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1. ВІДМІНА СВІДОЦТВА ПЛАТНИКА ПДВ ТА ЄДИНОГО ПОДАТКУ, А ТАКОЖ 

ІНШІ ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ  

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. 

24 жовтня Верховною Радою України було прийнято Закон України № 657-VII, який 

вносить численні зміни до Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі 

– ПКУ) і відомий тим, що передбачає спрощення реєстрації та обліку платників податків. 

Зміни наберуть чинності вже 1 січня 2014 року (за винятком деяких норм).  

ПДВ та єдиний податок 

Вже з початку наступного року можуть скасувати необхідність отримання свідоцтв 

про реєстрацію платника ПДВ (у тому числі як суб'єктів спеціального режиму 

оподаткування) та єдиного податку, а заміною їм стануть витяги (довідки) із відповідних 

реєстрів (пп. 183.9, 183.13, 183.11, 299.1 ПКУ). Порядок надання таких витягів в 

майбутньому має бути затверджено Міністерством доходів і зборів України. 

Враховуючи, що обов'язковий реквізит «номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ» 

податкової декларації може зникнути (пп. 48.4 ПКУ), можна передбачити і зміну самої 

декларації. 

Крім того, документ передбачає, що анулювання реєстрації платника єдиного 

податку може здійснюватися у разі наявності податкового боргу на кожне перше число 

місяця протягом двох кварталів поспіль (п. 8 пп. 298.2.3., п. 3 пп. 299.10 ПКУ). 

При цьому у разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням 

податкових органів суб'єкт господарювання може знову перейти на спрощену систему 

оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів (пп. 299.11 ПКУ). 

Податкова накладна 

З 12.08.2012р. Законом України від 05.07.2012р.  № 5083-VI «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з 

проведенням адміністративної реформи в Україні» перелік обов’язкових реквізитів 

податкової накладної доповнено новим – «номер та дата митної декларації, за якою 

було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України». 

Реалізація цієї норми виявилась занадто складною справою для законодавців: спочатку не 

квапились змінювати бланк податкової накладної, а потім взагалі ввели тимчасовий 

мораторій. Вже з 1 січня 2014 року зазначена норма може зникнути з ПКУ (пп. «ї» п. 201.1 

ПКУ). 

 

У разі відмови продавця надати податкову накладну (порушення її заповнення, реєстрації) 

покупець має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із 

скаргою (додаток Д8) на такого постачальника, яка є підставою для включення сум ПДВ 

до складу податкового кредиту. Пропонують закріпити норму, згідно з якою за покупцем 
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зберігається право скаржитися протягом 60 календарних днів, що настають за 

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

якому не надано податкову накладну чи порушено порядок її заповнення, реєстрації в 

Єдиному реєстрі (абзац 11 п. 201.10 ПКУ).  

Податок на прибуток 

В разі прийняття змін до пп. 14.1.213 ПКУ, передбачених даним проектом, в цілях 

оподаткування прибутку під терміном «резидент» будуть розумітися особи, перераховані 

в п. 133.1 ПКУ - тобто платники податку на прибуток. Це означає, що при виплаті доходу 

нерезиденту-юридичній особі утримувати податок з доходу нерезидента (так званий 

«податок на репатріацію», ст. 160 ПКУ) будуть лише платники податку на прибуток. 

Платникам податку на прибуток пропонують на власний розсуд визначати необхідність 

вказувати тимчасові та постійні податкові різниці в складі фінансової звітності (пп. 46.2 

ПКУ). Хоча паралельною залишається норма, згідно з якою суб’єкти господарювання-

платники податку на прибуток подають фінансову звітність з урахуванням податкових 

різниць починаючи зі звітних періодів 2014 року (п. 1 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ).  

Передбачається зміна базового податкового (звітного) періоду для деяких категорій 

платників податку на прибуток, згаданих в п. 57.1 ПКУ (п. 152.9 ПКУ). 

