються 

сторонньою організацією, та вимог до інформації, яку повинна містити сувенірна 

продукція для використання її у якості реклами лікарських засобів]» № 10601/6/15-1415 

від 21.06.2012р.  

 

ДПС України зазначила, що Законом про рекламу не встановлено обмежень щодо 

способів проведення реклами, тому будь-яка інформація (усна, письмова), яка включає в 

себе дані про товар або виробника, є рекламою. Отже, безоплатна роздача товарів (робіт, 

послуг), має цільовий характер і пов'язана із здійсненням господарської діяльності (згідно 

попередньо розробленої рекламної стратегії), що супроводжується вищезазначеною 

інформацією, відповідає визначенню реклами. 

 

Витрати на оплату послуг сторонньої організації з рекламною роздачі сувенірної 

продукції, яка містить інформацію про товар або виробника товару, замовлених таким 

виробником, враховуються у складі його витрат на збут, з урахуванням обмежень згідно зі 

ст. 139 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010р. 
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12. ЩОДО ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ТА СПЛАТИ 

ПОДАТКУ В 2013 РОЦІ. 

Наказ  Державної податкової служба України «Про затвердження Узагальнюючої 

податкової консультації щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та 

сплати податку у 2013 році» № 1171 від 21.12.2012р.   

 

Узагальнююча податкова консультація про особливості подання декларацій з податку на 

прибуток та сплату податку в 2013 році (наказ ДПС України № 1171 від 21.12.2012р.). 

 

У цій податковій консультації, зокрема, зазначено, що:  
 

- граничний термін сплати авансового внеску за січень - 18.01.2013р., за лютий - 

20.02.2013р.;  
 

- для визначення обсягу доходу (10 млн. грн..), за яким визначаються платники авансового 

внеску, береться показник рядка 01 декларації з податку на прибуток;  
 

- для розрахунку 1/9 податку на прибуток для сплати авансового внеску в січні-лютому 

2013 року враховується сумарне значення рядків 14 та 20 декларації з податку на 

прибуток;  
 

- не повинні сплачувати авансові внески у січні-лютому 2013 року, зокрема (але не 

виключно): платники, у яких дохід за 2012 рік менше або дорівнює 10 млн грн; платники, 

які пройшли держреєстрацію в III кварталі 2012 року;  
 

- не повинні сплачувати авансові внески у 2013 році, зокрема (але не виключно): 

платники, у яких дохід за 2012 рік менше або дорівнює 10 млн грн; платники, які 

перейшли на загальну систему зі спрощеної з 01.01.2013р. (або пізніше); платники, які 

пройшли держреєстрацію в IV кварталі 2012 року; новостворені платники (які пройшли 

державну реєстрацію в 2013 році);  
 

- авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів не зменшують 

зобов’язання (авансові внески) з податку на прибуток протягом 2013 року, зменшення 

відбудеться у річній декларації за 2013 рік;  

 

- авансові внески з податку на прибуток, сплачені у січні-лютому 2013 року, будуть 

враховані у зменшення зобов’язань із податку на прибуток у декларації за 2013 рік;  

 

- переплату з податку на прибуток не можна зарахувати у сплату авансових внесків із 

цього податку. 
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13. ВІДПОВІДІ ПОДАТКОВОЇ НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЛАТНИКІВ 

ПОДАТКІВ ЩОДО АВАНСОВИХ ВНЕСКІВ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

1. Які показники податкової звітності за 9 місяців 2012 року беруться до уваги для 

розрахунку 1/9 податку на прибуток та для сплати авансового внеску у січні – 

лютому 2013 року? 

 

Відповідь: Узагальнюючою податковою консультацією щодо особливостей подання 

декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році, затвердженою наказом 

ДПС України № 1171 від 21.12.2012р. (далі - Наказ № 1171), визначено, що для 

розрахунку 1/9 податку на прибуток для сплати авансового внеску у січні – лютому 2013 

року враховуються такі показники податкової звітності за 9 місяців 2012 року: 
 

 для підприємств – сумарне значення рядків 14 та 20 Декларації № 1213; 

 для банківських установ – сумарне значення рядків 15 та 18 Декларації № 1683; 

 для договорів про спільну діяльність – значення рядка 10 Декларації № 1352; 

 для страхових організацій – сумарне значення рядків 13 та 17 Декларації № 97; 

 для відокремлених підрозділів, що сплачують податок на прибуток  консолідовано, – 

сумарне значення граф 6 та 9 рядка 2 Розрахунку № 36; 

 для постійного представництва нерезидента – значення рядка 09 Розрахунку 

оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить 

діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення 

відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, або значення рядка 08.  

