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СТРОКИ ПОДАННЯ РІЧНОЇ 
ЗВІТНОСТІ З ПОДАТКУ НА 

ПРИБУТОК 

 

Міндоходів звернуло увагу платників 
на граничні строки подання річної 
звітності за 2013 рік 

Зокрема, 3 березня 2014 року – 
останній день подання: 

– податкової декларації з 
податку на прибуток підприємства за 
2013 рік платниками, у яких податковий 
період дорівнює календарному року; 

– фінансової звітності до 
контролюючих органів платниками, у яких 
податковий період дорівнює 
календарному року. 

10 лютого 2014 року – останній 
день подання: 

– податкової декларації з 
податку на прибуток підприємства за 
2013 рік платниками, які подавали 
протягом 2013 року декларації 
поквартально; 

– фінансової звітності до 
контролюючих органів платниками, які 

подавали протягом 2013 року декларації 
поквартально. 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

 

Податок на прибуток підприємств 

Міндоходів рекомендує платникам 
податку на прибуток звітувати за 
новою формою, проте не заперечує 
проти старої 

У Листі  від 18.01.2013 р. 
№ 1097/7/99-99-19-03-01-16 Міндоходів 
«переконливо» рекомендує платникам 
подавати декларацію з податку на 
прибуток за новою формою, 
затвердженою Наказом Міндоходів від 
30.12.2013 р. № 872. 

Однак вже 29.01.2014р. 
контролюючий орган у Листі № 2191/7/99-
99-19-03-01-17 переглянув свою 
позицію, повідомивши, що до внесення 
відповідних змін у програмне 
забезпечення податківців підприємства 
можуть подавати декларацію за старими 
формами. 

Про дату, з якої буде 
запроваджено прийняття декларацій з 
податку на прибуток підприємств за 
новими формами, буде повідомлено 
додатково. 

При цьому Міндоходів наголосив, 
що розрахунок щомісячного 
авансового внеску за березень 2014 р. -
лютий 2015 р. в старих формах 
декларацій буде здійснюватися 
автоматично за алгоритмом нового 
Наказу № 872, а саме: 

(рядок 11 + рядок 12 - рядок 
13.1 - рядок 13.2 - рядок 13.6 додатка 
ЗП до рядка 13)/12. 
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Перелік «низькоподаткових» держав 
затверджено  

КМУ Розпорядженням від 25 
грудня 2013 р. 1042-р. затвердив перелік 
держав (територій), у яких ставки податку 
на прибуток (корпоративний податок) на 
5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в 
Україні, до якого урядовцями віднесено 
73 держави світу. 

Нагадуємо, що даний перелік 
важливий для визначення наявності у 
платника контрольованих операцій. 

Так, якщо протягом календарного 
року платник податку здійснив операцій 
на 50 і більше млн. грн. з контрагентом, 
зареєстрованим на території однієї з 
наявних у переліку держав, то такі 
операції вважаються контрольованими 
для цілей податкового контролю 
трансфертного ціноутворення (ст.39 
ПКУ). 

 

Звітуємо про контрольовані операції 

Міндоходів Наказом від 
11.11.2013 р. № 669 затвердило форму 
та порядок заповнення Звіту про 
контрольовані операції. 

Нагадаємо, що звіт вперше 
подається до 1 травня 2014 року 
платниками, що здійснювали протягом 
2013 року контрольовані операції. 

Звіт складається із заголовної та 
основної частин, додатку та інформації 
до додатку. 

Наказ вступив в дію з 21.01.2014р. 
 

Оподаткування інвентаризаційних 
різниць 

ГУ Міндоходів у м.Київ у Листі від 
10.12.2013 р. № 7422/10/26-15-11-01-08 
надало роз’яснення щодо порядку 
оподаткування різниць, що виникли при 
інвентаризації. 

У Листі контролюючий орган 
підтверджує можливість платника 
здійснити залік надлишків і нестач ТМЦ, 
що виникли в результаті пересортиці, за 

умови, що такі надлишки і нестачі мають 
однакове найменування і однакову 
кількість та утворились за один і той же 
період та у однієї і тієї ж особи. 

Сума перевищення вартості 
цінностей, що виявились у надлишку, 
проти вартості цінностей, що виявились у 
нестачі при пересортиці, підлягає 
віднесенню до складу інших доходів. 

