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Державна податкова служба України 88000,  м.Ужгород,
вул.Августина Волошина, 52

Про затвердження нової форми Податкової декларації з транспортного податку

Фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області повідомляють про затвердження нової форми Податкової декларації з
транспортного податку (наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2022 №  401 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13
грудня 2022 року за № 1585/38921) зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2022 № 444 (зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 року за № 1653/38989) (далі накази № 401, № 444).
Нова форма декларації розроблена з метою забезпечення виконання Указу Президента України від 29 квітня 2021 року № 180/2021 «Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку
децентралізації влади».
Указом Президента України від 29 квітня 2021 року № 180/2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15
квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», частиною першою п. 1 якого вирішено
забезпечити з 01 липня 2021 року використання в роботі центральних органів виконавчої влади Кодифікатора адміністративно-
територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі Кодифікатор). Такий Кодифікатор затверджено наказом Міністерства
розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року №  290 (у редакції наказу Мінрегіону від 12 січня 2021 року №  3) та
впроваджується на заміну Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (далі - Класифікатор). Кодифікатор має
19 символів, а Класифікатор - 10. Основні зміни, що містяться у новій формі декларації:
передбачена можливість зазначити код Кодифікатора адміністративно- територіальних одиниць та територій територіальних громад
(КАТОТТГ) замість коду за КОАТУУ (рядок 8);
з метою зменшення помилок (розбіжностей) при поданні уточнюючих декларацій та забезпечення спрощення ведення автоматизованого
обліку та аналізу поданих документів як з боку платників, так і контролюючих органів, а також розширення надалі сервісного
обслуговування платників у рядку 1 заголовної частині декларації (поряд з позначкою «уточнююча») запроваджена позиція «Реєстраційний
номер декларації в контролюючому органі, яка уточнюється».
Накази №  401, №  444 розміщені на офіційному вебпорталі ДПС у розділі «Законодавство / Податки, збори, платежі / Місцеві податки /
Транспортний податок / Нормативно-правові акти».
Форма декларації у редакції наказу № 401 зі змінами, внесеними наказом № 444, розміщена у розділі «Законодавство / Електронні форми
документів /Транспортний податок».
Про технічну можливість застосування нової форми декларації буде повідомлено додатково.
Довідково. Зазначена інформація викладена у листі ДПС України від 29.12.2022 № 17542/7/99-00-04-01-04-07.
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