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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.

© 2014 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.

Нова електронна система адміністрування 
ПДВ може призвести до відтоку грошових 
коштів
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Електронне 
адміністрування 
ПДВ

Постанова* Кабінету Міністрів України про порядок електронного 
адміністрування ПДВ містить декілька положень, які викликають 
занепокоєння та/або можуть негативно вплинути на всіх 
платників податку. 

Зокрема, від’ємне значення з ПДВ, накопичене платниками 
податку станом на 31 грудня 2014 року, не буде переноситися до 
електронної системи адміністрування ПДВ.

По суті, незважаючи на можливу наявність від’ємного значення з 
ПДВ в податкових деклараціях за грудень 2014 року, платники 
податку можуть бути змушені перераховувати кошти на їхні ПДВ-
рахунки для здійснення поставок з 1 січня 2015 року. Таке 
авансування ПДВ-зобов’язань доведеться робити усім платникам 
податку, якщо вони не враховуватимуть/плануватимуть порядок 
оподатковуваних операцій.

Оскільки механізм відшкодування коштів з таких ПДВ-рахунків
відсутній, перераховані суми можуть бути заморожені на 
невизначений період часу.

Ми очікували на прийняття перехідних положень, які б 
врегулювали дані питання, однак вони так і не були внесені. Ми 
будемо продовжувати інформувати Вас у випадку зміни 
законодавства.

* Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання електронного 
адміністрування податку на додану вартість» № 569 від 16 жовтня 2014 року
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