
Дії платника у випадку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку
коригування 

У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі  податкових  накладних  (далі  –  ЄРПН)  платник  податку  має  право  подати  копії
документів  та  письмові  пояснення  стосовно  підтвердження  інформації,  зазначеної  у
податковій  накладній/розрахунку  коригування,  для  розгляду  питання  прийняття  комісією
регіонального  рівня  рішення  про  реєстрацію/відмову  в  реєстрації  податкової
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, – звертають увагу в Головному управлінні ДПС
у Тернопільській області.

Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/
розрахунку  коригування  в  Єдиному реєстрі  податкових  накладних  затверджений  наказом
Міністерства фінансів України від 12.12.2019 № 520, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 13.12.2019 за № 1245/34216 (далі – Порядок № 520).

Пунктом 2 Порядку № 520 передбачено, що прийняття рішень про реєстрацію/відмову
в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних,  реєстрацію  яких  зупинено,  здійснюють  комісії  з  питань  зупинення  реєстрації
податкової  накладної/розрахунку  коригування  в  ЄРПН  головних  управлінь  Державної
податкової служби України в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС
(далі – комісія регіонального рівня).

Відповідно  до  п.  4  Порядку  №  520  у  разі  зупинення  реєстрації  податкової
накладної/розрахунку  коригування  в  ЄРПН  платник  податку  має  право  подати  копії
документів  та  письмові  пояснення  стосовно  підтвердження  інформації,  зазначеної  у
податковій  накладній/розрахунку  коригування,  для  розгляду  питання  прийняття  комісією
регіонального  рівня  рішення  про  реєстрацію/відмову  в  реєстрації  податкової
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Згідно з п. 5 Порядку № 520 перелік документів, необхідних для розгляду питання
прийняття  комісією  регіонального  рівня  рішення  про  реєстрацію/відмову  в  реєстрації
податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, реєстрацію яких зупинено в ЄРПН,
може включати:

– договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;
– договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено

повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення
операції;

–  первинні  документи  щодо  постачання/придбання  товарів/послуг,  зберігання  і
транспортування,  навантаження,  розвантаження  продукції,  складські  документи
(інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки - фактури/інвойси, акти приймання-передачі
товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки,
накладні;

– розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
–  документи  щодо  підтвердження  відповідності  продукції  (декларації  про

відповідність,  паспорти  якості,  сертифікати  відповідності),  наявність  яких  передбачено
договором та/або законодавством.

Письмові пояснення та копії документів, зазначених у п. 5 Порядку № 520, платник
податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів,  що
настають  за  датою  виникнення  податкового  зобов’язання,  відображеного  в  податковій
накладній/розрахунку коригування.

Платник  податку  має  право  подати  письмові  пояснення  та  копії  документів  до
декількох  податкових  накладних/розрахунків  коригування,  якщо  такі  податкові
накладні/розрахунки  коригування  складено  на  одного  отримувача   платника  податку  за
одним  і  тим  самим  договором  або  якщо  в  таких  податкових  накладних/розрахунках
коригування  відображено  однотипні  операції  (з  однаковими  кодами  товарів  згідно  з
Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) або кодами



послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП)) (п. 6 Порядку №
520).

Згідно із п. 7 Порядку № 520 письмові пояснення та копії документів, зазначених у п.
5 Порядку № 520, платник податку подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів
електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України від 22 травня 2003 року № 851-
IV «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року №Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року №
2155-VІІІ «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року №Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з
контролюючими  органами,  затвердженого  наказом  Міністерства  фінансів  України  від
06.06.2017 № 557 ( в редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261).

Пунктом 8 Порядку № 520 визначено,  що ДПС розміщує  та  постійно  оновлює на
своєму офіційному вебпорталі відомості щодо засобів електронного зв’язку, за допомогою
яких можуть подаватися письмові пояснення та копії документів.

Письмові  пояснення  та  копії  документів,  подані  платником  податку  до
контролюючого органу відповідно до п. 4 Порядку № 520, розглядає комісія регіонального
рівня (п. 9 Порядку № 520).

Комісія  регіонального  рівня  протягом  п’яти  робочих  днів,  що  настають  за  днем
отримання  пояснень  та  копій  документів,  поданих  відповідно  до  п.  4  Порядку  №  520,
приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку
коригування в ЄРПН та надсилає його платнику податку в порядку, встановленому ст. 42
Податкового  кодексу  України  від  02  грудня  2010  року  №  2755-VI  зі  змінами  та
доповненнями.

