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Flash Report

21 травня 2014 року Кабінет Міністрів України ухвалив 
Постанову* про випуск облігацій внутрішньої державної 
позики для відшкодування ПДВ. Офіційний текст Постанови 
недоступний, але згідно прес-релізу Кабінету Міністрів її 
основні положення наступні:

• Строк обігу ПДВ-облігацій – 5 років.

• Погашення облігацій буде здійснюватись кожні 6 місяців в 
розмірі 10% номінальної вартості облігацій.

• Номінальна вартість облігації – 1 000 грн.

• Ставка дохідності встановлена на рівні облікової ставки 
Національного банку України (на даний момент 9.5%).

Нагадуємо, що згідно Закону України про державний бюджет 
на 2014 рік, ПДВ-облігації будуть покривати суми ПДВ, 
задекларовані до відшкодування до 1 січня 2014 року.

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

*Постанова “Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для 
відшкодування сум податку на додану вартість” від 21 травня 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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PwC - це фірма-учасник  мережі PwC, 
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міжнародна мережа PwC. Кожна фірма мережі є 
самостійною юридичною особою. Більш детальну 
інформацію можна знайти на веб-сторінці
www.pwc.com/structure.
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