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У зв’язку з ухваленням Податкового 
кодексу втратив чинність Закон 
України «Про податок з власників 
транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів» із 
змінами та доповненнями, яким 
визначалися платники податку, 
об’єкти оподаткування, ставки по-
датку, порядок його обчислення та 
строки сплати, а також встановлю-
валися пільги.

Як повідомили у департаменті 
оподаткування фізичних осіб ДПА 
України, тепер фізичні особи, які є 
власниками транспортних засобів, 
що відповідно до законодавства під-
лягають технічному огляду один раз 
на два роки, при проходженні у 2011 
році такого технічного огляду або 
знятті транспортних засобів із облі-
ку зобов’язані пред’являти органам, 
що здійснюють зняття з обліку або 
технічний огляд транспортних засо-
бів, квитанції або платіжні доручен-
ня про сплату за 2010 рік податку з 
власників транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механіз-
мів за ставками, які діяли до 1 січня 
2011 року. А фізичні особи, які були 
звільнені у 2010 році від сплати цьо-
го податку, мають надати документ, 
що дає право на користування таки-
ми пільгами. У разі неподання таких 
документів техогляд транспортних 
засобів і зняття з обліку не проводи-
тимуться.

Таким чином, у разі, якщо для 
транспортного засобу передбачено 
термін проходження техогляду — 
один раз на два роки, у 2011 році 
громадяни-власники транспортних 
засобів зобов’язані надати органу, 
який проводить техогляд транспорт-
ного засобу, документ про сплату 
податку з власників транспортних 
засобів за рік, що передує техогляду 
(2010 рік), та за рік, в якому прохо-

дить техогляд (2011 рік), або за два 
роки разом. Але у зв’язку з втратою 
з 1 січня 2011 року чинності Закону 
1963-ХІІ, за таким власником зали-
шається обов’язок сплати податку з 
власників транспортних засобів за 
2010 рік за ставками податку, які ді-
яли до 1 січня 2011 року.

Тож ДПА України нагадує 
громадянам-власникам транспорт-
них засобів про необхідність сплати 
податку з власників транспортних 
засобів за 2010 рік під час проведен-
ня державного технічного огляду та 
зняття з реєстрації транспортних за-
собів у 2011 році.

Відповідно до підрозділу 9 роз-
ділу ХХ Перехідних положень По-

даткового кодексу, повернення сум 
податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин 
і механізмів, збору за забруднення 
навколишнього природного серед-
овища, а також місцевих податків і 
зборів, які були сплачені до 1 січня 
2011 року помилково або надмі-
ру, зарахування до бюджетів таких 
податків і зборів, які сплачуються 
у першому кварталі 2011 року за 
останній звітний (податковий) пері-
од 2010 року, та сум, які сплачують-
ся у рахунок погашення податкового 
боргу, що сформувався станом на 31 
грудня 2010 року, здійснюються у 
порядку та на умовах, які діяли до 1 
січня 2011 року.

З 1 січня 2011 року набрав чинності 
новий Податковий кодекс. Оскіль-
ки його було прийнято тільки на 
початку грудня, то у бухгалтерів, 
керівників підприємств було 
зовсім небагато часу, щоб озна-
йомитися з усіма нюансами цього 
досить-таки об’ємного документа. 
Тому «Відомості» започатковують 
рубрику, в якій фахівці податкової 
служби роз’яснюватимуть найбільш 
важливі моменти нового кодексу. 
Сьогодні на питання відповідає 
начальник відділу адмініструван-
ня ПДВ ДПА у Волинській області 
Галина Лазаренко.

— Для більшості платників 
податків встановлено місячний 
податковий період (п.202.1 ПКУ). 
Водночас не обійшлося без винят-
ків. Так, квартальний період змо-
жуть застосовувати ті платники 
податку, яким п.154.6 ПКУ вста-
новлено нульову ставку податку на 
прибуток. Але оскільки прибуткові 
норми запрацюють у другому квар-
талі 2011року, то фактично з 1 січ-
ня 2011 року всі платники податку 
будуть зобов’язані застосовувати 
місячний звітний період. А як бути 
«єдинникам», адже наразі вони за-
стосовують квартальний податко-
вий період завдяки Указу №727, але 
всупереч закону про ПДВ?

— Юридична особа, яка є плат-
ником єдиного податку за ставкою 
6% і платником ПДВ, повинна зві-
тувати з ПДВ щоквартально до мо-
менту переходу на загальну систему 
оподаткування. А з моменту перехо-
ду юридична особа мусить щомісяч-
но подавати податкову декларацію 
з ПДВ, починаючи з місяця, з якого 
право на застосування спеціального 
режиму оподаткування втрачено. 

