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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто зміни, які відбулися в податковій на-

кладній з ПДВ у 2016 році. Визначено строки реєстрації по-
даткових накладних та штрафи у разі недотримання вимог 
відповідно до законодавства. Наведено переваги електронно-
го документообігу під час адміністрування ПДВ. Охарактери-
зовано зміни, які відбулися в податковій накладній протягом 
цього року. Визначено важливість інформації в податковій де-
кларації для держави, податкових органів та підприємств.

Ключові слова: податкова накладна, декларація, податок, 
платники, ПДВ, ставка, електронне адміністрування.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены изменения, которые произошли в 

налоговой накладной по НДС в 2016 году. Определены сроки 
регистрации налоговых накладных и штрафы в случае несо-
блюдения требований в соответствии с законодательством. 
Приведены преимущества электронного документооборота 
при администрировании НДС. Охарактеризованы изменения, 
которые произошли в налоговой накладной в течение этого 
года. Определена важность информации в налоговой декла-
рации для государства, налоговых органов и предприятий.

Ключевые слова: налоговая накладная, декларация, налог, 
плательщики, НДС, ставка, электронное администрирование.

АNNOTATION
In the article the changes that took place in a tax bill of VAT in 

2016. Defined terms registration tax bills and penalties in case of 
non compliance with the requirements under the law. Advantag-
es of electronic document in administering VAT. The characteristic 
changes that took place in a tax bill this year. Determined the im-
portance of information in the tax return for the state tax authorities 
and businesses.

Keywords: tax bill, declaration, tax, payers, VAT, rate, elec-
tronic administration.

Постановка проблеми. Податкова система 
є інструментом, який дає змогу впливати на 
сфери економічного і соціального життя нашої 
країни. Але сьогодні вона є надто розгалуже-
ною, нестабільною і потребує постійного вдо-
сконалення. Сьогодні проблеми забезпечення 
надходжень до державного бюджету набувають 
все більшої актуальності. Особливо це стосуєть-
ся податку на додану вартість, який є одним із 
основних видів непрямих податків. Правильне 
відображення ПДВ в податкових накладних та 
декларації забезпечить уникнення штрафів і не-
порозумінь відповідно до вимог законодавства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження теоретичних і практичних аспек-
тів розрахунків з податку на додану вартість 
висвітлено у працях таких вчених, як, зокрема, 

О.О. Амоша [1], Н.В. Антоненко [2], Д.О. Гет-
манцев [4], М.М. Коцупатрий [7], В.М. Помулє-
ва [14], О.С. Червінська [16].

Мета статті полягає у визначенні того, які 
відбулись зміни в податковій накладній та де-
кларації з податку на додану вартість.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Податок на додану вартість – це непрямий по-
даток, який є часткою новоствореної вартості, 
входить до ціни реалізації товарів і сплачується 
споживачем до державного бюджету на кожно-
му етапі виробництва товарів [12].

Платниками податку на додану вартість є:
1) особа, обсяг оподатковуваних операцій з 

продажу товарів (робіт, послуг) якої протягом 
будь-якого періоду з останніх дванадцяти ка-
лендарних місяців перевищував 3 600 неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян;

2) особа, яка ввозить (пересилає) товари на мит-
ну територію України або отримує від нерезидента 
роботи (послуги) для їх використання чи спожи-
вання на митній території України, за винятком 
фізичних осіб, які не зареєстровані як платники 
податку, коли такі фізичні особи ввозять (переси-
лають) товари (предмети) в обсягах, що не підля-
гають оподаткуванню згідно із законодавством;

3) особа, яка здійснює на митній території 
України підприємницьку діяльність з торгівлі 
за готівкові кошти незалежно від обсягів прода-
жу, за винятком фізичних осіб, які здійснюють 
торгівлю на умовах сплати ринкового збору в 
порядку, встановленому законодавством;

4) особа, яка на митній території України 
надає послуги, пов’язані з транзитом пасажирів 
або вантажів через митну територію України;

5) особа, відповідальна за внесення податку 
до бюджету по об’єктах оподаткування на за-
лізничному транспорті, визначена у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України;

6) особа, яка надає послуги зв’язку і здій-
снює консолідований облік доходів та витрат, 
пов’язаних з наданням таких послуг та отри-
маних (понесених) іншими особами, що знахо-
дяться у підпорядкуванні такої особи [13].

В Україні ставка податку залишається не-
змінною протягом кількох років. Сьогодні став-
ка ПДВ становить 20%, 0% та 7%.
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Ставка 20% застосовується для всіх опера-
цій, що є об’єктом оподаткування, крім опера-
цій, оподаткування яких здійснюється за зни-
женими, нульовими ставками, або звільнених 
взагалі.

