


Форми податкової звітності з ПДВ зазнали змін!


Державна податкова служба України інформує, що з 1 лютого 2012 року податкова звітність з податку на додану вартість повинна подаватись до органів державної податкової служби за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 №1492 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за №1490/20228 (далі – наказ №1492).

Внаслідок прийняття цього наказу форми податкової звітності з податку на додану вартість зазнали наступних змін (у порівнянні з редакцією наказу ДПА України від 25.01.11 №41):

розділ ІІІ „Розрахунку за звітній період” податкової декларація з податку на додану вартість (скорочена) та уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 „Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства” розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс) доповнено новими рядками з метою реалізації механізму зарахування до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду перевищення суми податку на додану вартість, сплаченої (нарахованої) сільськогосподарським підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів, над сумою податку, нарахованого за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, передбаченого пунктом 209.3 статті 209 Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом України від 07.07.11 №3609-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України” (далі – Закон №3609);

з метою приведення у відповідність до статті 50 „Внесення змін до податкової звітності” Кодексу розділ ІІІ уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу) доповнено новим рядком 19 „Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки”.

Решта форм звітності, що затверджується наказом, залишися без змін.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість також зазнав деяких змін:

відповідно до пункту 49.19 статті 49 „Подання податкової декларації до органів державної податкової служби” Кодексу пункт 3 розділу ІІІ доповнено нормою, яка передбачає, що у разі подання податкової звітності в електронній формі платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу державної податкової служби не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання податкової декларації;

розділи VІ та VІІ приведені у відповідність до вимог пункту 209.3 статті 209 Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом №3609.

Нагадуємо, що за новою формою, затвердженою наказом №1492, податкова звітність з ПДВ подаватиметься з 1 лютого 2012 року.