Позитивна різниця вартості між 
сумою перевищення вартості цінностей, 
що виявились у нестачі, та вартістю 
цінностей, що виявились у надлишку, - як 
нестача цінностей понад норми 
природного убутку на підставі п. 140.3 ст. 
140 Кодексу не підлягає включенню до 
складу витрат. 

 

Сплата авансових внесків у січні-
лютому 2014р. підприємствами, що 
задекларували збиток у 1 кварталі 
2013 р. 

Згідно з нормами ПКУ 
підприємства, які за результатами 1 
кварталу 2013 р. отримали збиток, у 
зв’язку чим перестали сплачувати 
щомісячні авансові внески з податку на 
прибуток, звільняються від сплати 
авансових внесків у другому-
четвертому кварталах 2013 р.  

Як бачимо, норми ПКУ 
передбачають звільнення платника від 
обов’язку сплати авансових внесків лише 
до кінця звітного року. 

Зважаючи, що у декларації за 
2012 рік платники визначали розмір 
авансових внесків до сплати у березні 
2013р – лютому 2014р, вважаємо, що такі 
платники повинні сплачувати авансові 
внески у січні-лютому 2014р. 

Позиція Міндоходів з цього 
питання поки не оприлюднювалась, але 
навряд чи вона буде іншою. 
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Податок на додану вартість 

За січень подаємо нову декларацію з 
ПДВ та новий реєстр податкових 
накладних! 

 

Відповідні форми затверджено 
Наказом Міндоходів «Про затвердження 
форм та Порядку заповнення і подання 
податкової звітності з податку на додану 
вартість» від 13.11.2013р. № 678 та 
Наказом Міндоходів «Про затвердження 
форми реєстру виданих та отриманих 
податкових накладних та порядку його 
ведення» від 22.11.2013 р.  № 708. 

 

Відсутність номера Свідоцтва 
платника ПДВ у декларації, реєстрі або 
податковій накладній не є порушенням 

Таку позицію Міндоходів виклав у 
Листі від 17.01.2014 № 1094/7/99-99-19-
04-02-17. 

Так, починаючи з 1 січня 
2014 року, платники не зазначають номер 
Свідоцтва у  податковій декларації з ПДВ 
та додатках до неї, уточнюючому 
розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ 
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.  

При цьому зазначення реквізиту у 
згаданих вище формах не є порушенням 
порядку їх заповнення. 

 Відсутність у податкових 
накладних, складених після 1-го січня 
2014 року в паперовому чи електронному 
вигляді, номера Свідоцтва продавця чи 
покупця не є порушенням порядку їх 
заповнення, не є підставою для відмови у 
їх реєстрації в ЄРПН та не є підставою 
для виключення їх зі складу податкового 
кредиту покупця, при умові дотримання 

інших вимог щодо оформлення 
податкових накладних.  

 

Як заповнювати декларацію з ПДВ у 
2013 році 

На сайті Міндоходів 31.12.2013р. 
опубліковано Схему поетапного 
заповнення податкової декларації з ПДВ, 
затвердженої Наказом Міністерства 
фінансів України від 25.11.2011р. № 
1492. Зі схемою можна ознайомитися за 
адресою: http://minrd.gov.ua/podatki-ta-
zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-
na-dodanu-vartist/formi-
zvitnosti/62974.html 

Цікаво, що напередодні був 
опублікований Наказ про скасування 
даної форми звітності. 

Проте, враховуючи, що сама 
форма декларації суттєво не змінилася, у 
такому «вчасному» роз’ясненні можна 
знайти корисне. 

 

Міндоходів визначив критерії 
«позитивних» платників 

Міндоходів Наказом від 
30.12.2013р. № 891 затвердив Методичні 
рекомендації щодо застосування 
постанови Кабінету Міністрів України від 
25 січня 2012 року N 73 «Про 
затвердження критеріїв, у разі 
відповідності яким платник податку на 
додану вартість вважається таким, що 
має позитивну податкову історію». 

З 1 січня 2014 року підприємства з 
позитивною податковою історією 
отримають можливість проходити 
прискорену процедуру відшкодування 
податку на додану вартість. 

 

У зв’язку з відміною Свідоцтва 
платника ПДВ перереєстровуватися не 
потрібно 

Міндоходів акцентувало увагу на 
тому, що платники, які внесені до реєстру 
платників ПДВ до 01.01.2014р., не 
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підлягають обов’язковій перереєстрації, 
а отримання витягів з реєстру платників 

ПДВ для них не є обов’язковим. 

