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21 лютого 2018 року набрав чинності Порядок надання
розстрочення сплати ПДВ під час імпорту обладнання* (далі –
«Порядок»), яким регулюється тимчасово введена Податковим
кодексом України** (до 1 січня 2020 року) процедура отримання
розстрочення оплати ПДВ при імпорті визначеного обладнання
для використання у власному виробництві на період до 2 років.

Для отримання такого розстрочення потрібно подати митниці
заяву за встановленою формою, бізнес-план, висновки
державних органів, експертних установ, технічні та інші
документи, на основі яких митницею надаватиметься дозвіл.

Під час митного оформлення платник сплачуватиме перший
платіж та надаватиме на залишок суми забезпечення виконання
зобов'язань, банківську гарантію або обладнання у заставу.
Залишок суми сплачуватиметься щомісячними платежами.

Імпортер зобов'язаний щомісяця звітувати ДФС про цільове
використання обладнання.

Ми готові надати більш детальну інформацію щодо процедури
розстрочення сплати ПДВ та надати практичну допомогу із
підготовки пакету документів та отримання дозволу митниці на
імпорт обладнання із розстроченням сплати ПДВ.

Будь ласка, звертайтеся до нас у разі необхідності обговорити
порядок розстрочення сплати ПДВ або виникнення інших
питань.

* Прийнятий Постановою Кабінету Міністрів України №85
від 7 лютого 2018

** Податковий кодекс України№ 2755-VI від 2 грудня 2010 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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