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1. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ НА 2014 РІК 

Закон України «Про Державний бюджет на 2014 рік» від 16.01.2014р. № 719-VII. 

Згідно з цим Законом у 2014 році діють наступні розміри соціальних показників та виплат: 

1. Прожитковий мінімум: 

Основні демографічні та соціальні 

групи населення 

Прожитковий мінімум на одну особу з 

розрахунку на місяць 

з  1 січня з 1 липня з 1 жовтня 

Загальний показник 1 176 грн. 1 207 грн. 1 256 грн. 

діти до 6-ти років 1 032 грн. 1 059 грн. 1 102 грн. 

діти від 6 до 18 років 1 286 грн. 1 320 грн. 1 373 грн. 

працездатні особи 1 218 грн. 1 250 грн. 1 301 грн. 

особи, які втратили працездатність 949 грн. 974 грн. 1 014 грн. 
 

2. Мінімальна заробітна плата: 

 - у місячному розмірі: з 1 січня – 1 218 грн., з 1 липня – 1 250 грн., з 1 жовтня – 1 301 грн.; 

 - у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,3 грн., з 1 липня - 7,49 грн., з 1 жовтня - 7,8 грн. 
 

3. Податкова соціальна пільга: 

Виходячи з показників мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму на 01.01.2014 р. на 

рівні 1 218 грн., податкова соціальна пільга на весь 2014 рік становить: 

 - 609,00 грн. - 100% для осіб, визначених у пп. 169.1.1 та пп. 169.1.2 ПКУ;  

 - 913,50 грн. - 150% для осіб, визначених у пп. 169.1.3 ПКУ;  

 - 1 218,00 грн. - 200% для осіб, визначених у пп. 169.1.4 ПКУ.  
 

Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги,  -       

1 710,00 грн. (пп. 169.4.1 ПКУ). 

4. Єдиний соціальний внесок: 

Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються єдиний соціальний внесок, з 1 

січня - 20706 грн. 

Розміри єдиного соціального внеску для підприємців-спрощенців у 2014 році становлять: 

- мінімальний (34,7% від мінімальної зарплати): з січня пo червень 422,65 грн., з липня пo 

вересень 433,75 грн., з жовтня пo грудень 451,45 грн. 

- максимальний (34,7% від максимальної бази): з січня пo червень 7 184,98 грн., з липня 

пo вересень 7 373,75 грн., з жовтня пo грудень 7 674,60 грн. 
 

5. Єдиний податок: 

Максимальна сума єдиного податку на 2014 рік: 

- для першої групи - 121,80 грн./ міс.; 

- для другої групи - 243,60 грн./міс. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-vii
http://dtkt.com.ua/show/2cid010501.html#s169
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2. ЗБІЛЬШЕНО РОЗМІР ДОБОВИХ ВИТРАТ У 2014 РОЦІ 

Максимальний розмір добових в 2014 році становитиме 243,60 грн. для відряджень в 

Україні та 913,50 грн. для відряджень за кордон. 

Згіднo з пп. 140.1.7  п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                       

№ 2755-VI дo cкладу витрат на відрядження вiдносятьcя також витрати, не підтверджeні 

документальнo, на харчування тa фінансування iншиx власних потреб фізичної оcoби 

(добові витрати), понесенi y зв'язку з тaким відрядженням: 

- у межаx теритoрії України: не бiльше 0,2 розмiру мінімальної зарплати на 1 січня 

звітнoго року, в розрахунку зa кoжен календарний день тaкогo відрядження,  

- зa кордон - нe вище 0,75 розміpу мінімальної зарплати на 1 січня звітнoго рoку, в 

розрахунку за кoжeн календарний день такoгo відрядження. 

Законом України «Про Державний бюджет на 2014 рік» від 16.01.2014р. № 719-VII на                 

01.01.2014р. встановлено мінімальну зарплату у розмірі 1 218 грн.  

Грунтуючиcь на цьому, максимальний розмір добових в 2014 році становитиме: 

 - під чаc відряджень по Україні = 1 218,00*0,20=243,60 гpн. (минулого року - 229,40 грн.). 

