Нововведення Закону №466: Рекомендації щодо заповнення
реєстраційної заяви платника податку на додану вартість за формою
№ 1-ПДВ
Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що 23 травня 2020
року набрав чинності Закон України від 16.01.2020 № 466-ІХ «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування
податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому
законодавстві», яким внесено зміни до ст. 183 розділу V Податкового
кодексу України (далі – ПКУ), даною статтею врегульовано порядок та
строки реєстрації платників податку на додану вартість.
Для реєстрації платником податку на додану вартість до
контролюючого органу за місцем реєстрації (місцем проживання) подається
заява платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ (далі – Заява
№ 1-ПДВ), яку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
14.11.2014 № 1130 (далі – Наказ № 1130).
Заява № 1-ПДВ подається засобами електронного зв'язку в
електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні
документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі
послуги", іншого способу подання реєстраційної заяви не передбачено (п.п.
183.7 ст. 183 ПКУ).
Суб'єкти господарювання (новостворені) можуть заявити про своє
бажання добровільно зареєструватися як платник податку під час державної
реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної
особи - підприємця. Відповідна заява або відомості передаються до
контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань».
Звертаємо увагу, що у Заяві № 1-ПДВ в обов’язковому порядку мають
бути заповнені наступні реквізити:
1. Відмітка «юридична особа» або «фізична особа».
2. Податковий номер/серія та номер паспорта.
3. Найменування (юридична особа) або прізвище, ім’я та по батькові
(фізична особа-підприємець).
4. В графі «причини реєстрації платником податку на додану вартість
або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V ПКУ»
зазначається причина реєстрації платником ПДВ, що визначена у додатку до
реєстраційної заяви Наказом № 1130.
5. Бажана дата реєстрації платником податку на додану вартість / дата
переходу на спрощену систему оподаткування та/або дата переходу на
застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на
додану вартість / дата відмови від спрощеної системи оподаткування.
6. У графі відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не
заповнюють) обов’язково заповнюються дані (прізвище, ім'я, по батькові та
реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер та серія

паспорта) керівника, головного бухгалтера або особи, на яку покладено
ведення бухгалтерського обліку, особи, яка подає заяву (представник
платника).
7. Заява № 1-ПДВ обов'язково має бути підписана заявником із
зазначенням дати.
Подання Заяви №1-ПДВ здійснюється з урахуванням таких
особливостей:
- у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна
заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного
місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу
оподатковуваних операцій. (приклади 1,2)↓
- у разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи,
яка відповідає вимогам, визначеним підпунктом 6 пункту 180.1 статті 180
ПКУ, реєстраційна заява подається згідно з пунктом 183.7 статті 183 не
пізніше ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого
такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на
податковий кредит і складання податкових накладних. (приклади 3,4)↓