У політичних та ділових колах України час-
то обговорюється можливість зниження ставок 
ПДВ та їх диференціації. Представники Дер-
жавної податкової адміністрації також очікують 
нижчих ставок у майбутньому: загальна ставка 
складатиме максимум 18% та ставка ПДВ на 
сільськогосподарську продукцію – максимум 
7–8%. В Україні необхідно відмовитися від ра-
дикального зниження ставки ПДВ, тому що за-
провадження зниженої ставки ПДВ на окремі 
види товарів і послуг не лише загострить про-
блему бюджетного відшкодування, ускладнить 
адміністрування податку, але й дасть поштовх 
до розкручування ланцюгової реакції боротьби 
за включення до переліку пільгових усе нових і 
нових товарів та послуг [16].

Прийнятий 31 липня 2014 року Закон Укра-
їни «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів 
України» № 1621-VII, який передбачав, що з 
1 січня 2015 року запроваджується електронне 
адміністрування ПДВ, змусив хвилюватися ба-
гатьох бухгалтерів.

На рахунок у системі електронного адміні-
стрування ПДВ платника зараховуються ко-
шти:

– з власного поточного рахунку платника в 
сумах, необхідних для збільшення розміру суми;

– з власного поточного рахунку платника в 
сумах, недостатніх для сплати до бюджету узго-
джених податкових зобов’язань з цього податку;

– з власного поточного рахунку платника в 
сумі податку, отриманого від покупців під час 
проведення операцій з продажу товарів/послух 
за готівкові кошти [15].

Переваги електронного документообігу під 
час адміністрування ПДВ є очевидними, голо-
вні з них такі:

1) не витрачається час на доставку та підпи-
сування паперових документів до контрагента;

2) паперові документи не можуть пошкоди-
тись, адже з електронних документів можна 
зробити скільки завгодно копій;

3) електронні документи зберігаються на 
жорсткому диску і не займають стільки місця, 
як паперові документи, що зберігаються у ве-
личезній кількості шаф та стелажів, для яких 
треба знайти місце в офісі;

4) перехід на електронний документообіг дає 
змогу скоротити витрати підприємства. 

За допомогою системи електронного адміні-
стрування з’явиться можливість акумулювати 
на рахунках ПДВ величезні суми, якими змо-
же користуватися держава до настання строку 
сплати податку на додану вартість [2].

Платнику ПДВ після анулювання реєстрації 
платника податку закривається рахунок у сис-
темі електронного адміністрування.

Також були внесені зміни щодо визначен-
ня бази оподаткування. З нового року під час 
продажу товарів (послуг) нижче ціни придбан-
ня, платнику податку доведеться донарахувати 
ПДВ.

Формування податкової інформації з подат-
ку на додану вартість передбачає складання 
податкової накладної. Податкова накладна ви-
конує функції податкового документу і є підста-
вою для відображення податкових зобов’язань в 
реєстрі виданих та отриманих податкових на-
кладних, складається тільки державною мовою 
(українською). Податкову накладну заповнює 
особа, яка зареєстрована як платник податку у 
контролюючому органі та якій присвоєно інди-
відуальний податковий номер платника подат-
ку на додану вартість.

Відповідно до Наказу Мінфіну від 31 грудня 
2015 року № 1307 податкова накладна має нову 
форму щодо її заповнення. Набуття чинності 
формою відбулося 1 квітня 2016 року.

«Шапка» податкової накладної дещо змі-
нила свій вигляд порівняно з попередніми ро-

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Зведена податкова накладна» 

«Складена на операції, 
звільнені від оподаткування» 

«Не підлягає наданню 
отримувачу (покупцю) 

(зазначається відповідний тип 
причини) 

Проставляється позначка «Х» під час 
складання (1) зведених ПН на ритмічні 
постачання (п. 19 Порядку № 1307), а також 
(2) самозведених ПН на підставі пп. 198.5 і 
199.1 ПКУ (п. 11 Порядку № 1307). 

Проставляється позначка «Без ПДВ» під час 
складання ПН на звільнені операції згідно зі 
ст. 197, підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ або 
міжнародним договором. 

Заповнюється, якщо ПН не видається 
покупцю. У цьому полі проставляється 
позначка «Х» і тип причини (з п. 8 Порядку 
№ 1307), з якої ПН залишається у продавця. 

Рис. 1. Основні складові «шапки» податкової накладної
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ками. З неї прибрали необов’язкові реквізити, 
такі як місцезнаходження продавця і покупця, 
вид цивільно-правового договору, форма роз-
рахунків, номери телефонів продавця і покуп-
ця. Усі реквізити заголовної частини тепер є 
обов’язковими (рис. 1) [3].

