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ЦЕ ВАС ЦІКАВИТЬ
УРЯДОВИЙ КУР’ЄР 

Сьогодні майже будь-яке рішення у галузі податкового та бухгалтерського обліку так 
чи інакше базується на правильному та точному прочитанні нормативних докумен-

тів, у зв’язку з чим бухгалтеру вже давно доводиться фактично працювати «юристом 
від бухгалтерії».

У процесі роботи часто виникають запитання, відповіді на які здаються досить прости-
ми, але коли починаєш перевіряти правильність та достовірність таких відповідей, до-
водиться перечитувати чимало статей, переглядати інформацію на багатьох спеціалі-
зованих бухгалтерських сайтах, шукати інші думки на професійних форумах. В умовах 
безперервної зміни законодавчого поля на пошук необхідної інформації протягом дня 
витрачається сила-силенна дорогоцінного часу, який можна було б використовувати з 
більшою користю для справи та для себе. Інший аспект — відсутність упевненості у пра-
вильності знайдених відповідей та рекомендацій. 

Саме тому використання у повсякденній роботі інформа-
ційно-правових систем ЛІГА:ЗАКОН, які містять найповні-
шу та найактуальнішу базу правової інформації, значний 
обсяг аналітики та консультацій, простий у застосуванні ін-
телектуальний пошук «одним рядком», зручні фільтри, іс-
тотно заощаджує час бухгалтера, який себе поважає.

Так, наприклад, питання про зміни до форм і Порядку 
заповнення та подання ПДВ-звітності. Скільки нюансів по-
трібно врахувати, вивчаючи цю тему! 

Мінфін наказом від 10.02.2012 р. № 143 «Про внесення 
змін до форм та Порядку заповнення і подання податко-
вої звітності з податку на додану вартість» (далі — Наказ 
№ 143) навів форми декларацій з ПДВ (загальної та пере-
робного підприємства), а також Порядок № 1492 згідно з 
п. 1 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Про необхідність таких змін видання «БухГАЛтер&ЗА
КОН» зазначав у статті «Зміни ПДВ-звітності сільгосппід-
приємств».

Оскільки наказ № 143 набув чинності з дня його офі-
ційного опублікування, що припав на 2 березня 2012 р., 
топершимподатковим(звітним)періодом,заякийпо
датковузвітністьзПДВпотрібноподаватизазмінени
миформами,єберезень2012року.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які 
набувають чинності для складання звітності з податкового 
періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбу-
лося їх оприлюднення, діють форми декларацій (розрахун-
ків), чинні до такого визначення (абз. 2 п. 46.6 ПКУ).

Отже, звітністьзалютий2012р.,граничнийстрок
поданняякоїминає20березня2012року,подаєть
ся за старими формами. Докладніше про це див. лист ДПСУ від 17.01.2012 р. 
№ 1420/7/15-3117 «Щодо наказу МФУ від 25.11.2011 № 1492».

Коригування ПДВ під час експорту  
продукції власного виробництва 
переробного підприємства

Згідно з пп. 5 п. 1 підрозділу 2 розділу XX ПКУ перероб-
не підприємство операції з експорту відображає в Декла-
рації з ПДВ (загальній) і має право на бюджетне відшко-
дування ПДВ, сплаченого (нарахованого) постачальникам 
товарів/послуг, вартість яких включена до вартості екс-
портованої продукції. Таке відшкодування здійснюється у 
загальному порядку.

Тому нова редакція рядка 16.3 розділу II Декларації з 
ПДВ (загальної) зводиться до доповнення про те, що у ній 
вказується також коригування податкового кредиту з по-
стачання продукціївласноговиробництвапереробного
підприємстваумитномурежиміекспорту,якеперено
ситьсязрядка12.3ДеклараціїзПДВ(переробногопід
приємства)зізнаком«+».При цьому експортні поставки 
відображаються у рядку 2.1 Декларації з ПДВ (загальної).

Нагадаємо, що згідно з пп. 195.1.1 ПКУ, за нульовою став-
кою ПДВ оподатковуються операції з експорту товарів (су-
путніх послуг), що підтверджується митною декларацією, 
оформленою відповідно до вимог митного законодавства.

