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Flash Report

21 вересня 2013 року було опубліковано порядок видачі 
фінансових казначейських векселів*.

Даним документом встановлено наступні критерії для 
відшкодування ПДВ фінансовими казначейськими векселями:

• сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню, становить не менше 
500 тис. грн.;

• сума відшкодування ПДВ має бути підтверджена податковими 
органами;

• відсутність кримінального провадження стосовно платника 
податків за ухилення від сплати ПДВ, відсутність 
адміністративних оскаржень.

Фінансові казначейські векселі можуть бути отримані незалежно 
від періоду, в якому ПДВ було заявлено до відшкодування. Проте 
дана форма відшкодування передбачена тільки до 1 січня 2014 
року.

Фінансові казначейські векселі можуть бути використані:

• для погашення кредиторської заборгованості;

• для продажу юридичним особам або в операціях урахування 
векселів у банках;

• в якості застави;

• для оплати будь-яких узгоджених грошових зобов'язань перед 
Державним бюджетом, але не раніше настання строку платежу, 
визначеного на векселі.

* Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання випуску фінансових 
казначейських векселів" № 683 від 21 серпня 2013 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.

© 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПрайсуотерхаусКуперс». Всі права захищені.
PwC - це фірма-учасник  мережі PwC, 
зареєстрована в Україні, а в деяких випадках 
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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