 - пiд час відряджень за кордон = 1 218,00*0,750= 913,50 гpн. (минулого року -                      

860,25 грн.). 

  

http://dtkt.com.ua/show/2cid010500.html#s141
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3. ЗМІНИ ДО ДЕЯКИХ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ІЗ ВЕДЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Наказ  Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких методичних 

рекомендацій з бухгалтерського обліку» від 30.12.2013р. № 1192. 
 

Міністерство фінансів України наказом від 30.12.2013р. № 1192 затвердило зміни до 

деяких методичних рекомендацій із ведення бухгалтерського обліку.  

Зміни внесені до таких документів:  

- Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені 

наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003р. № 561;  

- Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені 

наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006р. № 1315;  

- Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом 

Міністерства фінансів України від 10.01.2007р. № 2;  

- Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, 

затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009р. № 1327;  

- Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені 

наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013р. № 433;  

- Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, 

затверджені наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2013р. № 476. Змінами 

встановлено, що на підприємства, які зобов’язані звітувати за МСФЗ, не 

розповсюджуються:  

- Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів;  

- Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів;  

- Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів;  

- Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів.  
 

Так, щодо бухгалтерського обліку основних засобів змінами установлено: 

1) нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що 

настає за датою, на яку об’єкт основних засобів став придатним для корисного 

використання, а припиняється - з дати, що настає за датою вибуття об’єкта основних 

засобів;  

2) первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на:  

- суму витрат, пов’язаних із поліпшенням та ремонтом об’єкта, визначену в порядку, 

встановленому податковим законодавством; 

 - суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством, із 

відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому пунктами 36–38 

Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів;  

3) підприємство визначає строк корисного використання об’єкта ОЗ у розпорядчому акті.  

Щодо бухгалтерського обліку запасів Міністерства фінансів України визначило, що 

залишок транспортно-заготівельних витрат, облік яких ведеться на окремих субрахунках, 

включається до відповідної статті запасів Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

підприємства (форма № 1 або форми № 1-м і № 1-мс).  
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Щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів Міністерство фінансів України 

установило:  

1) нарахування амортизації об’єкта нематеріальних активів (крім права постійного 

користування земельною ділянкою) здійснюється протягом строку його корисного 

використання, який установлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні 

цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс); 

2) для нарахування амортизації нематеріальних активів підприємство може застосовувати 

строки їх корисного використання, встановлені податковим законодавством;  

3) нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що 

настає за датою уведення об’єкта нематеріального активу в господарський оборот. 
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4. ЩОДО ЗВІТУВАННЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЗА СТАРИМИ ФОРМАМИ 

24 січня 2014р. набрав чинності наказ Міністерства доходів та зборів України від 

30.12.2013р. № 872, яким затверджено нову форму Податкової декларації з податку на 

прибуток підприємств.  

Водночас Міністерство доходів та зборів України у листі від 29.01.2014р. № 2191/7/99-99-

19-03-01-17 повідомило, що до введення декларацій із податку на прибуток підприємств в 

електронному вигляді за новими формами (затвердженим Міністерством доходів та зборів 

України) платники податків (які звітували в 2013 році щокварталу*) мають можливість 

подавати декларації за 2013 рік за старими формами (затвердженими Міністерством 

фінансів України).  

Граничний термін подання - 10 лютого 2014р. Про дату, з якої буде введене приймання 

декларацій із податку на прибуток підприємств за новими формами, буде повідомлено 

додатково.  

