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№8 від 19 грудня 2014 

Новини податкового законодавства  
(15-19 грудня 2014) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

Лист ДФСУ «Щодо відображення у митних деклараціях податкових номерів платників ПДВ» від 

15.12.2014 р. N 15182/7/99-99-24-02-02-17 

Передбачена положеннями Закону та Порядку система електронного адміністрування податку на додану вартість, серед іншого, 
передбачає забезпечення автоматичного обліку в розрізі платників податку на додану вартість сум податку, сплачених платниками 
при ввезенні товару на митну територію України. Тому, відповідно до вказаного листа, внесення до графи B митної декларації 
відомостей про особу, яка претендуватиме на податковий кредит з податку на додану вартість у розмірі відповідної сплаченої суми, 
розпочати з 18.12.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Постанова Правління НБУ від 16 грудня 2014 року N 810 «Про внесення змін до постанови Правління 

Національного банку України від 03 листопада 2014 року N 699» 

НБУ доповнив норми, що направлені на забезпечення ефективної роботи банків при проведенні операцій за участю суб’єктів 
Криму. Згідно цієї постанови резидентом України вважається фізична особа, яка є внутрішньо переміщеною особою та отримала 
передбачену законодавством України довідку, що засвідчує її проживання на материковій частині України. Для цілей ідентифікації 
внутрішньо переміщеної особи місцем її проживання на території України є адреса житла, зазначена у довідці. 

Розрахунки між юридичними особами (фізичними особами - підприємцями), що зареєстровані на материковій території України, 
та суб'єктами Криму за поточними торговельними операціями здійснюються в іноземній валюті та/або гривні.  

Крім цього врегульовано питання закриття рахунків суб'єктів Криму і перерахування коштів банком на визначений юридичною 
особою поточний рахунок, відкритий у банках України або за її межами. 

Постанова від 16.12.2014. №810 набрала чинності 19 грудня 2014р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Роз’яснення ДФСУ «Відповідальність за невиконання резидентами вимог щодо порядку та строків 

декларування валютних цінностей та іншого майна, що належить резиденту України і знаходяться за її 

межами» від 16. 12.2014 р. 

ДФСУ нагадала, що відповідно до п. 2.7 Положення про валютний контроль, невиконання резидентами вимог щодо порядку та 
строків декларування валютних цінностей та іншого майна тягне за собою таку відповідальність: 

 порушення строків декларування - накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 
кожний звітний період; 

 порушення порядку декларування - накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушенням порядку декларування є подання недостовірної інформації або перекручення даних, що відображаються у 
відповідній декларації, якщо такі дії свідчать про приховування резидентами валютних цінностей та майна, що знаходяться за 
межами України. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ «Про заповнення сертифіката про походження товару форми «У-1» від 17.12.2014 р. 

N 15621/7/99-99-25-03-01-17 

Товари, які відповідають критеріям повністю вироблених, достатньо перероблених на митній території України і які випущені для 
вільного обігу в Криму, вважаються товарами із України і вільно переміщуються на іншу територію України без будь-яких митних 
зборів. Обов’язковою умовою при цьому є наявність сертифікату про походження товару з України. В цьому листі ДФСУ виклала 
вимоги щодо заповнення сертифіката походження У-1. 
 
 

  
 

Діюче законодавство 

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=12927653
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За детальною інформацією, будь ласка, 
звертайтеся: 

Ірина Ігумнова,  
Керуючий партнер  
igumvova@kagaudit.com  

Тетяна Кириленко,  
Партнер  
kirilenko@kagaudit.com  

 
 

Дане видання не є консультацією і 
пропонується з метою інформування 
про зміни в законодавстві.  
В індивідуальних ситуаціях 
рекомендується звертатися за  
професійною консультацією.  

 

 Kyiv Audit Group (PRAXITY): 
• незалежний аудитор, 19-й рік поспіль 

стабільно працює для Вас; 
• учасник Міжнародного Альянсу Praxity       

(TOP 10 Worldwide); 
• входить до ТОП-10 аудиторів України; 
• ЛІДЕР ГАЛУЗІ:"Золото рейтингу в Україні" 
• "Надійний партнер для бізнесу". 

 Портфель послуг:  
 Аудит|Tax & law консалтинг|Due diligence | 
 HR-audit | Юридична підтримка |  
 Аутсорсинг бухгалтерії |Тестування бухгалтерів |  

 Вся інформація на сайті www.kagaudit.com 

 Kyiv Audit Group – Ваш надійний бізнес-
партнер! 

 Truly local. Totally global. Trusted advisers 
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