 

Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного 

представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби. 

 

2. Які платники податку на прибуток не повинні сплачувати авансових внесків? 

 

Відповідь: Відповідно до наказу ДПС України №1171,не повинні сплачувати авансові 

внески: 

– новостворені платники податку на прибуток; 

– платники, що пройшли державну реєстрацію та взяті на облік як платники податку на 

прибуток в органах державної податкової служби протягом IV кварталу року, що передує 

звітному; 

– виробники сільськогосподарської продукції. 

 

Відповідно до статті 155 та з урахуванням вимог п.209.6 ст.209 Кодексу для цілей 

оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є 

виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від 

продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва, вироблених ними на 

власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, за 

попередній звітний (податковий) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу; 

– неприбуткові установи (організації); 

– платники податків, у яких оподатковувані доходи за останній річний звітний податковий 

період є меншими або становлять 10 мільйонів гривень; 

– платники податку на прибуток, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта 

оподаткування, за останній річний звітний податковий період перевищують 10 мільйонів 

гривень і за підсумками такого звітного періоду не отримали прибутку або отримали 

збиток, податкові зобов'язання не нараховували і не мали базового показника для 

визначення авансових внесків у наступному році. 
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Якщо платники, у яких доходи за останній річний звітний податковий період 

перевищують 10 мільйонів гривень і які за підсумками такого звітного періоду не 

отримали прибутку або отримали збиток, і за I квартал наступного року отримують 

прибуток, вони повинні подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали 

звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати 

податкових зобов'язань. 

 

3. У які терміни сплачуються авансові внески по податку на прибуток? 

 

Відповідь: авансовий внесок у січні та лютому 2013 року сплачується протягом 20 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) 

місяця. Враховуючи те, що 20 січня 2013 року – неділя, авансові внески сплачуються не 

пізніше 18 січня та 20 лютого 2013 року відповідно. 

У подальшому, починаючи з березня 2013 року, авансові внески сплачуються не пізніше 

30 числа звітного місяця. 
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14. ЩОДО НЕПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ  

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

Відразу 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 названо 

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

Крім цього, п. 49.10 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. 

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)». 
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15. БЕЗ ЗАЗНАЧЕНИХ ФАКТІВ ПОРУШЕНЬ НА ЗАПИТ ПОДАТКОВОЇ МОЖНА 

НЕ ВІДПОВІДАТИ 

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 18.10.2012р. Справа                 

№ 2а-3948/12/2070 

 

Отримуючи запит про надання пояснень та їх документальних підтверджень, платник 

податків завжди запитує: чи обов'язково надавати відповідь? Це запитання є особливо 

актуальним, коли кількість таких запитів зростає щодня і збір документів по ним займає 

левову частку робочого часу... 

 

Ось і в цій справі йдеться про позапланову перевірку, призначену за пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 

78 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010р., тобто у разі відсутності 

відповіді на отриманий від податкового органу запит. 

 

Колегія суддів апеляційної інстанції зазначає, що: 

1) як вбачається з наданого до матеріалів справи запиту, він містить перелік підприємств - 

контрагентів ТОВ, щодо яких запитано інформацію; 

2) перелік документів, який наведено у запиті, має загальний характер і не враховує 

особливості господарської діяльності підприємства та відмінності оформлення операцій за 

різними правочинами та їх відображення у бухгалтерському обліку; 

3) будь-яких даних про підстави для надіслання запиту цей документ не містить, що 

свідчить про порушення оформлення запиту. 

 

З огляду на наведене ТОВ звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит (п. 

73.3 ст. 73 ПКУ). Відповідно, немає підстав для прийняття наказу на призначення та 

проведення позапланової перевірки. 

 

До того ж ДПС України листом від 03.12.2012р. № 3060/0/141-12/А/10-1114/4341 звертає 

увагу на вимоги щодо оформлення запитів: запит податкового органу в обов'язковому 

порядку повинен містити виклад визначених ПКУ підстав для отримання інформації.  

 

Наведемо приклад. Якщо запит складається за наявності сумніву щодо відносин із 

контрагентом, у запиті має бути вказано не посилання на відповідні норми ПКУ (пп. 

20.1.6, пп. 78.1.1, пп. 78.1.4, ст. 72, 73 тощо), а інформація про таке:  

- в рамках яких заходів ДПІ встановлено сумнівність у фактах здійснення операцій;  

- на підставі яких відомостей або документів були встановлені факти сумнівності;  

- сумнівність яких саме операцій була встановлена податковим органом.  

 

Без зазначення у запиті наведених відомостей надання повної та обґрунтованої відповіді 

платником податків практично унеможливлюється.  

 

 

 

 