Підписуйтесь  на  Telegram-канал Державної податкової службиканал  Державної  податкової  служби
України https://t.me/tax_gov_ua 

Підписуйтесь  на  сторінку  Державної  податкової  служби  України
у Facebook facebook.com/TaxUkraine

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»
#запитуєте_відповідаємо

Питання:  Чи  можна  подати  річну  податкову  декларацію
платнику єдиного податку через портал «ДІЯ»?

Платники податків для формування та подання податкової звітності в
електронному  вигляді  можуть  скористуватися  функціоналом
Електронного кабінету (http  s  ://cabinet.tax.gov.ua  ), Єдиного вікна подання
електронної  звітності,  а  також  іншим  комерційним  програмним
забезпеченням.

Крім того, фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку 1-3
груп, які:

не мають найманих працівників;
не є платниками ПДВ;
не змінювали групу оподаткування з початку 2021 року;
не перебувають у процесі припинення підприємницької діяльності, 

мають  можливість  подати  податкову  декларацію  платника  єдиного
податку  –  фізичної  особи-підприємця,  сформувавши її  на  порталі  «ДІЯ»
(http  s  ://diia.gov.ua  ). 

Для цього необхідно зареєструватись чи авторизуватись в  кабінеті
громадянина  за  допомогою  електронного  підпису  або  BankID.
«ДІЯ»  перевірить дані платника в реєстрах Державної податкової служби
України:  якщо  підприємець  діючий  та  перебуває  на  спрощеній  системі
оподаткування  і  не  зареєстрований  платником  ПДВ,  то  подання
декларації стане доступним. 

Також у мобільному застосунку «ДІЯ» можна створити кваліфікований
електронний  підпис  «Дія.Підпис»  і  використовувати  його  для  подання
декларацій через застосунок. 

https://cabinet.tax.gov.ua/
https://diia.gov.ua/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR15kINOc4oWpYyA-tqLlxO8phiw1XIQaklyWwjLkWRkwsWbAVH5LyZ5wt8&h=AT30ogjZ-2yRZ4oTS1y1dINTwde5aQWEIamTiC8_-7Kv0_eoW9PTyA8k_xJtNWh4F5iTGr7THnL-JIIQIWmGxqBCxhMzD-ILuzGIdwXPd05Eus82k_23Xf5rxdRu0FDphgQZ&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2hB3KJhselTN5IpiosmcKvzdY1s3IdkzxOU_JKe80-iB8QkVuzT36eHFiJhyxfKb4leHAIEgPoxzQXkjf9kGnZCrCmOS9IYV9k0GS0E3M1KJp5MkGjxF6Dc50i9L6g187mI15l0i87ECC1LLUqkQD6yk6ZLA9Gfg0_JASHrN-cmG1OZGSpiKLqtvcLj6hIJO5H-T1permBXq3xlGCs1A
https://t.me/infoTAXbot
https://www.facebook.com/TaxUkraine


ПДВ: зміни в оподаткуванні операцій з постачання тютюнових виробів у 2022
році

 
Повідомляємо про окремі особливості застосування положень Податкового кодексу

України  (далі  –  Кодекс),  які  починаючи  з  01.01.2022  запроваджуються  в  оподаткуванні
податком на додану вартість при здійсненні операцій з постачання тютюнових виробів,  у
зв’язку з набранням чинності Закону України від 30 листопада 2021 року № 1914-ІХ "Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". 

Так,  змінено  порядок  оподаткування  ПДВ  для  операцій  з  постачання  тютюнових
виробів, а саме: встановлюється окремий порядок визначення бази оподаткування на етапі
першого постачання таких товарів їх виробниками та на етапі  першого постачання таких
товарів  суб’єктами  господарювання,  які  пов’язані  відносинами  контролю  з  такими
виробниками, а також запроваджується пільговий режим оподаткування ПДВ (звільнення) на
всіх наступних етапах постачання таких товарів.

Статтю  189  розділу  V  Кодексу  доповнено  пунктом  189.18,  згідно  з  яким  базою
оподаткування для операцій з постачання на митній території України тютюнових виробів,
тютюну та  промислових  замінників  тютюну,  рідин,  що  використовуються  в  електронних
сигаретах (далі – тютюнова продукція), для яких встановлені максимальні роздрібні ціни, є
максимальна роздрібна ціна таких товарів без урахування податку на додану вартість.

