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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

  НАКАЗ 

28.01.2016                                                                      № 21  

   

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за  

№ 159/28289  

   

   

   

Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з 

податку на додану вартість  

 

Із змінами і доповненнями, внесеними 

 наказами Міністерства фінансів України 

 від 25 травня 2016 року N 503, 

 від 23 лютого 2017 року N 276  

   

Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та 

Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,  

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити такі, що додаються:  

форму податкової декларації з податку на додану вартість;  

форму уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у 

зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;  



форму розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не 

зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у 

тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на 

митній території України;  

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість.  

2. Визнати такими, що втратили чинність:  

наказ Міністерства фінансів України від 23 вересня 2014 року N 966 "Про затвердження 

форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2014 року за N 1267/26044;  

пункт 1 наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 13 "Про внесення 

змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 102/26547.  

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку 

Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) та Департаменту методологічної роботи з 

питань оподаткування Державної фіскальної служби України (Доманський О. В.) в 

установленому порядку забезпечити:  

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;  

оприлюднення цього наказу.  

4. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного 

опублікування.  

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України 

Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.  

   

   

 

Міністр                                            Н. Яресько  