Розрахунок щомісячного авансового внеску з податку на прибуток, який повинен 

сплачуватися з березня 2014р. по лютий 2015р. включно, здійснюватиметься за старими 

формами декларацій в автоматичному режимі (після доопрацювання програмного 

забезпечення) та заноситиметься до картки особового рахунка платника таким чином:  

- у декларації з податку на прибуток підприємства (наказ Міністерства фінансів 

України від 28.09.2011р. № 1213) (рядок 11 + рядок 12 - рядок 13.1 - рядок 13.2 - рядок 

13.6 Додатка ЗП до рядка 13) : 12;  

- у декларації з податку на прибуток банку (наказ Міністерства фінансів України від 

21.12.2011р. № 1683) (рядок 11 + рядок 12 - рядок 14.1 - рядок 14.2 Додатка ЗП до рядка 

14) : 12;  

- у декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (наказ Міністерства фінансів 

України від 20.06.2012р. № 759) (рядок 13 - рядок 14.1) : 12. 
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5. ФОРМУ ПОДАННЯ УТОЧНЮЮЧОГО РОЗРАХУНКУ З ПДВ БУДЕ ЗМІНЕНО 

З 1-ГО ЛЮТОГО 

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

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

№ 678. 

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з 

виправленням самостійно виявлених помилок за новою формою подається, починаючи з 

01.02.2014р. 

Якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування 

змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику, який затвердив 

такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності. 

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для 

складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому 

відбулося їх оприлюднення, є діючими форми декларацій (розрахунків), чинні до такого 

визначення (п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI). 

30.12.2013р. набрав чинності наказ Міністерства доходів та зборів України «Про 

затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на 

додану вартість» від 13.11.2013р. № 678. 

Нові форми звітності з ПДВ запроваджуються для звітності, поданої з 

01.02.2014р. Тобто, уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на 

додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок за новою 

формою подається, починаючи з 01.02.2014р.  

  

http://dtkt.com.ua/show/2cid010499.html#s046
http://blank.dtkt.ua/taxes/pdv
http://blank.dtkt.ua/blank/31
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6. ЗАТВЕРДЖЕНО МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОЦІНКИ ПОЗИТИВНОСТІ 

ПОДАТКОВОЇ ІСТОРІЇ 

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 

року № 73 «Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким платник податку на 

додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію» від 30.12.2013р. 

№ 891. 

Показники, на підставі яких формуються критерії, у разі відповідності яким 

ПДВ вважатиметься таким, що має позитивну податкову історію, та порядок їх 

обрахунку: 

- у територіальних органів Міністерства доходів та зборів України не було рішень про 

анулювання реєстрації платника ПДВ;  

- платники податку забезпечують своєчасне подання звітності з ПДВ; 

- платники ПДВ відповідають критеріям, установленим пунктом 200.19 ПКУ відповідно 

до Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на 

отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ, затвердженого наказом 

Міністерства доходів та зборів України від 10.12.2013р. № 781. 

Зокрема, платники ПДВ вважаються такими, що мають позитивну податкову історію, 

якщо протягом попередніх 36 послідовних місяців такі платники відповідають усім 

вищезазначеним критеріям. 

Крім цього, роз’яснюється, що платник податку вважається таким, що має позитивну 

податкову історію, не лише при декларуванні суми бюджетного відшкодування на 

поточний рахунок платника у банку у кожному із 36 попередніх послідовних місяців, а й 

за умови якщо він хоча б в одному чи в декількох із 36 попередніх послідовних місяців 

здійснює декларування інших показників декларації. 
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7. ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМУ ЗВІТУ ПРО КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ 

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

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

чинності з 21.01.2014р. 

Так, платники податків, які протягом звітного періоду здійснювали контрольовані 

операції, зобов'язані подавати Звіт до 1 травня року, наступного за звітним, в електронній 

формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу  та електронного 

цифрового підпису. 

Подання Звіту із запізненням прирівнюється до неподання і тягне за собою штрафні 

санкції.  

У разі якщо платником податку виявлено, що в раніше поданому звіті інформація надана 

не в повному обсязі, містить помилки, недоліки, такий платник податків має право подати 

уточнюючий звіт. 

Звіт складається із заголовної, основної частини, додатки та інформації додатки. 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 особу (осіб) , яка (які) є 

стороною (сторонами) контрольованої операції, і деталізовані відомості про 

контрольовані операції. 

