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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.

Можливі обмеження щодо відшкодування 
ПДВ, заявленого до 2015 року
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Обмеження 
щодо 
відшкодування 
ПДВ?

Існує імовірність того, що, починаючи з 2015 року податкові 
органи спробують додатково обмежити право платників 
податків на відшкодування ПДВ, заявленого до 2015 року. 

У п'ятницю, 14 листопада, офіційні особи податкових органів 
заявили, що з 1 січня 2015 року, відшкодування ПДВ, заявлене 
до цієї дати у зменшення податкових зобов'язань наступних 
періодів, не буде враховуватись при визначенні податкових 
зобов'язань з ПДВ до сплати в бюджет, нарахованих після 1 
січня 2015 року. 

Це означає, що починаючи з 1 січня 2015 року, якщо платник 
податків декларує ПДВ до сплати в бюджет за  результатами 
звітного періоду, відповідні зобов'язання повинні бути оплачені 
грошима, навіть якщо на особовому рахунку такого платника 
податків обліковуються суми невикористаного відшкодування 
ПДВ, що було заявлене до 2015 року у зменшення податкових 
зобов'язань наступних періодів. Як результат, суми такого 
відшкодування ПДВ можуть бути фактично втрачені.

Офіційних роз'яснень податкових органів з цього приводу на 
даному етапі немає.

Тим не менш, платникам податків варто розглянути можливість 
зміни напряму такого відшкодування на користь відшкодування 
на розрахунковий рахунок (шляхом подачі уточнюючих 
розрахунків до декларації з ПДВ). Така можливість існує тільки 
до 31 грудня 2014 року. 

Ми продовжуватимемо стежити за ситуацією та будемо тримати 
Вас в курсі подальшого розвитку подій з даного питання.
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