Свідоцтва про реєстрацію 
платника ПДВ та Свідоцтва про 
реєстрацію сільськогосподарського 
підприємства як суб’єкта спеціального 
режиму оподаткування ПДВ є дійсними 

станом на 01.01.2014 р. та можуть 

застосовуватись 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 
платників ПДВ, Свідоцтво про реєстрацію 
платника ПДВ та Свідоцтво про 
реєстрацію сільськогосподарського 
підприємства як суб’єкта спеціального 
режиму оподаткування ПДВ та їх 
засвідчені копії підлягають поверненню 
до органів Міндоходів. 

Форми Запиту про отримання 
витягу з реєстру ПДВ  та Витягу з реєстру 
платників ПДВ  розміщено на офіційному 
веб-порталі Міндоходів України за 
посиланням: http://minrd.gov.ua/diyalnist
-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-
politika/2013-rik/125132.html. 

 

Делегування права виписки 
податкових накладних філіям 

Інформаційно-комунікаційний 
відділ Головного управління Міндоходів у 
Тернопільській області нагадав, що у разі 
делегування платником податку права 
виписки податкових накладних філії, 
такий платник податку щорічно подає 
повідомлення, що міститься у додатку 2 
до Порядку заповнення й подання 
податкової звітності з податку на додану 
вартість, затвердженого наказом 
Міндоходів і зборів України від 13.11.2013 
р. № 678. 

Таке повідомлення подається 
разом з декларацією за січень або 
перший квартал року. 

Якщо після делегування прав 
філіям відбулись будь-які зміни в 
переліку, то в цьому випадку також 
необхідно надати повідомлення, в тому 
звітному періоді, у якому відбулися зміни. 

Податок на доходи фізичних осіб 

За 2014 рік про майновий стан та 
доходи звітуємо за новою формою 

В порушення вимог п.46.6 ПКУ 
податківці наполягають на поданні звіту 
за новою формою. 

Форма декларації затверджена 
Наказом Міндоходів «Про затвердження 
форми податкової декларації про 
майновий стан і доходи та Інструкції 
щодо заповнення податкової декларації 
про майновий стан і доходи» 
від 11.12.2013 № 793. 

Новий звітний документ мало чим 
відрізняється від старої форми. Так, нова 
декларація містить вісім розділів та сім 
додатків, як і раніше. 

 

Допомога з тимчасової втрати 
працездатності, отримана ФОП 
платником ЄП другої групи, є об’єктом 
оподаткування ПДФО 

Міндоходів у Листі від 
05.12.2013 р. № 6366/І/99-99-17-02-02-15 
звернуло увагу, що допомога з 
тимчасової втрати працездатності, що 
виплачується ФСС ФОП-платнику ЄП 
другої групи не є об’єктом оподаткування 
єдиним податком, проте оподатковується 
ПДФО на загальних підставах. 

При цьому Міндоходів зауважило, 
що якщо окремі види оподатковуваних 
доходів (прибутку) не підлягають 
оподаткуванню при їх нарахуванні чи 
виплаті, але не звільнені від 
оподаткування, платник податку 
зобов'язаний самостійно включити суму 
таких доходів до загального річного 
оподатковуваного доходу і до 1 травня 
року, наступного за звітним, подати 

http://minrd.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2013-rik/125132.html
http://minrd.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2013-rik/125132.html
http://minrd.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2013-rik/125132.html
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податкову декларацію про майновий стан 
і доходи. 

Отже, якщо ФОП-єдинник отримав 
допомогу у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю, він має за 
результатами звітного року відзвітувати 
«двічі» - як платник ЄП і як платник 
ПДФО. 

Єдиний соціальний внесок 

Виробнича премія працівникам, які 
знаходяться у відпустках у зв’язку з 
вагітністю, пологами і по догляду за 
дитиною до 3 та 6 років, є базою для 
нарахування та утримання ЄСВ. 

Про це нагадала ДПІ у 
Шевченківському районі ГУ Міндоходів у 
м. Києві. 

Слід зазначити, що виробнича 
премія надається залежно від конкретних 
результатів роботи (підвищення 
виробітку, зниження собівартості 
виготовлення продукції тощо).  