Дату складання податкової накладної зазна-
чають цифрами у такій послідовності: день мі-
сяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чо-
тири цифри). Як і раніше, у даті не ставлять 
крапок, ком та інших розділових знаків.

Порядковий номер податкової накладної те-
пер складається з двох частин: у першій части-
ні (до знака дробу) проставляють порядковий 
номер; у другій частині (після знака дробу) про-
ставляють код виду діяльності, що передбачає 
спеціальний режим оподаткування, або код, 
що передбачає складання податкової накладної 
оператором інвестору за багатосторонньою уго-
дою про розподіл продукції [5].

Під час складання податкової накладної 
першою слід вказати назву головного підпри-
ємства, а потім через кому – назву філії. Но-
мер філії раніше проставлявся в порядковому 
номері ПН під час складання накладної безпо-
середньо тільки філією. Тепер його потрібно 
заповнювати як під час складання ПН самою 
філією (у полі біля ІПН продавця), так і коли 
постачання товарів/послуг здійснюється покуп-
цю-філії (у полі біля ІПН покупця).

Замість 4-х розділів табличної частини зали-
шилися тепер тільки два.

1) Розділ А – узагальнюючі дані за операці-
ями, на які складено податкову накладну. Він 
складається з 10-ти підсумкових рядків, у яких 
визначають загальну суму коштів, що підляга-

ють сплаті з урахуванням ПДВ, загальні суми 
ПДВ й обсягів постачання в розрізі ставок по-
датку й типів операцій, а також дані щодо зво-
ротної (заставної) тари (табл. 1) [6].

2) Розділ Б, у якому зазначається інформа-
ція про товари/послуги, за якими проведена 
операція, за якою складається ПН (табл. 2) [6].

В розділі Б відбулися зміни, а саме у та-
бличній частині з’явилась графа 8 «Код ставки 
ПДВ» (табл. 2).

Існують такі коди ставок ПДВ для заповне-
ння графи 8 податкової накладної:

1) 20 – постачання товарів/послуг, що під-
лягають оподаткуванню за ставкою 20%;

2) 7 – постачання товарів/послуг, що підля-
гають оподаткуванню за ставкою 7%;

3) 901 – вивезення товарів за межі митної 
території України, що підлягають оподаткуван-
ню за нульовою ставкою;

4) 902 – постачання на митній території 
України товарів/послуг, що підлягають оподат-
куванню за нульовою ставкою;

5) 903 – постачання товарів/послуг, які 
звільнені від оподаткування.

Додалася графа 9 «Код пільги». Вона за-
повнюється у разі здійснення операцій із 
постачання товарів/послуг, звільнених від 
ПДВ. Тут зазначають код відповідної пільги 
з ПДВ за Довідниками податкових пільг, які 
затверджені ДФС станом на дату складання 
податкової накладної. Мовиться про Довід-
ник податкових пільг, що є втратами доходів 
бюджету, і Довідник інших податкових пільг 
(табл. 2) [6].

Якщо будь-які реквізити податкових наклад-
них не підлягають заповненню, нулі, прочерки 

Таблиця 1
Склад розділу А податкової накладної

I Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість
II Загальна сума податку на додану вартість, зокрема:
III загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою
IV загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%
V Загалом обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)
VI Загалом обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)
VII Загалом обсяги постачання під час експорту товарів за ставкою 0% (код ставки 901)
VIII Загалом обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)
IX Загалом обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)
X Дані щодо зворотної (заставної) тари

Таблиця 2
Склад розділу Б податкової накладної
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Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

та інші знаки у них не проставляються. Отже, 
ці графи залишаються незаповненими.

Нумерація складених податкових накладних 
ведеться платником ПДВ у довільній формі та 
порядку. Тобто нумерація податкових наклад-
них може, наприклад, починатися з одиниці 
кожного місяця (кварталу), або можна вести 
наскрізну нумерацію протягом року.

При цьому не можна:
– складати на ту саму дату декілька подат-

кових накладних з однаковими номерами;
– починати порядковий номер податкової 

накладної із цифри 0 [9].
Під час складання податкових накладних, 

які не підлягають наданню отримувачу (по-
купцю), у спеціальному полі, розміщеному у 
верхній лівій частині таких накладних, став-
лять помітку «Х» та зазначають відповідний 
тип причини з переліку, визначеному у пункті 
8 Порядку № 1307. Як і раніше, типів причин 
усього 17, але окремі з них змінили назву, інші 
(неактуальні) замінено на нові (табл. 3) [5].

Податкові накладні з податку на додану вар-
тість повинні бути своєчасно зареєстровані в по-
датковому реєстрі податкових накладних про-
тягом 15 календарних днів.