Кількість додатків в звіті відповідає кількості контрагентів - сторін контрольованих 

операцій, загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним з яких 

відповідає вартісному критерію контрольованих операцій згідно з підпунктом 39.2.1.4 

підпункту 39.2.1 пункту 39.2 ст. 39 розділу I Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI. 
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8. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПОДАЄТЬСЯ ОДНОЧАСНО З ПОДАТКОВОЮ 

ДЕКЛАРАЦІЄЮ НА ПРИБУТОК 

Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією 

квартальну або річну фінансову звітність. 

Головне управління Міністерства доходів та зборів України у м. Києві звертає увагу, що 

згідно з п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – 

ПКУ) платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією 

квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, 

передбаченому для подання податкової декларації. 

Платники податку на прибуток – малі підприємства, віднесені до таких відповідно до 

Господарського кодексу України (суб’єкти господарювання, у яких середня кількість 

працівників за рік не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не 

перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро), подають разом з річною податковою 

декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової 

декларації. 

Слід зазначити, що форми фінансової звітності затверджено наказами Міністерства 

фінансів України «Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» від 24.01.2011р. № 25 та «Про 

затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013р. № 73. 

Таким чином, платники податку на прибуток – малі підприємства та юридичні особи, що 

відповідають критеріям, визначеним п. 154.6 ст. 154 ПКУ (до 1 січня 2016 року 

застосовують ставку податку на прибуток 0 %), подають разом з річною податковою 

декларацією скорочену фінансову звітність, а саме: 

- Баланс (ф. №1-м); 

- Звіт про фінансові результати (ф. №2-м). 

Всі інші платники до податкової декларації за рік подають: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. №1); 

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. №2); 

- Звіт про рух грошових коштів (ф. №3); 

- звіт про власний капітал (ф. №4). 

  



                                                                                                                               ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА  
  

 

11 

 

9. НОВІ ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКА ПДВ  

Лист  Міністерства доходів і зборів України «Щодо окремих питань реєстрації платників 

ПДВ» від 09.01.2014р.  № 150/7/99-99-18-02-01-17.  

Податківці у листі від 09.01.2014р. № 150/7/99-99-18-02-01-17 роз'яснили окремі питання 

реєстрації платників ПДВ. Зокрема, податківці нагадали, що з 1 січня 2014р. встановлено: 

 - право подання заяви на добровільну реєстрацію платником ПДВ під час реєстрації 

бізнесу державному реєстратору або в електронному вигляді до органу Міністерства 

доходів та зборів України (зміни до п. 183.7 ст. 183 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI, далі - ПКУ); 

 - обов’язок державного реєстратора передавати до органів Міністерства доходів та зборів 

України електронні копії цих заяв, виготовлені шляхом сканування, одночасно з 

відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця; 

-  можливість добровільної реєстрації платником ПДВ без наявності будь-яких обсягів 

оподатковуваних операцій (зміни до статей 180, 182 ПКУ). 

З урахуванням змін, внесених до ПКУ, реєстрація платників ПДВ здійснюється на 

підставі: 

- реєстраційних заяв у паперовому вигляді, поданих до органів Міністерства доходів та 

зборів України; 

- електронних копій реєстраційних заяв, виготовлених шляхом сканування, які 

передаються державним реєстратором до органів Міністерства доходів та зборів України 

одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації 

юридичної особи або фізичної особи - підприємця; 

- реєстраційних заяв, поданих в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації 

електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. 

Перехід до нових правил реєстрації платників ПДВ не спричиняє обов’язку щодо 

перереєстрації тих платників ПДВ, які  були внесені до реєстру платників ПДВ до 1 січня 

2014 року. 

Отже, діючі свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та свідоцтва про реєстрацію 

сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спецрежиму ПДВ можуть 

застосовуватись платниками як витяги із реєстру платників ПДВ до внесення змін до 

такого реєстру чи отримання витягу із такого реєстру, а також виникнення змін у даних 

про платників ПДВ. При першому зверненні платника ПДВ за отриманням витягу із 

реєстру зазначені свідоцтва та їх засвідчені копії підлягають поверненню до органів 

Міністерства доходів та зборів України. 