Відповідно у дзеркальному відображенні зміни внесено 
до форми Декларації з ПДВ (переробного підприємства):
•   рядок 2.1 колонки А доповнено позначкою «х»;
•   розділ II форми доповнено новим рядком 12.3 такого 

змісту: «коригування податкового кредиту в частині по-
датку з товарів/послуг, вартість яких включена до вар-
тості експортованої продукції (переноситься до рядка 
16.3 декларації) (-)». У зв’язку з цим рядок 12.3 вважається рядком 12.4.
У рядку 12.3 відображається сума ПДВ, розрахована виходячи із фактично сплаченої 

(нарахованої) та включеної до податкового кредиту суми кредиту постачальникам то-
варів/послуг, вартість яких включена до вартості експортованої продукції власного ви-
робництва (за бухгалтерською довідкою) на підставі п. 1 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Відображення розподіленої суми ПДВ,  
що підлягає нарахуванню

На виконання положень пп. 6 підрозділу 2 розділу XX ПКУ позитивна різниця між су-
мою податкових зобов’язань і сумою податкового кредиту звітного (податкового) періо-
ду, визначена у Декларації з ПДВ (переробного підприємства), підлягає сплаті до спеці-
ального фонду держбюджету та на спеціальний рахунок, відкритий переробним підпри-
ємством в органі Держказначейства, у 2012 році в таких розмірах:
•   до спеціального фонду держбюджету — 30%;
•   на спеціальний рахунок — 70%.

Тому в рядках 16 та 18 Декларації з ПДВ (переробного підприємства) слова «спрямо-
вується до спеціального фонду державного бюджету» замінено словами «підлягає на-
рахуванню».

У рядку 17 Декларації з ПДВ (переробного підприємства) відображається сума ПДВ, 
що підлягає нарахуванню та спрямовується: до спеціального фонду держбюджету (ря-
док 17.1) і на спеціальний рахунок (рядок 17.2).

У зв’язку з цим рядок 17 викладено у такій редакції:
«17. Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню (рядок 14 — рядок 

16, позитивне значення) (рядок 17.1 + рядок 17.2) та спрямовується:
17.1 — до спеціального фонду державного бюджету;
17.2 — на спеціальний рахунок».

Розрахунок частки використання (Д7)
Ще одна зміна пов’язана із заміною букви «А» на букву «Б» у назві службового по-

ля колонки 8 таблиці 2 Перерахунку частки використання сплаченого (нарахованого) 
податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та 
неоподатковуваними операціями (Д7) (додаток 7 до Декларації з ПДВ (загальної)).

Скористатись формою декларації з ПДВ можна в системах ЛІГА:ЗАКОН, відкривши 
її безпосередньо з карти форми (мал. 1), так само, як і інші форми та бланки, яких у ре-
сурсі «Формитабланки» міститься більш ніж 2000 шт.

Також у вищезгаданій карті форми є додаткова інформація, що стосується всіх питань, 
пов’язаних з темою заповнення податкової декларації з податку на додану вартість (мал. 2).

Добірку всіх видів інформації (документи, роз’яснення, консультації, форми, бланки 
тощо) щодо ПДВ, а також з інших питань легко можна знайти у системах ЛІГА:ЗАКОН у 
спеціалізованому ресурсі «Ситуаціїдлябухгалтера», що містить понад 1700 таких до-
бірок з найактуальніших питань бухгалтерського та податкового обліку.

Якщо ви ще не працювали з інформаційно-правовими системами ЛІГА:ЗАКОН, про-
понуємо оцінити їх переваги та зручність. Скористайтеся спеціальною пропозицією: 
протягом двох тижнів ви зможете безкоштовно користуватися системами ЛІГА:ЗАКОН 
у повному обсязі, зокрема усіма актуальними рекомендаціями та інструкціями на тему 
квартальної звітності. 

Замовити безкоштовне встановлення можна за тел.: (044) 5380102 або в дилера 
у вашому регіоні. Список дилерів — на сайті www.ligazakon.ua/dealers.

Обов’язково зазначте у розмові, що ви читач видання «Урядовий кур’єр».

Під час підготовки використано матеріали, розміщені у системах ЛІГА:ЗАКОН:

1. Стаття «Про зміни до форм і Порядку заповнення та подання ПДВ-звітності», 
автор О. Бондаренко, заступник головного редактора «БухГАЛтер&ЗАКОН».
2. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
3. Порядок № 1492 — Порядок заповнення та подання податкової звітності з податку 
на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 25.11.2011 р. № 1492.
4. Наказ № 1492 — наказ Мінфіну України «Про затвердження форм та Порядку заповне-
ння та подання податкової звітності з податку на додану вартість» від 25.11.2011 р. № 1492.

Порядок заповнення та подання ПДВ-звітності по-новому

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Мал. 1

Мал. 2


