
Яка дата вказується у полях: «Дата сплати податкових зобов’язань»; 

«Дата проведення розрахунків із бюджетом за податковими 

зобов’язаннями останнього податкового періоду» заяви про анулювання 

реєстрації платника ПДВ за формою № 3-ПДВ? 
ЗІР, категорія 101.02 

Вимоги та порядок анулювання реєстрації платником ПДВ визначені ст. 184 

Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та 

доповненнями (далі – ПКУ) та Положенням про реєстрацію платників податку на додану 

вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233 із змінами і 

доповненнями (далі – Положення № 1130). 

Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться 

шляхом виключення з реєстру платників податку. 

Відповідно до п. 184.2 ст. 184 ПКУ анулювання реєстрації на підставі, визначеній у 

п.п. «а» п. 184.1 ст. 184, здійснюється за заявою платника податку, а на підставах, 

визначених у підпунктах «б» – «з» п. 184.1 ст. 184 ПКУ, може здійснюватися за заявою 

платника податку або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу. 

Пунктом 5.4 розд. V Положення № 1130 визначено, що контролюючий орган анулює 

реєстрацію особи як платника ПДВ, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо 

встановить, що він відповідає вимогам п. 184.1 ст. 184 ПКУ, та за умови проведення 

розрахунків із бюджетом за податковими зобов’язаннями останнього податкового періоду 

для випадків, визначених підпунктами «а», «б» п. 184.1 ст. 184 ПКУ. 

У разі анулювання реєстрації особи як платника ПДВ останнім звітним (податковим) 

періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього 

податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації (п. 5.12 розд. V 

Положення № 1130). 

Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку з яких були включені до 

складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах 

господарської діяльності, такий платник ПДВ в останньому звітному (податковому) періоді 

не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника ПДВ зобов’язаний визначити 

податкові зобов’язання за такими товарами/послугами, необоротними активами, виходячи 

із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків 

анулювання реєстрації як платника ПДВ внаслідок реорганізації платника ПДВ шляхом 

приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону. 

Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює 

календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного (податкового) місяця (п. 203.1 ст. 203 ПКУ). 

Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним 

податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за 

останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого п. 203.1 ст. 203 ПКУ для 

подання податкової декларації (п. 203.2 ст. 203 ПКУ). 



Для анулювання реєстрації платник ПДВ подає до контролюючого органу за місцем 

перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 3-ПДВ 

(додаток 3 до Положення № 1130). 

В заяві про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 3-ПДВ платник 

податку повинен вказати, зокрема дату сплати податкових зобов’язань. 

В даному випадку під датою сплати податкових зобов’язань розуміється дата сплати 

податкових зобов’язань, які задекларовані платником в поданій податковій декларації за 

останній звітний (податковий) період. 

У разі якщо платником ПДВ, яким подано заяву про анулювання реєстрації у 

випадках, визначених підпунктами «а», «б» п. 184.1 ст. 184 ПКУ, не проведено розрахунків 

із бюджетом за податковими зобов’язаннями останнього податкового періоду, 

контролюючий орган протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника 

ПДВ про анулювання реєстрації звертається до особи з письмовою пропозицією надати 

нову заяву про анулювання реєстрації після проведення розрахунків із бюджетом. 

Після проведення розрахунків з бюджетом платник податку подає повторно до 

контролюючого органу заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою                            

№ 3-ПДВ та в графі «Дата проведення розрахунків із бюджетом за податковими 

зобов’язаннями останнього податкового періоду» вказує дату сплати податкових 

зобов’язань, така дата повинна відповідати даті розрахунку з бюджетом останнього періоду. 


