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ве становище компанії з метою використання її для 
прийняття ефективних управлінських рішень.
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Постановка проблеми. Процес оприбуткування 
запасів нерозривно пов’язаний з обліком податку на 
додану вартість, якщо підприємство зареєстровано 
як платник ПДВ. Тому неодмінно всім компаніям до-
ведеться відслідковувати зміни, які матимуть місце 
у зв’язку із переходом на новий порядок обліку, ор-
ганізації обрахування і сплати податку. Значні ново-
введення, як якісні, так і кількісні, очікуються у цій 
області. Вірніше сказати, вже навіть не очікуються, 
а офіційно затверджені і зареєстровані у Міністер-
стві юстиції, і справа лишається за малим – набран-
ням ними чинності. Причому ці зміни призведуть не 
тільки до застосування нових форм бухгалтерських 
регістрів, звітності і первинних документів, як це 
відбувалося вже багато разів до того, законодавством 
передбачено кардинально новий спосіб адміністру-
вання податку на додану вартість – електронний, по-
вністю автоматизований. Ці вдосконалення стануть 

системним рішенням для контролю нарахування, 
сплати і відшкодування ПДВ, ліквідації «податко-
вих ям» і схем махінацій. У той же час виникає ба-
гато питань, пов’язаних з переходом на нову систему 
адміністрування податку і звітності. Відповіді мож-
на буде знайти поступово, аналізуючи кожен законо-
давчо-нормативний акт, яким регулюється порядок 
електронного адміністрування ПДВ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поки 
що невелика кількість матеріалу опублікована за об-
раним напрямом дослідження, оскільки більш кон-
кретно можна буде говорити про нововведення і ро-
бити висновки лише з 1 січня 2015 року, коли вже 
облік податку на додану вартість відбуватиметься по-
вністю автоматизовано в електронному вигляді. За-
раз же доступні коментарі деяких експертів, статті 
бухгалтерських видань та інформаційні бюлетені ау-
диторських компаній. Вже вийшли публікації Юлії 
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Кловської, головного редактора журналу «Дебет-Кре-
дит» на тему: «Електронне адміністрування ПДВ на 
старті» [1], Юлії Єгорової «Електронне адміністру-
вання ПДВ» [2], Василя Рората «Нове в реєстрації 
ПН в ЄРПН» [3], інформаційний вісник «ПДВ: нові 
правила» [4] від професіоналів «Ернст енд Янг» з на-
дання аудиторських послуг тощо.

Постановка завдання. Метою статті є висвітлення 
основних нововведень, які матимуть місце в системі 
адміністрування і обліку податку на додану вартість 
з 1 грудня 2014 року, а деякі – з 1 січня 2015 року. 
Досягнення поставленої мети передбачає поступове 
вирішення таких завдань:

1) дослідження нової форми податкової наклад-
ної, яка буде застосовуватися з 1 грудня 2014 року 
та з 1 січня 2015 року;

2) знайомство з оновленим реєстром виданих 
та отриманих податкових накладних з 1 грудня 
2014 року і реєстром виданих та отриманих доку-
ментів з 1 січня 2015 року;

3) звітування по податку на додану вартість за ін-
шими формами;

4) вивчення основних законодавчо закріплених 
правил електронного адміністрування ПДВ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мініс-
терство фінансів України наказом № 957 від 22 ве-
ресня 2014 року [5] затвердило нову форму податко-
вої накладної і порядок її заповнення. Також цим 
законодавчо-нормативним актом передбачено і нову 
форму розрахунку коригування до податкової на-
кладної. Виписувати податкову накладну за новою 
формою доведеться починаючи з 1 грудня 2014 року.

Які основні відмінності нової податкової наклад-
ної від попередньої? 