ПДФО 

У ряді випадків (річний перерахунок податку, перерахунок та обмеження податкової 

соціальної пільги) за самостійне виправлення помилок у формі № 1-ДФ штрафи (510 грн., 

1 020 грн., 25-75% несплачених податків) не застосовуватимуться. Такі зміни передбачено 

до пунктів 119.2, 127.1 ПКУ. 

Облік платників податків 

Термін повідомлення банками податкових органів про відкриття рахунків платників 

податків може скоротитися з 3 робочих днів до «не пізніше ніж на наступний робочий 

день» (пп. 69.2 ПКУ). В такий же строк Міністерство доходів і зборів України  буде 

оприлюднювати дані про взяття на облік рахунків платників податків (пп. 69.3 ПКУ) на 

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

підприємців та власному офіційному веб-сайті. Всі платники матимуть вільний і 

безкоштовний доступ до зазначених веб-порталу та веб-сайту (пп.63.13 ПКУ).  

Платників податків можуть звільнити від обов'язкового повідомлення контролюючих 

органів про зміну їхніх даних, якщо такі дані внесені в Єдиний державний реєстр 

юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (пп. 66.5 ПКУ). Ці дані Міндоходів буде 

отримувати автоматично. 

Підприємцям буде надано можливість повідомляти про всі об’єкти оподаткування 

(наприклад, земельні ділянки) за місцем основної реєстрації, а не за місцем знаходження 

кожного з них (абз.4 пп. 63.3 ПКУ).  
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2. УРЯД ПРОДОВЖУЄ СТВОРЮВАТИ НОРМАТИВНУ БАЗУ У СФЕРІ 

ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розрахунку та 

застосування ринкового діапазону цін і ринкового діапазону рентабельності для цілей 

трансфертного ціноутворення» № 763 та «Про затвердження Порядку узгодження цін у 

контрольованих зовнішньоекономічних операціях, за результатами якого укладаються 

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

ціноутворення» № 764 від 17.10.2013р. 

Нагадаємо, що з 1 вересня 2013 року набули чинності норми ст. 39 Податкового кодексу 

України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) 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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3. З НОВОГО РОКУ СКАСОВУЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ БАЗ ПЕРСОНАЛЬНИХ 

ДАНИХ 

Наказ Міністерства юстиції України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 

наказів Міністерства юстиції України» від 27.09.2013р. № 2043/5. 

У зв’язку з удосконаленням системи захисту персональних даних Мін’юст наказом від 

27.09.2013р. № 2043/5 скасував накази про затвердження:  

 форм заяв про реєстрацію бази персональних даних; 

 зразка свідоцтва про державну реєстрацію бази персональних даних;  

 Порядку особистого прийому громадян у ДСЗПД;  

 Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є 

ДСЗПД.  

Нагадуємо, що з 1 січня 2014 року набирає чинності Закон України від 03.07.2013р.                              

№ 383-VII, головне нововведення якого полягає у скасуванні порядку реєстрації баз 

персональних даних в уповноваженому державному органі. Натомість передбачене 

повідомлення про обробку персональних даних Уповноваженого ВРУ з прав людини.  

Власник персональних даних повідомляє Уповноваженого про обробку персональних 

даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, 

протягом 30 робочих днів із дня початку такої обробки.  

Наказ від 27.09.2013р. № 2043/5 набере чинності з 1 січня 2014 року. 
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4. КИЇВСЬКІ ПОДАТКІВЦІ РОЗГЛЯНУЛИ ПОРЯДОК ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

ВИТРАТ НА ЕЛЕКТРОННИЙ КВИТОК 

Лист Головного управління Міністерства доходів та 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 і печаткою 

банківської установи 

ГУ Міндоходов у 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 або безготівковій формі (платіжне 

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

рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера); роздрук 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 і печаткою 

банківської установи. 
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5. НАЦБАНК ПОЯСНИВ ОСТАННІ ЗМІНИ ЩОДО ОБОВ’ЯЗКОВОГО 

ПРОДАЖУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ 

Лист  Національного банку України «Роз'яснення щодо практичного застосування 

нормативно-правового акта Національного банку України» від 16.10.2013р.                       

№ 29-113/18005. 