— Згідно з п.201.11, підставою 
для нарахування сум податку, що 
відносяться до податкового креди-

ту, без отримання податкової на-
кладної є: касові чеки, які містять 
суму отриманих товарів (послуг), 
загальну суму нарахованого по-
датку (з зазначенням фіскального 
та податкового номерів постачаль-
ника). При цьому з метою такого 
нарахування загальна сума отри-
маних товарів (послуг) не може 
перевищувати 200 грн. на день (без 
врахування податку). Якщо готів-
ковий розрахунок більший від 200 
грн., то як відобразити податковий 
кредит? Як взагалі відобразити в 
податковому обліку готівкові ви-
трати понад двісті гривень?

— На суми понад двісті гри-
вень повинна виписуватися подат-
кова накладна. Платник податку 
зобов’язаний надати покупцю (отри-
мувачу) на його вимогу підписану 
уповноваженою платником особою 
та скріплену печаткою податкову на-
кладну (п.201.1 ст.201 р.V ПКУ).

У разі відмови продавця товарів/
послуг надати податкову накладну 
або в разі порушення ним порядку 
її заповнення чи порядку реєстрації 
в Єдиному реєстрі покупець таких 
товарів/послуг має право додати до 
податкової декларації за звітний по-
датковий період заяву зі скаргою на 
такого постачальника, яка є підста-
вою для включення сум податку до 
складу податкового кредиту. До за-
яви додаються копії товарних чеків 
або інших розрахункових докумен-
тів, що засвідчують факт сплати по-
датку у зв’язку з придбанням таких 
товарів/послуг або копії первинних 
документів, складених відповідно 
до Закону України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність 
в Україні», що підтверджують факт 
отримання таких товарів/послуг. 

Надходження такої заяви зі скар-
гою є підставою для проведення до-
кументальної позапланової виїзної 
перевірки зазначеного продавця для 

з’ясування достовірності та повноти 
нарахування ним зобов’язань із по-
датку за такою операцією (п. 201.10 
ст. 201 р.V ПКУ).

— Як визначається дата виник-
нення права на податковий кредит 
платника ПДВ, відповідно до норм 
Податкового кодексу України? 

— Датою виникнення права 
платника податку на віднесення сум 
податку до податкового кредиту вва-
жається дата тієї події, що відбулася 
раніше: дата списання коштів із бан-
ківського рахунку платника податку 
на оплату товарів/послуг; дата отри-
мання платником податку товарів/
послуг, що підтверджено податко-
вою накладною. 

— У яких випадках та в які тер-
міни особа підлягає обов’язковій 
реєстрації як платник ПДВ? 

—  Якщо особа, яка провадить 
оподатковувані операції і не є плат-
ником податку у зв’язку з тим, що 
обсяги оподатковуваних операцій є 
меншими від 300 тис. грн., а обсяги 
постачання товарів/послуг іншим 
платникам податку за останні 12 
календарних місяців сукупно ста-
новлять не менше 50% загального 
обсягу постачання, вважає за до-
цільне добровільно зареєструватися 
як платник податку, то така реєстра-
ція здійснюється за її заявою. У разі 
добровільної реєстрації особи як 
платника податку реєстраційна за-
ява подається до органу Державної 
податкової служби не пізніше ніж за 
20 календарних днів до початку по-
даткового періоду, з якого такі особи 
вважатимуться платниками податку 
та матимуть право на податковий 
кредит і виписку податкових на-
кладних. 

P.S. «Відомості» і надалі готові 
публікувати роз’яснення з найбільш 
незрозумілих моментів Податкового 
кодексу. Чекаємо ваших листів, теле-
фонних дзвінків.
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ПРОЕКТИ 

У Луцьку створять Центр 
адміністративних послуг

Міські чиновники мізкують над 
створенням центру надання 

адміністративних послуг. З цього 
приводу міський голова Микола 
Романюк зустрівся з головою прав-
ління Центру політико-правових 
реформ Ігорем Коліушком. 

Під час зустрічі Коліушко по-
інформував про реалізацію пілот-
ного проекту, основні проблеми 
впровадження «універсамів адмі-
ністративних послуг» в Україні та 
шляхи їх вирішення з урахуван-
ням кращого вітчизняного і зару-
біжного досвіду. Потому сторони 
обговорили план заходів щодо 
реалізації задуму. Романюк заува-
жив, що міська влада підтримує 
реалізацію проекту щодо створен-
ня такого центру. Метою центру 
стане налагодження суспільного 
діалогу, зменшення відчуженості 
між місцевою владою і громадою, 
перехід до режиму партнерства 
і співпраці у вирішенні проблем 

шляхом полегшення доступу до 
публічної інформації, надання 
муніципальних послуг виконав-
чими органами міськради, кому-
нальними установами, підпри-
ємствами. Крім Луцька, в проекті 
беруть участь й Івано-Франківськ, 
Новоград-Волинський, Житомир.