З формою сталися очікувані зміни – її таблич-
ну частину доповнили колонкою, передбаченою для 
7-відсоткової ставки ПДВ, – графою 9. Місце для та-
кої ставки, відповідно, відвели і у розрахунку ко-

ригування кількісних та вартісних показників до 
податкової накладної. Правила її заповнення пропи-
сали в Порядку. В іншому форма накладної суттєвих 
змін не зазнала.

Оновлено правила заповнення заголовної части-
ни податкових накладних. Зокрема, зазначено, що 
якщо п. 11 нового Порядку заповнення податкових 
накладних не визначає порядок заповнення окремих 
рядків заголовної частини податкової накладної, від-
ведених для заповнення даних покупця, такі рядки 
не заповнюють (нулі, прочерки та інші знаки чи сим-
воли не проставляють) [5].

Змінено правила заповнення рядка «Індивідуаль-
ний податковий номер покупця» у деяких типах по-
даткових накладних (зокрема, при експорті; при випи-
суванні підсумкової податкової накладної, податкової 
накладної, складеної у разі використання виробничих 
або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за 
якими суми ПДВ попередньо були включені до податко-
вого кредиту, не в господарській діяльності, податкової 
накладної, складеної на суму перевищення звичайної 
ціни над фактичною (у разі здійснення контрольова-
них операцій). Наприклад, при поставці товарів/по-
слуг неплатнику ПДВ і у випадках складання подат-
кової накладної за підсумковими операціями за день у 
рядку «Особа (платник податку)-покупець» вказується 
«Неплатник», у рядку «Індивідуальний номер покуп-
ця» відображається умовний ІПН «40000000000». При 
експортних поставках у цьому рядку вказується на-
йменування нерезидента, в рядку «Місцезнаходження 
(податкова адреса) покупця» вказується країна, у якій 
зареєстрований нерезидент-покупець, а в рядку «Інди-
відуальний податковий номер покупця» відображаєть-
ся умовний ІПН «300000000000» (зараз вказують ІПН 
«400000000000»). В іншому форма накладної суттєвих 
змін не зазнала.

Однак цю форму податкової накладної доведеться 
використовувати недовго. З 1 січня 2015 року вона 

 

Рис. 1. Форма податкової накладної, чинна з 1 січня 2015 року
Джерело: наказ Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1129 «Про внесення змін до наказу Мі-
ністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року № 957» [6]
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буде знову оновлена (рис. 1) згідно з наказом Мініс-
терства фінансів України від 14 листопада 2014 року 
№ 1129 «Про внесення змін до наказу Міністерства фі-
нансів України від 22 вересня 2014 року № 957» [6].

Основною метою змін є приведення форми подат-
кової накладної і Порядку її заповнення у відповід-
ність із вимогами Податкового Кодексу з урахуван-
ням змін, внесених Законами від 31 липня 2014 року 
№ 1621-VІІ і від 9 жовтня 2014 року № 1690.

«Шапка» електронної податкової накладної скла-
датиметься з двох граф: «Складається оператором 
інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл 
продукції» та «Не видається покупцю (тип причи-
ни)». Крім того, у самій формі податкової накладної 
колонка 5 «Одиниця виміру товару/послуги» склада-
тиметься з двох колонок: «Умовне позначення (укра-
їнське)» та «Код». Нові графи заповнюватимуться 
відповідно до Класифікатора системи позначень оди-
ниць вимірювання та обліку (КСПОВО), чинного на 
дату складання податкової накладної. КСПОВО за-
тверджено наказом Держстандарту від 09.01.97 року 
№ 8. Структурно його класифікація складається з та-
ких блоків: код (чотиризначне число), назва одиниці 
вимірювання чи одиниці обліку, умовне позначення 

українське та міжнародне, код СОЕИ (Общесоюзный 
классификатор. Система обозначений единиц изме-
рений, используемых в АСУ, 1988 год).

