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Зміни до 
податкової 
накладної

З 01 липня 2013 року податкові накладні, що складаються 
при постачанні раніше імпортованих товарів, повинні 
містити номер і дату митної декларації, оформленої при 
імпорті даних товарів*.

Згідно з нещодавнім роз'ясненням Міністерства доходів і 
зборів України, платники податків можуть не вказувати 
реквізити митної декларації в податковій накладній до 
набуття чинності новою формою податкової накладної**.

Звертаємо вашу увагу на те, що дане роз'яснення не має 
статусу узагальнюючої податкової консультації. Тому для 
збереження податкового кредиту і захисту від штрафних 
санкцій ми рекомендуємо:

• подавати разом із відповідною декларацією скарги на 
постачальників, що видали податкові накладні, які не 
відповідають закону;
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Реквізити митної декларації в 
податковій накладній

відповідають закону;

• звернутись  за індивідуальною податковою консультацією.

Ми продовжимо моніторинг даного питання та будемо 
тримати вас у курсі подальшого розвитку подій в даній 
сфері.

* Пункт 201.1. (ї) Податкового кодексу України набрав чинності
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.
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