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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.

Запровадження ПДВ-рахунків перенесене на 
1 лютого 2015 року з функціонуванням в 
тестовому режимі
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Запровадження 
електронного 
адміністрування 
ПДВ

28 грудня Парламент України прийняв Закон*, що вносить 
низку змін до українського податкового законодавства.

Остаточна редакція Закону ще не була оприлюднена. Водночас, 
згідно з наявною інформацією, очікуються такі основні зміни в 
сфері ПДВ:

• Електронна система адміністрування ПДВ запроваджується з 
1 лютого 2015 року. До 1 липня 2015 року вона буде 
функціонувати в тестовому режимі. Протягом цього періоду:

− Всі податкові накладні повинні виписуватися в 
електронній формі та реєструватися в Єдиному реєстрі 
податкових накладних;

− Податкову накладну можна буде зареєструвати в 
Єдиному реєстрі податкових накладних навіть якщо 
постачальник не матиме достатньої суми балансу на 
його електронному ПДВ-рахунку;

− Фінансові санкції не нараховуватимуться 
постачальнику у зв’язку з відсутністю реєстрації 
податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових 
накладних.

• Сума від’ємного значення ПДВ, накопиченого платником 
податку за попередні періоди, має бути відображена на 
балансі ПДВ-рахунку в повному обсязі.

Ми будемо тримати Вас в курсі подальшого розвитку подій з 
даного питання.

*Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законів України (щодо податкової реформи)» № 1578 від 22.12.2014 р.
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