Крім того, до Порядку заповнення податкової на-
кладної, який діятиме з 01 грудня 2014 р., внесені 
доповнення щодо складання ПН оператором інвесто-
ру за багатосторонньою угодою про розподіл продук-
ції. Встановлено, що:

– при виконанні багатосторонньої угоди про роз-
поділ продукції за участю кількох інвесторів ПН може 
складатися як оператором, так і інвесторами, якщо усі 
інвестори зареєстровані платниками податку;

– у разі складання ПН на операції з постачання 
інвестору товарів/послуг в межах виконання бага-
тосторонньої угоди про розподіл продукції у рядку 
«Особа (платник податку) – покупець» зазначають-
ся найменування оператора такої угоди та наймену-
вання інвестора, який фактично є від імені операто-
ра стороною договору, а у рядках «Індивідуальний 
податковий номер покупця» та «Місцезнаходження 
(податкова адреса) покупця» зазначаються дані опе-
ратора такої угоди. У графі «Вид цивільно-правового 
договору» зазначаються вид, дата та номер договору, 
на підставі якого здійснено таке постачання;

Рис. 2. Додаток до податкової накладної
Джерело: наказ Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1129 «Про внесення змін до наказу Мі-
ністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року № 957» [6]

 

Рис. 3. Розділ 1 Реєстру виданих та отриманих податкових накладних
Джерело: Наказ Міністерства фінансів України № 958 від 22 вересня 2014 року [7]
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– у разі складання оператором інвестору в меж-
ах виконання багатосторонньої угоди про розподіл 
продукції ПН відповідно до пп. «а» п. 337.4 ст. 337 
розд. XVIII ПК в рядках такої ПН, відведених для 
заповнення даних продавця, оператор зазначає влас-
ні дані, а в рядках, відведених для заповнення даних 
покупця, – дані інвестора. У графі «Вид цивільно-
правового договору» такої ПН зазначаються «Угода 
про розподіл продукції», дата та номер такої угоди. 
У графі 3 «Номенклатура товарів/послуг продавця» 
зазначається «розподіл сум податкового кредиту за 
багатосторонньою угодою про розподіл продукції». 
Графи 4-12 не заповнюються.

Також наказом № 1129 передбачено і додаток до 
податкової накладної (рис. 2). Податкова накладна 
складається на кожне повне або часткове постачан-
ня товарів/послуг, а також на суму коштів, що на-
дійшли на поточний рахунок як попередня оплата 
(аванс). У разі якщо частка товару/послуги не міс-
тить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) 
частково поставлених товарів зазначається в додатку 
до податкової накладної і в повній вартості врахову-
ється у податковій накладній та загальних податко-
вих зобов’язаннях.

У разі постачання підакцизних товарів та това-
рів, ввезених на митну територію України, у графі 
4 додатка 1 до податкової накладної вказується код 
таких товарів згідно з УКТ ЗЕД [6].

Наказ Мінфіну від 14.11.2014 р. № 1129 набуде 
чинності з 01.12.14 р., крім електронної форми по-
даткової накладної та Порядку її заповнення, які на-
бирають чинності з 1 січня 2015 року.

Наказом Міністерства фінансів України № 958 
від 22 вересня 2014 року [7] затверджена нова форма 
реєстру виданих та отриманих податкових наклад-
них та порядок його ведення. З 1 грудня 2014 року 
для реєстрації податкових накладних необхідно ко-
ристуватися оновленим реєстром, і, відповідно, втра-
тить чинність форма, затверджена наказом Мінфіну 
№ 708 від 25 листопада 2013 року. В новому реє-
стрі з’явилася графа для відображення поставок за 
ставкою ПДВ 7%. Інших розбіжностей не виявлено. 

Фрагменти нової форми реєстру виданих та отрима-
них податкових накладних, які демонструють зміни, 
наведені на рисунку 3.

Така ж сама графа для відображення поставок за 
ставкою ПДВ 7% додана і в Розділ 2 Реєстру вида-
них та отриманих податкових накладних (рис. 4).