Згідно з визначенням,  наданим підпунктом 14.1.106 пункту 14.1 статті 14 Кодексу,
максимальні  роздрібні  ціни  (далі  –  МРЦ)  –  це  ціни,  встановлені  на  підакцизні  товари
(продукцію з урахуванням усіх видів  податків  (зборів).  Акцизний податок з  реалізованих
суб'єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів  не  включається  до
максимальної роздрібної ціни.

Максимальні  роздрібні  ціни на підакцизні  товари (продукцію) встановлюються для
тютюнових  виробів,  тютюну,  промислових  замінників  тютюну  та  рідин,  що
використовуються  в  електронних  сигаретах,  виробниками  або  імпортерами  товарів
(продукції)  шляхом  декларування  таких  цін  у  порядку,  встановленому  цим  Кодексом.
Продаж  суб'єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів,  на  які
встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами, вищими за
максимальні  роздрібні  ціни,  збільшені  на  суму  акцизного  податку  з  роздрібної  торгівлі
підакцизних товарів.

Пунктом 197.27 статті  197 Кодексу визначено,  що звільняються від оподаткування
операції з постачання на митній території України тютюнової продукції, для якої встановлені
максимальні роздрібні ціни, крім операцій:

а) з першого постачання таких товарів їх виробниками;
б)  з  першого  постачання  таких  товарів  суб'єктами  господарювання,  які  пов'язані

відносинами контролю з виробниками у розумінні Закону України "Про захист економічної
конкуренції".  Перелік  суб'єктів  господарювання,  пов'язаних  відносинами  контролю  з
виробниками,  затверджується  Кабінетом  Міністрів  України  за  поданням  центрального
органу  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  та  реалізує  державну  політику
економічного, соціального розвитку і торгівлі;

в) із ввезення таких товарів на митну територію України та їх першого постачання
імпортером на митній території України

Отже,  встановлений  пунктом  189.18  порядок  визначення  бази  оподаткування
застосовується виключно трьома категоріями платників:

– суб’єктами господарювання – виробниками тютюнової продукції;
– суб’єктами господарювання,  які пов’язані відносинами контролю з виробниками у

розумінні  Закону  України  "Про  захист  економічної  конкуренції"  (далі  –  контрольовані
суб’єкти  господарювання).  Перелік  контрольованих  суб’єктів  господарювання
затверджується Кабінетом Міністрів України;

– імпортерами тютюнової продукції.



З огляду на викладене, для цілей застосування пункту 189.18 статті 189 Кодексу, для
тютюнової  продукції,  для  якої  встановлені  МРЦ,  які  повинні  наноситись  на  споживчу
упаковку,  а також для тютюнової продукції,  на споживчу упаковку якої  тимчасово до 31
грудня 2023 року може не наноситися МРЦ, платники податку,  що відносяться до таких
категорій  (виробники  та  контрольовані  суб’єкти  господарювання)  для  визначення  бази
оподаткування  ПДВ мають  використовувати  МРЦ,  які  були  встановлені  станом  на  дату
виготовлення  такої  продукції  (в  тому  числі  і  до  1  січня  2022 року),  незалежно  від  дати
постачання такої продукції.

База  оподаткування  для  операцій  з  постачання  тютюнової  продукції,  для  якої
встановлені МРЦ,  визначається виходячи з МРЦ, задекларованих на дату виготовлення такої
продукції, незалежно від того, чи була зазначена така МРЦ на споживчій упаковці чи ні на
дату виготовлення такої продукції.

Суб’єкти  господарювання,  які  здійснюють  операції  з  постачання  такої  тютюнової
продукції,  але  які  не  відносяться  ні  до  категорії  виробників  тютюнових  виробів,  ні  до
категорії контрольованих суб’єктів господарювання (далі – інші суб’єкти господарювання),
ні  до  імпортерів  такої  продукції,  правила  визначення  бази  оподаткування,  встановлені
пунктом 189.18 статті 189 Кодексу, не застосовують.

Для операцій  з  постачання  тютюнової  продукції,  що здійснюється  такими  іншими
суб’єктами  господарювання,  з  1  січня  2022  року  застосовується  режим  звільнення  від
оподаткування,  встановлений  пунктом  197.27  статті  197  Кодексу,  незалежно  від  дати
придбання ними такої продукції.

