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Flash Report

27 березня 2014 року парламентом України було прийнято 
закон, що передбачає можливість відшкодування ПДВ 
шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної 
позики*.

Основні положення закону:

• ПДВ-облігації будуть покривати суми ПДВ, задекларовані 
до відшкодування до 1 січня 2014 року;

• Можливість оформлення ПДВ-облігацій передбачена 
тільки до 31 грудня 2014 року;

• Термін обігу облігацій становитиме 5 років;

• Передбачено нарахування процентного доходу, проте 
рівень дохідності наразі не визначений.

Порядок оформлення та погашення ПДВ-облігацій має бути 
затверджено Кабінетом Міністрів України.

Закон набирає чинності після офіційної публікації. Важливо 
відзначити, що відшкодування ПДВ шляхом оформлення 
облігацій можливе лише за умови, що відповідні суми 
відшкодування ПДВ підтверджені податковими перевірками 
до дати такої публікації.

Ми продовжимо моніторинг цього питання і будемо тримати 
Вас у курсі подальшого розвитку подій у даній сфері.

* Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2014 рік" № 4575 від 27 березня 2014 року 
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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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