Змінами, внесеними з 01.01.2015 року, не пе-
редбачено ведення платником ПДВ реєстру виданих 
та отриманих податкових накладних і подання до 
контролюючого органу копій записів у такому реє-
стрі в електронному вигляді. Отже, оновлений реєстр 
закривається 31 грудня 2014 року.

Водночас на платників ПДВ покладено обов’язок ве-
дення реєстру виданих та отриманих документів, які є 
підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до 
податкового кредиту, без отримання податкової наклад-
ної (транспортний квиток, готельний рахунок або раху-
нок, який виставляється платнику податку за послуги 
зв’язку, інші послуги, касові чеки податкова накладна 
при постачанні послуг нерезидентом). Платники подат-
ку у складі податкової звітності з цього податку подають 
до контролюючого органу копії записів у цих реєстрах 
за такий період в електронному вигляді.

Наказом Міністерства фінансів України № 966 
від 23 вересня 2014 року затверджені:

– форма податкової декларації з податку на до-
дану вартість;

– уточнюючий розрахунок податкових 
зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку із 
виправленням самостійно виявлених помилок;

– розрахунок податкових зобов’язань, нарахова-
них отримувачем послуг, не зареєстрованим як плат-
ник податку на додану вартість, які поставляються 
нерезидентам, у тому числі їх постійними представ-
ництвами, не зареєстрованими платниками податку, 
на митній території України;

– порядок заповнення і подання податкової звіт-
ності з податку на додану вартість [8].

Відповідно, втратив чинність наказ Мінфіну 
№ 678 від 13 листопада 2013 року.

Нові ПДВ-форми є чинними для складання звітнос-
ті за податковий період, наступний за податковим пе-

Рис. 4. Розділ 2 Реєстру виданих та отриманих податкових накладних
Джерело: Наказ Міністерства фінансів України № 958 від 22 вересня 2014 року [7]
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ріодом, в якому вони опубліковані. Таким чином, за 
листопад 2014 року звітують за старими ПДВ-формами 
(наказ Мінфіну № 678 від 13.11.2013 р.), а вже за гру-
день 2014 року звітувати доведеться за новими.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін 
до Податкового Кодексу України та інших законо-
давчих актів України» від 31.07.2014 року № 1621-
VII з 1 січня 2015 року запроваджується система 
електронного адміністрування ПДВ [9].

Вдосконалена система адміністрування податку 
на додану вартість стане системним рішенням для 
контролю нарахування, сплати і відшкодування 
ПДВ, ліквідації «податкових ям» та схем махінацій.

Система електронного адміністрування податку 
на додану вартість буде забезпечувати автоматичний 
облік у розрізі платників податків сум ПДВ.

Порядок електронного адміністрування податку 
на додану вартість встановлюється Кабінетом Міні-
стрів України.

Платникам ПДВ, починаючи з нового, 2015, року, 
буде автоматично відкрито рахунки в системі елек-
тронного адміністрування ПДВ. Електронний раху-
нок відкривається платнику податку Казначейством 
автоматично на безоплатній основі.

Електронні рахунки відкриваються виключно на 
підставі реєстру платників податку, який ДФС після 
присвоєння особі індивідуального податкового номе-
ра платника податку надсилає Казначейству. Датою 
початку здійснення платником податку операцій з 
використанням електронного рахунка є дата реє-
страції його платником податку (для платників по-
датку, зареєстрованих до 1 січня 2015 р., – 1 січня 
2015 року).

У разі анулювання реєстрації платника податку 
залишок коштів на його електронному рахунку пе-
рераховується до бюджету, а такий рахунок закри-
вається.