При цьому наголошено, що отримання витягів з реєстру не є обов’язковим для платників 

ПДВ, оскільки Міністерство доходів та зборів України щоденно оприлюднює на єдиному 

державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

та власному офіційному веб-сайті дані з реєстру платників ПДВ, інформацію про осіб, 

реєстрацію яких як платників ПДВ анульовано, дані з реєстру суб’єктів спеціального 

режиму оподаткування. 

Процедури та строки реєстрації платників ПДВ у 2014 році не відрізняються від процедур 

та строків, що діяли у 2013 році. 

http://dtkt.com.ua/show/2cid010502.html#s183
http://dtkt.com.ua/show/2cid010502.html#s180
http://dtkt.com.ua/show/2cid010502.html#s182
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10. ЗА 2013 РІК ЗВІТУЄМО ЗА НОВОЮ ФОРМОЮ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДОХОДИ 

ГУ Міністерства доходів і зборів України у Дніпропетровській області повідомляє, що від 

31.12.2013р. дійсна нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи та 

відповідно Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи. 

Відповідно втратила чинність декларація, затверджена наказом Міністерства доходів і 

зборів України від 07.11.2011р. № 1395 (на підставі Наказу Міністерства фінансів України 

від 11.12.2013р. № 1054). 

Отже, з 01.01.2014р., підвівши підсумки 2013 року, фізичні особи - платники податку 

повинні подавати до територіальних органів Міністерства доходів і зборів України за 

місцем реєстрації податкову декларацію про майновий стан і доходи нової форми. 

Декларація, як і раніше, складається з восьми розділів, що подаються на двох 

двосторонніх аркушах формату А4, та семи додатків до декларації, які подаються на одно- 

та двосторонніх аркушах формату А4 та містять розрахунки окремих видів доходів 

(витрат). 

 

  

http://blank.dtkt.ua/blank/35


                                                                                                                               ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА  
  

 

13 

 

11. НОМЕР СВІДОЦТВА ПЛАТНИКА ПДВ ДОЗВОЛИЛИ НЕ ЗАЗНАЧАТИ В 

ПОДАТКОВІЙ НАКЛАДНІЙ ТА ДЕКЛАРАЦІЇ 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Про окремі зміни в законодавстві» від 

17.01.2014р.  № 1094/7/99-99-19-04-02-17. 

З 01.01.2014р. податківці дозволили платникам ПДВ не зазначати номер Свідоцтва у 

декларації з ПДВ та додатках до неї, податковій накладній та деяких інших документах, 

форми яких передбачали зазначення цього реквізиту. 

У листі від 17.01.2014р. № 1094/7/99-99-19-04-02-17 Міністерство доходів і зборів України 

нагадує, що Законом № 657 скасовано свідоцтво про реєстрацію платником ПДВ та 

надано право платникам цього податку за їх запитом отримувати витяги з реєстру в 

органах Міністерства доходів і зборів України. 

Оскільки отримання витягів не є обов’язковим, органи Міністерства доходів і зборів 

України не мають підстав вимагати їх у платника. Підтвердженням факту реєстрації  в 

такому випадку буде наявність інформації про реєстрацію на офіційному веб-сайті 

Міністерства доходів і зборів України, яка оновлюється щоденно. 

У зв’язку з цим з 01.01.2014р. платники ПДВ до внесення змін до відповідних форм 

документів не зазначають номер Свідоцтва у: 

 - декларації з податку на додану вартість та додатках до неї; 

 - уточнюючому розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у 

зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок; 

 - реєстрі виданих та отриманих податкових накладних; 

 - податковій накладній, яка складається при здійсненні операцій з постачання 

товарів/послуг; 

 - інших документах, форми яких передбачали зазначення цього реквізиту. 