З  1  січня  2022  року  за  операціями  з  постачання  тютюнової  продукції,  для  якої
встановлені  МРЦ,  які  повинні  наноситись  на  споживчу  упаковку,  а  також  тютюнової
продукції, на споживчу упаковку якої тимчасово до 31 грудня 2023 року може не наноситися
МРЦ, складання податкових накладних виробниками такої  продукції  та контрольованими
суб’єктами господарювання здійснюється з урахуванням таких особливостей:

– на  операції  з  постачання  такої  тютюнової  продукції  доцільно  складати  окрему
податкову накладну;

– в графі 7 табличної частини податкової накладної "Ціна постачання одиниці товару/
послуги  без  урахування  податку  на  додану  вартість"  вказується  МРЦ  такої  тютюнової
продукції;

– відповідно, в графі 10 табличної частини податкової накладної "Обсяги постачання
(база  оподаткування)  без  урахування  податку  на  додану  вартість"  вказується  добуток
кількості такої тютюнової продукції та МРЦ;

– податкові накладні, складені за операціями з постачання такої тютюнової продукції
підлягають реєстрації  в  Єдиному реєстрі  податкових  накладних  у загальновстановленому
порядку.

Якщо одночасно з тютюновою продукцією, для якої встановлені  МРЦ, які повинні
наноситись на споживчу упаковку, а також тютюновою продукцією, на споживчу упаковку
якої тимчасово до 31 грудня 2023 року може не наноситися МРЦ, здійснюється постачання
інших  видів  товарів/послуг,  то  за  такою  операцією  доцільно  складати  окремі  податкові
накладні:   одна  –  на  постачання  тютюнової  продукції  з  урахуванням  вищевикладених
особливостей,  та друга – на  постачання  інших товарів/послуг  – у загальновстановленому
порядку.

При  отриманні  авансового  платежу  (попередньої  оплати)  одним  платежем  за
тютюнову  продукцію  та  за  інші  товари/послуги  платник  податку  самостійно,  керуючись
умовами договору на постачання,  визначає яка продукція/товар/послуга  і  в якому розмірі
оплачена,  та  відповідно  складає  дві  окремі  податкові  накладні:  одну  –  на  постачання
тютюнової продукції, та другу – на постачання інших товарів/послуг.

При здійсненні операцій з постачання тютюнової продукції,  до яких застосовується
режим звільнення від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 197.27 статті 197 Кодексу,
податкова  накладна  складається  у  загальновстановленому  порядку.  У  графі  7  табличної
частини  такої  податкової  накладної  "Ціна  постачання  одиниці  товару/послуги  без



урахування  податку  на  додану  вартість"  вказується  ціна  тютюнової  продукції,  визначена
договором на її постачання.

Операції з постачання з 1 січня 2022 року залишків тютюнової продукції (тютюнових
виробів,  тютюну,  промислових  замінників  тютюну,  у  тому  числі  ТВЕН,  та  рідин,  що
використовуються  в  електронних  сигаретах),  виготовленої  до  31  грудня  2021  року,  крім
продукції,  на  яку  до  вказаної  дати  вже  поширювались  вимоги  щодо  встановлення  та
декларування МРЦ (сигарети без  фільтра,  з  фільтром,  цигарки,  сигарили),  на всіх  етапах
постачання  таких  залишків  від  виробника  до  кінцевого  споживача  оподатковуються  у
загальновстановленому порядку за ставкою 20 %, при цьому база  оподаткування ПДВ за
такими операціями визначається виходячи з договірної вартості такої продукції. Податкова
накладна за операцією з постачання таких залишків складається у загальновстановленому
порядку.

При придбанні тютюнової продукції, база оподаткування якої визначається виходячи
з  МРЦ,  платники  податку,  які  отримали  зареєстровані  в  ЄРПН  податкові  накладні,  до
податкового  кредиту  включають  суми  ПДВ,  сплачені  при  придбанні  такої  тютюнової
продукції, на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної.

Детальніші роз’яснення – у Листі ДПС України від 30.12.2021 № 28723/7/99-00-21-03-
02-07  «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року №Про  окремі  особливості  застосування  положень  Податкового  кодексу  України,  які
починаючи з 01.01.2022 запроваджуються в оподаткуванні податком на додану вартість при
здійсненні операцій з постачання тютюнових виробів»

Підписуйтесь  на  Telegram-канал Державної податкової службиканал  Державної  податкової  служби
України https://t.me/tax_gov_ua 

Підписуйтесь  на  сторінку  Державної  податкової  служби  України
у Facebook facebook.com/TaxUkraine

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»

Платникам Тернопільщини повернули 54,9 млн грн через «Е-повернення» 

На початок  січня  2022 року Головним управлінням ДПС у Тернопільській  області
сформовано  4998  електронних  висновків  щодо  повернення  помилково  або  надміру
сплачених коштів. Відтак платникам повернули 54,9 млн гривень. 