Всі податкові накладні будуть складатися ви-
ключно в електронному вигляді та реєструватися в 
Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) не-
залежно від розміру податку в одній податковій на-
кладній. Реєстрації в ЄРПН підлягають усі податкові 
накладні незалежно від зазначеної в них суми ПДВ 
і походження товару, а також ті, що залишаються в 
особи, яка оформила їх (виписані неплатнику ПДВ, 
а також при нарахуванні ПДВ на умовні постачання, 
за підсумками щоденних операцій та інших опера-
цій, перелічених у п. 10 Порядку № 10, а з 1 грудня 
2014 року – зазначених у п. 10 Порядку № 957).

Розрахунок коригування також складається по-
стачальником, проте передбачаються нові правила 
реєстрації в ЄРПН. Так, якщо внаслідок перерахун-
ку сума податкових зобов’язань:

– збільшується (або сума компенсації не зміню-
ється), розрахунок коригування складається та реє-
струється в ЄРПН постачальником. При цьому поку-
пець має право збільшити суму податкового кредиту 
лише після реєстрації постачальником розрахунку 
коригування в ЄРПН;

– зменшується, розрахунок коригування скла-
дається постачальником і направляється покупцеві, 
який і реєструє його в ЄРПН. При цьому постачаль-
ник має право зменшити податкові зобов’язання за 
таким розрахунком коригування лише після його ре-
єстрації в ЄРПН покупцем.

З 1 січня 2015 року в ЄРПН можна буде зареє-
струвати лише таку податкову накладну, сума ПДВ 
в якій, тобто величина податкового зобов’язання по-
стачальника, не перевищуватиме певну дозволену 
йому суму – «ліміт реєстрації». Це сума, що розра-

ховуватиметься автоматично конкретно для кожного 
платника податку на додану вартість у системі елек-
тронного адміністрування ПДВ за встановленою фор-
мулою 1.

Формула обчислення суми податку для реєстрації 
податкових накладних та/або розрахунків коригу-
вання в Реєстрі:

ΣНакл = ΣНаклОтр + ΣМитн + ΣПопРах – 
– ΣНаклВид – ΣВідшкод – Σперевищ,        (1)

де: ΣНаклОтр – загальна сума податку за отри-
маними платником податку податковими накладни-
ми та розрахунками коригування;

ΣМитн – загальна сума податку, сплаченого 
платником податку безпосередньо або через уповно-
важену особу під час ввезення товарів на митну те-
риторію України;

ΣПопРах – загальна сума поповнення електронно-
го рахунка з поточного рахунка платника податку;

ΣНаклВид – загальна сума податку за виданими 
платником податку податковими накладними та роз-
рахунками коригування;

ΣВідшкод – загальна сума податку, заявлена 
платником податку до бюджетного відшкодування, 
що визначається на підставі задекларованих до від-
шкодування на поточний рахунок платника податку 
сум від’ємного значення податку, розрахованих за 
операціями, здійсненими після 1 січня 2015 р., згід-
но з податковими деклараціями з податку та уточню-
ючими розрахунками до них, поданими контролю-
ючому органу, починаючи з податкової звітності за:

– січень 2015 р. – для платників податку, що за-
стосовують місячний звітний період;

– I квартал 2015 р. – для платників податку, що 
застосовують квартальний звітний період;

ΣПеревищ – загальна сума перевищення подат-
кових зобов’язань, зазначених платником податку у 
поданих контролюючому органу податкових декла-
раціях з податку, суми податку, зазначеної у скла-
дених таким платником податкових накладних [9].

ДФС обчислює суму податку, на яку платник по-
датку має право зареєструвати податкові накладні 
та/або розрахунки коригування в Реєстрі, а також 
оприлюднює на офіційному веб-сайті алгоритми об-
рахунку показників формули обчислення зазначеної 
суми та джерела їх формування.

Показники обліковуються в розрізі платників по-
датку наростаючим підсумком:

– з 1 січня 2015 р. – для платників, що зареє-
стровані до 01.01.2015 р.;

– з дати реєстрації платником податку, зазначе-
ної у реєстрі платників податку, – для платників, що 
зареєстровані після 1 січня 2015 року.