ТЕПЛО ДОРОЖЧАЄ 

Тарифи на тепло для лучан 
зростуть на 10%

Чиновники вирішили підня-
ти тарифи на тепло та гарячу 

воду на десять відсотків.
На черговому засіданні члени 

виконавчого комітету заслухали 
проект Програми економічного та 
соціального розвитку м. Луцька на 
2011 рік. Начальник департамен-
ту економіки міськради Любов 
Ковпак розповіла, що на вико-

нання вимог урядової постанови 
доводиться підвищувати вартість 
тарифів на тепло та гарячу воду. 
Нові тарифи наберуть чинності з 1 
лютого наступного року.

Отже, вартість централізова-
ного опалення одного квадратно-
го метра (повний сезонний тариф 
для населення) зросте на 9,9% і 
сягне 6,76 гривні. Таким чином, в 
опалювальний сезон становити-
ме 4,4 гривні, в міжопалювальний 
— 2,36 гривні. Гаряча вода подо-
рожчає дещо більше — на 11% (з 
14,78 гривні до 16,45 гривні за ку-
бометр).

Бюджетні установи за кубо-
метр гарячої води будуть змушені 
платити 33,18 гривні, за квадрат-
ний метр опалювальної площі — 
12,76 гривні. Інші категорії спожи-
вачів — відповідно 33,85 гривні та 
12,73 гривні.

ПЕРСПЕКТИВА 

За рік промтовари 
подорожчали майже на 20%
В Україні ціни виробників промислової продукції в 
грудні 2010 року, порівняно з листопадом, зросли 
на 0,9%. Як повідомляє Держкомстат, з початку року 
(показник до грудня 2009 року) ціни на промтовари 
зросли на 18,7%. Як відомо, ціни виробників про-
мислової продукції в листопаді 2010 року, порівняно 
з жовтнем (показник до попереднього місяця), зни-
зилися на 0,3%, із початку року (показник до грудня 
2009 року) — зросли на 17,6%.

Західінкомбанк продали 
англійцям
Компанія з обмеженою відповідальністю «Паррокс кор-
порейшн лімітед» (Великобританія) ввійшла до складу 
найбільших акціонерів Західінкомбанку (Луцьк), отри-
мавши під контроль 51% акцій кредитно-фінансової 
установи. «Англійська компанія збільшила свій пакет 
акцій до 12 млн. 700 тис. 383 штук, що складає 51% 
акцій емітента», — йдеться у повідомленні банку.  КБ 
«Західінкомбанк» заснований у 1993 році. На 1 жовтня 
2010 року за розміром загальних активів банк займав 
соте місце (841 млн. грн.) серед 176 банків України.

1,1
на стільки млрд. грн. більше, ніж 
торік (загалом 7 млрд. грн.) перед-
бачено у держбюджеті на надання 
пільг і житлових субсидій населен-
ню, інформує Мінсоцполітики. 

У Луцьку складатимуть німецькі 
автобуси 

Корпорація «Богдан» та один 
із найбільших європейських 

виробників автобусів — MAN — 
підписали меморандум про орга-
нізацію виробництва туристичних 
автобусів великого класу «Богдан-
MAN» на потужностях корпорації 
«Богдан» у Луцьку. Про це інфор-
мує офіційний сайт корпорації.

«Вже цього року корпорація 
розпочне SKD-виробництво авто-
бусів MAN на виробничих потуж-
ностях у Луцьку. На ринку України 
автобуси матимуть подвійний ло-
готип «Богдан-MAN», — зазначив 
Олег Свинарчук, президент корпо-
рації «Богдан».

За його словами, співпраця 
«Богдана» та MAN передбачає 
два етапи. «На першому ми виго-
товлятимемо автобуси з машино-
комплектів, які постачатимуть із 
Німеччини, а в подальшому пере-
йдемо на повномасштабне вироб-
ництво з поступовою локалізаці-
єю», — додав пан Свинарчук.

Меморандум, підписаний із ні-
мецьким виробником, передбачає 
виробництво в Україні більш ніж 
двох тисяч автобусів упродовж 
2011-2018 років.

«Із переходом на повномасш-
табне виробництво корпорація 
«Богдан» отримає право експор-
тувати автобуси на ринки інших 
країн», — підкреслив керманич 
корпорації.

Крім того, корпорація «Бог-
дан» підписала меморандум про 
виробництво аеропортових авто-
бусів «Богдан-Neoplan» із німець-
кою «Viseon Bus».

З початком виробництва авто-
бусів «Богдан-MAN» та «Богдан-
Neoplan» корпорація розширить 
вже існуючий модельний ряд ав-
тобусів технікою, яка відповідає 
екостандартам Євро-4, Євро-5.

На сьогодні автобуси та тро-
лейбуси корпорації «Богдан» пред-
ставлені абсолютно в усіх класах: 
від особливо малого до надвелико-
го. Корпорація має виробничі по-
тужності, які дозволяють їй виго-
товляти до дев’яти тисяч автобусів 
і тролейбусів на рік.

Транспортний збір відмінено 

КОМЕНТАР СПЕЦІАЛІСТА 

Про нове у Податковому кодексі

Президент корпорації «Богдан» 
Олег Свинарчук