Відсутність номера Свідоцтва у звітності з ПДВ  після 1 січня 2014р. (незалежно від 

податкового періоду, за який така звітність складена), не вважатиметься порушенням 

порядку її заповнення та не буде підставою для відмови у прийнятті цієї звітності у 

паперовому чи електронному вигляді.  

Аналогічно й щодо податкових накладних, складених після 1 січня 2014р.: відсутність 

номера Свідоцтва продавця чи покупця не є порушенням порядку їх заповнення та не є 

підставою для відмови у їх реєстрації в ЄРПН. Такі податкові накладні не можуть бути 

виключені зі складу податкового кредиту платника податку - покупця за умови 

дотримання інших вимог щодо оформлення податкових накладних. 

При цьому зауважте, що зазначення номера Свідоцтва після 1 січня 2014р. платниками 

ПДВ, реєстрацію яких здійснено до 1 січня 2014р., також не вважатиметься порушенням. 

Усе це стосується також інших документів, складених після 1 січня 2014р., форми яких 

передбачали зазначення номера Свідоцтва. 

 

  

http://blank.dtkt.ua/taxes/pdv
http://blank.dtkt.ua/blank/31
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=3&search.y=10&search=%21
http://dtkt.com.ua/show/0sid0111.html?id_rubrik=&id_specific=&name_blank=%CF%EE%E4%E0%F2%EA%EE%E2%E0+%ED%E0%EA%EB%E0%E4%ED%E0&type_search=all&Search_blank=%21&search.x=1&search.y=9&search=%21
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12. НОВА ФОРМА ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЇ НАКЛАДНОЇ 

Наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Змін до Правил 

перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» від 05.12.2013р. № 983. 

Змінами, зокрема, виключено положення щодо дорожніх листів вантажного 

автомобіля. Отож, основним документом на перевезення вантажів буде лише товарно-

транспортна накладна. 

 З 10 грудня перестали діяти типові форми первинного обліку роботи вантажного 

автомобіля, зокрема і форма №1-ТН «Товарно-транспортна накладна». 

З огляду на це, Міністерством інфраструктури України розроблено і затверджено цим 

наказом нову форму товарно-транспортної накладної (додаток 7 до Правил). 

Крім цього, встановлено, що час прибуття автомобіля для завантаження встановлюється у 

пункті вантаження з моменту проставляння в товарно-транспортній накладній відмітки 

про фактичний час прибуття автомобіля для завантаження, а час прибуття автомобіля для 

розвантаження - з моменту пред'явлення водієм товарно-транспортної накладної в пункті 

розвантаження. 

Наказ набрав чинності 14.01.2014р. 

 

  

http://news.dtkt.ua/ua/accounting/primary-documents/27016
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/file/docs/21/d414670.doc
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13. НОВА РЕДАКЦІЯ ВІДОМОСТІ РОЗПОДІЛУ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ  

Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань «Про затвердження Змін до Порядку віднесення 

страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх 

економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками 

відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)» від 18.12.2013р.                   

№ 15. 

Постановою від 18.12.2013р. № 15 Фонд соцстраху від нещасних випадків на виробництві 

вніс зміни до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику 

виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок 

достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у 

тому числі основний), затвердженого постановою ФСС НВВ від 30.11.2010р. № 30. 

Зокрема, згідно зі змінами позапланові перевірки страхувальників здійснюються 

робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підставах: 

 - подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного робочого органу 

виконавчої дирекції Фонду про здійснення перевірки за його бажанням; 

 - виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у звітах та відомостях, 

поданих страхувальником; 

 - неподання у встановлений строк суб'єктом господарювання звітів та відомостей без 

поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню 

таких документів. 

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність 

перевірки яких стала підставою для її здійснення, з обов'язковим зазначенням цих питань 

у направленні. При цьому строк здійснення позапланової перевірки не може 

перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих днів, 

якщо інше не передбачено законом. 

Окрім того, в новій редакції викладено додатки до Порядку. Зокрема, скорочено їх 

кількість до 8-ми. Відповідно перезатверджено і Відомість розподілу чисельності 

працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за 

видами економічної діяльності. 

 