Якщо обчислена сума є меншою, ніж сума подат-
ку в податковій накладній, яку платник податку по-
винен зареєструвати в Реєстрі, такий платник пере-
раховує необхідну суму коштів з поточного рахунка 
на електронний рахунок.

Платник податку має право отримувати у ДФС 
інформацію про стан свого електронного рахунка, а 
також суму податку, на яку він має право зареєстру-
вати податкові накладні та/або розрахунки коригу-
вання в Реєстрі.

На рахунки системи електронного адмініструван-
ня зараховуватимуться кошти з власного поточного 
рахунку платника ПДВ.

Запровадження нової системи унеможливить фор-
мування фіктивного кредиту та отримання неправо-
мірного відшкодування ПДВ з бюджету, а це, у свою 
чергу, сприятиме підвищенню рівня надходжень по-
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датку до бюджету. Крім того, буде скорочено обсяг 
тіньової економіки в країні та витрати держави на 
адміністрування ПДВ.

Також з 1 січня 2015 року кількість критеріїв, 
які дають право на отримання автоматичного від-
шкодування, буде скорочено. Але нові правила бю-
джетного відшкодування ПДВ не застосовуються до 
сум бюджетного відшкодування, які були заявлені 
до 1 січня 2015 року. Зазначені суми підлягають від-
шкодуванню згідно з редакцією статті 200 Податко-
вого кодексу України, яка діє до 1 січня 2015 року.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, є очевидним, що підприємствам слід готуватися 
до значних змін в області обліку та адміністрування 
податку на додану вартість. Головним чином, вони 
торкнуться:

– форми податкової накладної, способу її випису-
вання та реєстрації в ЄРПН, а також обрахунку суми 
ПДВ у ній, теж саме стосується і розрахунків кори-
гування до ПН;

– форми реєстру виданих та отриманих подат-
кових накладних, який буде змінено з 1 грудня 
2014 року та повністю замінено на реєстр виданих та 
отриманих документів з 1 січня 2015 року;

– форм звітності з податку на додану вартість;
– способу адміністрування ПДВ, якій відбувати-

меться повністю автоматизовано в електронному ви-
гляді з 1 січня 2015 року.

ПДВ-рахунок відкривається платникові подат-
ків у Казначействі для того, щоб такий платник мав 
можливість перераховувати на цей рахунок кошти зі 
свого поточного рахунка, якщо суми, на яку плат-
ник має право зареєструвати податкову накладну 
(∑Накл), недостатньо для реєстрації ПН або РК у 
ЄРПН та/або на електронному рахунку недостатньо 
(немає) грошей для сплати до бюджету узгоджених 
податкових зобов’язань.

Кошти з ПДВ-рахунка можна перераховувати 
лише до бюджету або на спецрахунок (для підпри-
ємств, які застосовують спеціальний режим оподат-
кування згідно зі ст. 209 Податкового Кодексу Укра-
їни). Забрати гроші з ПДВ-рахунка собі на поточний 
рахунок або перерахувати на інші цілі (крім сплати 
ПДВ до бюджету або на спецрахунок) не можна.

Сума ПДВ, сплачена покупцем у ціні товарів (по-
слуг), не перераховується на ПДВ-рахунок постачаль-
ника. Усю суму оплати (включаючи ПДВ) покупець 
перераховує на поточний рахунок постачальника.

Платник ПДВ має право отримувати від ДФС ін-
формацію про стан свого електронного рахунка, а 
також про суму податку, на яку він може зареєстру-
вати ПН. Імовірно, для отримання інформації плат-
ник ПДВ повинен буде направити до органу ДФС за-
пит, аналогічний до того, який зараз направляється 
до ДФС для отримання інформації про реєстрацію 
ПН у ЄРПН. Із ПДВ-рахунка платника, який подає 
загальну декларацію (код 0110), гроші можуть пере-
раховуватися лише до держбюджету.
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