Тому вважаємо, що ситуації, коли 
виробнича премія нараховується 
фактично відсутнім працівникам, які 
фізично не можуть на підприємстві 
забезпечувати високі «результати 
роботи», можливі лише у випадках, коли 
такі премії нараховуються за 
результатами останнього перед 
відпусткою працівника періоду, або ж як 
результат підбиття підсумків роботи всіх 
працівників підприємства за певний, 
встановлений внутрішніми документами 
підприємства (колективним договором, 
положенням про преміювання тощо), 
період. 

 

ІНШЕ 

 

Вартість алкогольних напоїв та пива, у 
разі вилучення з реалізації та 
списання власником в зв’язку з 
закінченням терміну придатності, не є 

об’єктом оподаткування збором на 
розвиток виноградарства, садівництва 
і хмелярства. 

Інформаційно-комунікаційний 
відділ Головного управління Міндоходів у 
Тернопільській області вказав, що після 
закінчення терміну придатності 
алкогольних напоїв та пива, така 
продукція не підлягає реалізації і має 
бути списана на підставі протоколу, 
складеного за результатами 
інвентаризації. 

При цьому вартість списаних 
напоїв не є об’єктом оподаткування 
збором на розвиток виноградарства, 
садівництва і хмелярства. 

 

Затверджено перелік товарів, експорт 
та імпорт яких підлягає ліцензуванню, 
та квот на 2014 рік 

КМУ у Постановою від 25 грудня 
2013 р. № 950 затвердив перелік товарів, 
експорт та імпорт яких підлягає 
ліцензуванню, та квот на 2014 рік. 

КМУ зазначено, що не використані 
у 2013 році суб'єктами підприємницької 
діяльності ліцензії на експорт та імпорт 
товарів, визначених у постанові Кабінету 
Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 
1201 «Про затвердження переліків 
товарів, експорт та імпорт яких підлягає 
ліцензуванню, та квот на 2013 рік», дійсні 
до 1 березня 2014 р., якщо інше не 
передбачено відповідними міжнародними 
договорами України. 

 

Міндоходів відкрив новий 
інформаційно-довідковий ресурс 
«ЗІР» 

Зовнішні користувачі мають змогу 
використовувати інформаційно-
довідковий ресурс для вирішення 
виробничих завдань, планування, 
інформаційного обміну та моніторингу 
інформації, реалізована можливість 
самостійного пошуку інформації, 
ознайомлення з редакціями відповідей на 
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запитання з якими звертаються клієнти 
до Контакт-центру Міндоходів по 
телефону, електронній пошті та 
письмово. 

Інформація в «ЗІР» 
систематизована по тематиках: 

 оподаткування; 

 митна справа; 

 єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування; 

 електронний цифровий підпис. 

Ознайомитися з нововведенням 
можна за адресою: 
http://zir.minrd.gov.ua. 

 

З 14 січня діє нова форма товаро-
транспортної накладної для вантажних 
перевезень 

Нова форма ТТН, затверджена 
Наказом Міністерства інфраструктури 
України «Про затвердження Змін до 
Правил перевезень вантажів 
автомобільним транспортом в Україні» 
від 05.12.2013 р. № 983, прийшла на 
зміну обов’язкових документів для 
вантажних перевезень, що були 
скасовані Наказом Міністерства 
інфраструктури України, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України 
«Про визнання таким, що втратив 
чинність, наказу Міністерства транспорту 
України, Міністерства статистики України 
від 29 грудня 1995 року № 488/346» від 
10.12.2013 р. № 1005/1454. 

З набранням чинності Наказом 
№ 983 ТТН стає основним  документом   
на   перевезення   вантажів. 

 

Затверджено новий довідник пільг 

Міндоходів затверджено станом на 
01.01.2014 р. Довідник № 69/1 податкових 
пільг, що є втратами доходів бюджету, і 
Довідник № 69/2 інших податкових пільг. 

Переглянути довідник можна за 
адресою: http://minrd.gov.ua/dovidniki--

reestri--perelik/dovidniki-/54005.html. 

 

Органи доходів і зборів реєструють 
КОРО та РК за старими формами 

Як традиційно склалося, 
контролюючі органи не здатні 
компетентно втілити в життя положення 
ними ж здійснених нововведень. 

Так, Міндоходів повідомило, що до 
реєстрації прийматимуться книги обліку 
розрахункових операцій  та розрахункові 
книжки за старими формами, 
затвердженими Наказом ДПАУ від 01 
грудня 2000 року № 614, з причини 
«відсутності на сьогоднішній день у 
продажу книг нової форми». 