Правління НБУ ухвалило постанову «Про внесення змін до постанови Правління 

Національного банку України від 14 травня 2013 року № 163» від 25.09.2013р. № 381, яка 

передбачає обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті не тільки 

валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами, 

а й усіх надходжень в іноземній валюті з-за кордону на користь юридичних осіб (які не є 

уповноваженими банками) та фізичних осіб - підприємців.  

У листі від 16.10.2013р. № 29-113/18005 НБУ відповів на запитання щодо практичного 

застосування окремих вимог цієї постанови.  

Так, НБУ зазначає, що вимога стосовно обов’язкового продажу не поширюється на 

надходження на користь уповноваженого банку:  

- за міжбанківськими операціями із залучення та розміщення кредитів, депозитів на 

міжнародних ринках (у тому числі проценти за розміщеними уповноваженим банком 

кредитами, депозитами);  

- за операціями з торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на міжнародних 

валютних ринках (у тому числі арбітражними операціями на умовах маржинальної 

торгівлі).  

Вимоги щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті з-за кордону 

поширюються також на операції, пов’язані зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну. 

Це, зокрема, стосується операцій із надходження коштів як на рахунки резидентів, так і 

рахунки іноземних інвесторів, які здійснюються відповідно до норм Положення про 

порядок іноземного інвестування в Україну.  

Також обов’язковому продажу підлягають:  

- кошти в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора та в російських рублях, які надходять 

на рахунки резидентів (юридичних осіб або фізичних осіб - суб’єктів підприємницької 

діяльності), відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій НБУ;  

- надходження в іноземній валюті на користь постійного представництва з 

місцезнаходженням на території України, яке провадить підприємницьку діяльність на 

підставі законів України;  

- кошти в іноземній валюті, що надійшли на користь резидентів - посередників за 

договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами та підлягають 

подальшому перерахуванню власникам коштів (якщо відповідно до норм цивільного 
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законодавства та укладених договорів право власності на кошти в іноземній валюті не 

належить резидентам-посередникам);  

- власні кошти юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які були перераховані на 

користь нерезидента за зовнішньоекономічними договорами та повернені нерезидентом у 

зв’язку з тим, що взаємні зобов’язання між сторонами повністю або частково не виконані. 

Зверніть увагу, що вимоги стосовно обов’язкового продажу надходжень в іноземній 

валюті не застосовуються до дипломатичних представництв і консульських установ. 
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6. ПРОДАЖ ПОВ’ЯЗАНИМ ОСОБАМ 

Лист Вищого адміністративного суду України «Про скасування податкових повідомлень-

рішень» від 10.10.2013р. № 1386/12/13-13. 

ВАСУ повідомив про правову позицію щодо відображення витрат за операціями з 

продажу товарів пов’язаним особам. 

Нагадаємо, що пп. 153.2.6 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі 

– ПКУ) (у редакції до 01.09.2013р.) встановлював, що витрати, понесені у зв’язку з 

продажем/обміном товарів (робіт, послуг), зокрема, пов’язаним особам, визнаються в 

розмірі, який не перевищує доходи, отримані від такого продажу/обміну.  

Правова позиція суду полягає у такому: поняття витрат у зазначеній нормі охоплює всі 

витрати, що підлягають урахуванню в податковому обліку у зв’язку зі здійсненням 

відповідної операції з продажу (в тому числі собівартість товарів), а не лише витрати на 

збут. Ці витрати сукупно не можуть перевищувати доходи платника податку від продажу 

товарів, робіт, послуг пов’язаній особі. Надлишок витрат (перевищення їх суми над сумою 

доходу від продажу) не підлягає відображенню в податковому обліку з податку на 

прибуток.  

Від себе зазначимо, що висновки ВАСУ є актуальними для справ, які охоплюють періоди 

до 01.09.2013р. Справа в тому, що з цієї дати п. 153.2 ПКУ був викладений в новій 

редакції (зміни пов’язані із запровадженням трансфертного ціноутворення). 

При цьому зазначене обмеження щодо обліку витрат зникло. 

 

 