За недотримання цих вимог до платників по-
датку застосовуються штрафи у розмірі:

1) 10% – у разі порушення терміну реєстра-
ції до 15 календарних днів;

2) 20% – у разі порушення терміну реєстра-
ції від 16 до 30 календарних днів;

3) 30% – у разі порушення терміну реєстра-
ції від 31 до 60 календарних днів;

4) 40% – у разі порушення терміну реєстра-
ції на 61 і більше календарних днів.

На основі виданих та отриманих податкових 
накладних формується податкова декларація.

Відповідно до п. 49.4 ст. 49 платники по-
датків, що належать до великих та середніх 
підприємств, подають податкові декларації до 
органу державної податкової служби в електро-
нній формі з дотриманням умови щодо реєстра-
ції електронного підпису підзвітних осіб у по-
рядку, визначеному законодавством [11].

Відповідно до Наказу «Порядок заповнення 
і подання податкової звітності з податку на до-
дану вартість» № 159 податкова декларація по-
дається в такі строки:

1) якщо звітний (податковий) період дорів-
нює календарному місяцю, декларація подаєть-
ся до контролюючого органу, в якому перебуває 
на обліку платник податку, протягом 20 кален-
дарних днів, що настають за останнім кален-
дарним днем звітного (податкового) місяця;

2) якщо звітний (податковий) період дорів-
нює календарному кварталу, декларація пода-
ється до контролюючого органу, в якому пе-
ребуває на обліку платник податку, протягом 
40 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем звітного (податкового) квар-
талу [10].

Податкова декларація складається із вступ-
ної частини, службових полів, трьох розділів та 
обов’язкових додатків.

У податковій декларації з ПДВ відбулися 
зміни щодо додатків, внесених Наказом № 503:

1) у додатку 2 «Довідка про суму від’ємного 
значення звітного (податкового) періоду, яка 
зараховується до складу податкового кредиту 
наступного звітного (податкового) періоду (Д2)» 
не потрібно вказувати індивідуальний податко-
вий номер покупця;

2) у додатку 3 «Розрахунок суми бюджет-
ного відшкодування (Д3)» з’явилася таблиця 2 
«Розшифровка суми податку, фактично сплаче-
ної у попередніх та звітному (податкових) пе-
ріодах постачальникам товарів/послуг або до 
Державного бюджету України»;

3) виключено рядки «300 000 000 000» і 
«500 000 000 000» таблиці 1, а також рядок 
«усього за основною ставкою та ставкою 7%» 
таблиці 2 додатка 5 «Розшифровка податкових 
зобов’язань та податкового кредиту в розрізі 
контрагентів (Д5)» до податкової декларації з 
ПДВ;

4) суттєвими є зміни до додатку 9, в якому 
сільськогосподарські товаровиробники обрахо-
вують питому вагу вартості сільськогосподар-
ських товарів/послуг, поставлених протягом 
дванадцяти послідовних звітних періодів. Отже, 
до податкового періоду, за який проводиться 
обрахунок, відтепер включаються дванадцять 
попередніх послідовних звітних (податкових) 
періодів сукупно, без урахування поточного 
звітного періоду [8].

Дані податкової декларації з податку на до-
дану вартість формують важливу інформацію, 

Таблиця 3
Типи причин

№ типу 
причини

Назва типу причини
до 1 квітня 2016 року після 1 квітня 2016 року

01
Складена на суму перевищення звичайної 
ціни над фактичною (у разі здійснення контр-
ольованих операцій)

Складена на суму збільшення компенсації 
вартості поставлених товарів / послуг

12

Складена на вартість безоплатно поставлених 
товарів / послуг, обчислену, виходячи з рівня 
звичайних цін (у разі здійснення контрольова-
них операцій)

Складена на постачання неплатнику, в якій 
зазначається назва покупця

17
Складена на суму перевищення собівартості 
самостійно виготовлених товарів / послуг над 
фактичною ціною їх постачання

Складена на суму перевищення звичайної 
ціни самостійно виготовлених товарів / послуг 
над фактичною ціною їх постачання
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необхідну для держави, податкових органів та 
підприємства.

Висновки. Форма податкової накладної із 
ПДВ змінилась кардинально відповідно до ви-
мог законодавства. Нова форма є більш спро-
щеною і доступною. Це дасть змогу скоротити 
час на її заповнення. Але насамперед бухгалте-
рові потрібно вивчити всі зміни, які відбулися 
в ній. І особливу увагу варто приділити саме 
тим графам, які є новими в цьому році, а саме 
графі 9 «Код пільги», яка заповнюється у разі 
здійснення операцій із постачання товарів / по-
слуг, звільнених від ПДВ, та графі 8 «Код став-
ки ПДВ».
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