Нагадуємо, що на сьогодні є 
чинними форми КОРО та РК, затверджені 
Наказом «Про затвердження 
нормативно-правових актів щодо 
застосування реєстраторів 
розрахункових операцій та книг обліку 
розрахункових операцій» від 28.08.2013 
р. № 417. 

Суб'єкти господарювання, які в 
даний час використовують для обліку 
розрахункових операцій належним чином 
зареєстровані РК  та КОРО, продовжують 
їх ведення до закінчення таких книг. 

Контролюючий орган «дозволив» 
платникам користуватися нечинними 
формами у Листі від 09.12.2013 р. 
№ 17170/6/99-99-18-02-03-15. 

 

Ще раз про орендну плату за земельні 
ділянки державної та комунальної 
власності 

Міндоходів затвердило  Наказ 
«Про затвердження Узагальнюючої 
податкової консультації щодо орендної 
плати за земельні ділянки державної та 
комунальної власності» (№ 25 від 
16.01.2014 р.). 

http://zir.minrd.gov.ua/
http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html
http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html
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Особливих роз’яснень документ 
не містить. 

Однак зазначено, що платник 
продовжує користуватися земельною 
ділянкою після закінчення строку дії 
договору оренди, за умови відсутності 
письмового заперечення від орендодавця 
протягом місяця після закінчення строку 
дії договору. Такий договір вважається 
поновленим на той самий строк і на тих 
самих умовах, які були передбачені 
договором. 

До моменту поновлення такого 
договору орендна плата сплачується 
відповідно до умов попереднього 
договору, але не нижче мінімального 
розміру, встановленого пп. 288.5.1 ПКУ. 

 

Міндоходів затвердив нову форму 
Звіту про використання коштів, 
виданих на відрядження або під звіт, а 
також Порядок його складання 

Відповідний Наказ № 845 від 
24.12.2013р. зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 20.01.2014 р. 
N 104/24881. Наказ набирає чинності з 
дня її офіційного опублікування. 

Форма Звіту не зазнала суттєвих 
змін в порівнянні з попередньою. 

Наказ планується опублікувати 
04.02.2014р., то ж з цієї дати підзвітні 
особи мають використовувати нову 
форму Звіту. 

 

З 19.01.2014р. інформацію про 
відкриття справи про банкрутство 
підприємства можна отримати з 
офіційного сайту ВГСУ 

Так, за адресою 
www.vgsu.arbitr.gov.ua будуть 
розміщуватися: повідомлення про 
прийняття до розгляду заяви про 
затвердження плану санації боржника до 
порушення провадження у справі про 
банкрутство; оголошення про порушення 
справи про банкрутство; повідомлення 
про введення процедури санації; 

повідомлення про визнання боржника 
банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури; повідомлення про 
поновлення провадження у справі про 
банкрутство боржника у зв'язку з 
визнанням мирової угоди недійсною або 
її розірванням; оголошення про 
порушення справи про банкрутство і 
відкриття процедури санації відповідно 
до ст. 94 Закону про банкрутство. 

 

Розширення можливостей обміну 
податковою інформацією між 
країнами  

Міндоходів у Листі  від 21.01.2014 
р. № 1267/7/99-99-12-01-03-17 звернуло 
увагу, що в рамках розширення 
міжнародного співробітництва у сфері 
обміну податковою інформацією дія 
Конвенції про взаємну адміністративну 
допомогу в податкових справах 
поширена на ряд офшорних юрисдикцій. 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

 

Невідповідність електронного підпису 
в електронній копії податкової 
накладної та підпису на паперовій 
податковій накладній  та право на 
податковий кредит 

У судовій практиці починають 
з’являтися рішення щодо спорів між 
платниками податків та контролюючими 
органами стосовно права покупця 
визнати податковий кредит з ПДВ за 
податковою накладною на паперовому 
носії, що підписана особою, відмінною від 
особи, чий електронний підпис міститься 
в електронному варіанті такої податкової 
накладної, зареєстрованої ЄРПН. 

Цікаво, що суди приймають 
кардинально протилежні рішення. При 
цьому питома вага позитивних та 
негативних рішень приблизно однакова. 