Варто  мати  на  увазі,  що  електронний  сервіс  «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року №Е-повернення»  суттєво  спрощує
процедуру  повернення  помилково  та/або  надміру  сплачених  платежів.  Адже  платники
податків мають змогу дистанційно подати заяву на повернення коштів через Електронний
кабінет у «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року №три кліки», при чому у режимі – 24/7.

Для цього у  головному меню Електронного  кабінету  в  розділі  «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року №Заяви,  запити  для
отримання  інформації»  потрібно  вибрати  форму Заяви  про повернення  помилково та/або
надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені (J1302001 – для юридичних осіб або
F1302001  –  для  фізичних  осіб).  Після  заповнення  необхідних  реквізитів  документ  треба
зберегти, підписати та відправити.

Також варто пам’ятати, що повернення помилково та/або надміру сплачених коштів
можливе лише упродовж 1095 днів від дати їх сплати й за умови, що у такого платниками
немає податкового боргу. 

Автомобіль придбали за кошти, з яких не були сплачені податки, а згодом його
викрали, проте право власності залишилося за особою: чи потрібно відображати в

декларації з одноразового (спеціального) добровільного декларування?

Роз’яснюємо, що у разі використання фізичною особою права на подання одноразової
(спеціальної) добровільної декларації об’єктом декларування може бути транспортний засіб,
придбаний за кошти, з яких не сплачені податки і збори, якщо в подальшому його викрадено,
однак право власності залишилось за фізичною особою.

Відповідно до п. 1 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року №Перехідні положення» Податкового
кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із  змінами та доповненнями (далі –
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ПКУ)  одноразове  (спеціальне)  добровільне  декларування  –  це  особливий  порядок
добровільного декларування фізичною особою, визначеною п. 3 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX
«Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року №Перехідні положення» ПКУ, належних їй активів, розміщених на території України та/або
за  її  межами,  якщо  такі  активи  фізичної  особи  були  одержані  (набуті)  такою  фізичною
особою  за  рахунок  доходів,  що  підлягали  в  момент  їх  нарахування  (отримання)
оподаткуванню  в  Україні  та  з  яких  не  були  сплачені  або  сплачені  не  в  повному  обсязі
податки  і  збори  відповідно  до  вимог  законодавства  з  питань  оподаткування  та/або
міжнародних  договорів,  згода  на  обов’язковість  яких  надана  Верховною Радою України,
та/або  які  не  були  задекларовані  в  порушення  податкового  та  валютного  законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з
податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

Підпунктом  «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року №в»  п.  4  підрозд.  9  прим.  4  розд.  XX  «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року №Перехідні  положення»  ПКУ
встановлено, що об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть
бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що
належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві
спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку
тощо)  на  території  України  та/або  за  її  межами  станом  на  дату  подання  одноразової
(спеціальної)  добровільної  декларації,  зокрема,  рухоме  майно,  у  тому  числі  транспортні
засоби та інші самохідні машини і механізми.

Разом з тим, п. 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року №Перехідні положення» ПКУ визначено
склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною
особою  права  на  подання  одноразової  (спеціальної)  добровільної  декларації  вважаються
такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства,
зокрема:

–  один  транспортний  засіб  особистого  некомерційного  використання  (крім
транспортного  засобу,  призначеного  для  перевезення  10 осіб  і  більше,  включаючи водія,
легкового автомобіля з робочим об’ємом циліндрів двигуна не менше як 3 тис. куб. см та/або
середньоринковою вартістю понад 400 тис.  грн, мотоцикла із робочим об’ємом циліндрів
двигуна понад 800 куб. см, літака, гелікоптера, яхти, катера), право власності на який було
зареєстровано  відповідно  до  законодавства  України  станом  на  дату  завершення  періоду
одноразового (спеціального)  добровільного декларування  (п.п.  3  п.  10 підрозд.  9  прим.  4
розд. ХХ «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року №Перехідні положення» ПКУ).

Таким чином, положення п. 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року №Перехідні положення»
ПКУ застосовуються у разі невикористання фізичною особою права на подання одноразової
(спеціальної) добровільної декларації.

Підписуйтесь  на  Telegram-канал Державної податкової службиканал  Державної  податкової  служби
України https://t.me/tax_gov_ua 

Підписуйтесь  на  сторінку  Державної  податкової  служби  України
у Facebook facebook.com/TaxUkraine

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»

Тернопільський відділ організації роботи
Організаційно-канал Державної податкової службирозпорядчого управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області
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