Так, на користь податківців 
прийняті Постанова Окружного 

http://www.vgsu.arbitr.gov.ua/
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адміністративного суду м. Києва від 
13.09.2013р. у справі № 826/11731/13-а, 
Постанова Тернопільського окружного 
адміністративного суду від 04.11.2013 р. у 
справі № 819/2377/13-a. 

На користь платників податку 
прийняті: Постанова Тернопільського 
окружного адміністративного суду від 
23.12.2013р. у справі №819/2501/13-a, 
Постанова Тернопільського окружного 
адміністративного суду від З1 жовтня 
2013 року у справі № 819/2292/13-a, 
Постанова Тернопільського окружного 
адміністративного від 22.01.2014 р. у 
справі № 819/28/14-a та Постанова 
Чернівецького окружного 
адміністративного суду від 13.01.2014 р. у 
справі № 824/2973/13-а. 

Таким чином, наразі 
залишається очікувати на рішення 
судів вищих інстанцій та на прийняття 
такими судами єдиного підходу до 
вирішення подібних спорів. 

 

Податківці можуть застосувати лише 
одну фінансову санкцію в розмірі 20 
нмдг незалежно від кількості випадків 
невиконання щоденного друку 
фіскального звітного чека та/або його 
незберігання 

Таке рішення було прийнято  ВСУ 
(Постанова від 17.12.2013 № 21-442а13). 

ВСУ визнав неправомірним 
застосування до суб’єкта 
господарювання фінансової санкції у 
розмірі 20 НМДГ за кожний факт 
невиконання щоденного друку 
фіскального звітного чека та/або його не 
зберігання. 

Суд встановив, що за вчинення 
порушень, передбачених пунктом 4 статті 
17 Закону України «Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у 
сфері торгівлі, громадського харчування та 
послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР, 
відповідний податковий орган може 
застосувати лише одну фінансову санкцію 
в розмірі 20 нмдг незалежно від кількості 
випадків невиконання щоденного друку 

фіскального звітного чека та/або його 
незберігання. 

 

Період, в якому може бути 
задеклароване бюджетне 
відшкодування при виправленні 
помилок (збільшенні суми 
податкового кредиту) за минулі 
періоди  

ВАСУ 14.01.2014 р. прийняв 
Ухвалу у справі №2а/1770/3420/2012, 
якою підтримав право платника на 
збільшення бюджетного відшкодування з 
ПДВ у разі подання платником податку 
уточнюючих розрахунків за минулі 
періоди та включення відповідних сум до 
складу бюджетного відшкодування 
поточного періоду. 

Так, в січні 2012р. платником ПДВ 
було подано уточнюючі розрахунки за 
податкові періоди 2011 року, згідно з 
якими в таких періодах було збільшено: 

- суму податкового кредиту (р.17 
Декларації); 

- суму від’ємного значення різниці 
між сумою податкового зобов'язання та 
сумою податкового кредиту (р.19 
Декларації); 

- суму, яка відноситься до складу 
податкового кредиту наступного звітного 
(податкового) періоду (р.20.2 Декларації). 

За методикою складання 
Декларації з ПДВ платнику потрібно було 
б перенести значення р.20.2 кожної з 
виправлених Декларацій до р.21.1 
«Значення рядка 20.2 декларації 
попереднього звітного (податкового) 
періоду» Декларації наступного періоду 
(наприклад, р.20.2.Декларації за 
березень 2011р. в р.21.1 виправленої 
Декларації за квітень 2011р.). 

Однак платник податку включив 
такі суми в р.21.1 Декларації за лютий 
2012р. і задекларував бюджетне 
відшкодування в цьому періоді. 

У зв’язку з цим податковий орган 
вказав на те, що сума бюджетного 
відшкодування за лютий 2012р. 
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являється завищеною, оскільки таке 
відшкодування потрібно було 
задекларувати в податкових періодах 
2011р. (зокрема в квітні 2011р.), а сума 
бюджетного відшкодування за періоди 
2011р. (зокрема квітень 2011р.) 
являється заниженою. 

Суд, в свою чергу, вказав на 
правомірність позиції платника податку, 
оскільки для декларування бюджетного 
відшкодування Податковий кодекс 
України не обмежує термін 
«попередній період» лише тим 
періодом, який безпосередньо передує 
звітному періоду. Тобто, на думку суду, 
платник податку мав право 
задекларувати бюджетне відшкодування 
в декларації за лютий 2012р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_08_16/pravo1/T102755.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_08_16/pravo1/T102755.html?pravo=1
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