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З 2015 року Україна переходить на електронне
адміністрування ПДВ
Починаючи з 2015 року, в Україні введена нова система електронного адміністрування
податку на додану вартість.
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Електронне
адміністрування
ПДВ
передбачає
скасування
податкових
накладних на паперових носіях: тепер
оформлення
податкових
накладних
здійснюється тільки в електронній формі
з реєстрацією всіх податкових накладних
в Єдиному реєстрі податкових накладних
(ЄРПН). Реєстрація необхідна навіть для
податкових накладних, які оформляються
на операцію з імпорту послуг від
нерезидента з місцем поставки на митній
території України. Період з 1 лютого 2015
року по 1 липня 2015 є перехідним
періодом для реєстрації податкових
накладних.

Відкриття спеціальних ПДВ
рахунків
З метою впровадження нової системи
електронного адміністрування податку на
додану вартість всім платникам ПДВ
автоматично відкрили спеціальні ПДВ
рахунки в Державному казначействі
України. Дані про такі рахунки будуть
знаходитися у Державній фіскальній
службі України, де платник податку
зможе отримувати інформацію про стан
свого електронного рахунку, а також суми
податку,
на
які
він
має
право
зареєструвати податкові накладні.

Обов’язкова
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Якщо сум ПДВ по вхідним накладним для
реєстрації
вихідних
податкових
накладних
недостатньо,
платнику
податків необхідно поповнити ПДВ
рахунок шляхом перерахування грошей з
банківського поточного розрахункового
рахунку.
У випадку, якщо контрагент платника
податків не зареєстрував податкову
накладну,
платник
податків
буде
змушений сплатити ПДВ зобов'язання
самостійно,
оскільки
не
зможе
використовувати податковий кредит без
зареєстрованої податкової накладної
навіть
за
умови
перерахування
постачальнику коштів.

Бюджетне
відшкодування
та
перенесення
накопиченого
податкового кредиту
Якщо сума ПДВ, зазначена в отриманих
платником
податків
податкових
накладних та у ВМД на імпорт,
перевищує суму нарахованих податкових
зобов'язань,
утворюється
від'ємне
значення ПДВ. З 01.02.2015р. від'ємне
значення ПДВ може бути або зараховано
до податкового кредиту майбутнього
періоду (як це було до 2015 року) без
проведення податкової перевірки, або
заявлено як бюджетне відшкодування та
відшкодовано
після
проходження
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процедури підтвердження податковими
органами бюджетного відшкодування.
Накопичені на 31.01.2015 негативні
значення ПДВ у системі Державної
Фіскальної служби будуть враховуватися
шляхом збільшення розміру суми ПДВ,
на яку платник має право зареєструвати
податкові
накладні/розрахунки
коригування
до
накладних,
зареєстрованих в ЄРПН з одночасним
збільшенням податкового кредиту на
відповідну суму у звітному періоді, в
якому було проведено таке збільшення.
На
суму
заявленого
бюджетного
відшкодування зменшується залишок по
ПДВ-рахунку
платника
податків.
Скористатися в майбутньому цією сумою
для виписки податкових накладних вже
буде неможливо.

Перевірки фіскальних органів
У разі наявності будь-якого порушення
податкові органи можуть самостійно, не
чекаючи
результатів
перевірки,
визначити суму податку до сплати і
стягнути її з рахунку платника податків.
При
виправленні
помилок
сплата
донарахованого
податкового
зобов'язання та пов'язаних з ним

штрафних санкцій і пені здійснюється
платником податку з власного поточного
рахунку, а не зі спеціального ПДВ
рахунку. Також з власного рахунку
сплачуються донарахування та штрафи
за результатами податкових перевірок.
У разі анулювання свідоцтва платника
ПДВ
відбудеться
автоматичне
безповоротне списання коштів з ПДВ
рахунку в бюджет незалежно від
наявності
заборгованості
перед
бюджетом.
Таким чином, даний закон фактично
передбачає сплату платником податку
ПДВ
шляхом
передоплати:
тобто
виписувати податкові накладні можна
тільки тоді, коли на спеціальному ПДВ
рахунку в Казначействі є необхідна і
достатня сума грошей. В результаті чого,
в перший час на електронних ПДВ
рахунках платників податків можуть
накопичуватися суми ПДВ, які будуть
тимчасово вилучені з обороту. Крім того,
Держскарбниця не буде нараховувати
відсотки за залишками коштів на ПДВ
рахунках, в результаті чого для платників
податків кошти на даних рахунках будуть
просто замороженими грошима, якими
держава
зможе
користуватися
безкоштовно.

Відмова від відповідальності
Звертаємо Вашу увагу на те, що стаття Tax & Fiscal Alert підготовлена для загального ознайомлення з даним
питанням та не є індивідуальною консультацією спеціаліста. Крім того, оскільки законодавство постійно
змінюється, деяка інформація також може змінитися вже після того, як стаття була опублікована, і Ассасе не
несе ніякої відповідальності за потенційні ризики та збитки, спричинені шляхом вживання заходів на основі
інформації викладеної вище.
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Про Ассасе
Зі штатом понад 250 спеціалістів та філіями в семи країнах Ассасе є однією з провідних
консалтингових компаній Центральної та Східної Європи. Протягом останніх років,
завоювавши довіру понад 1400 міжнародних компаній, що стали нашими клієнтами,
Ассасе розпочала стратегічну експансію поза межами регіону, щоб стати надійним
провайдером послуг на світовому рівні.
Офіси Ассасе представлені в Чехії, Румунії, Словаччині, Польщі, Україні та Німеччині.
Також ми надаємо послуги через довірених партнерів в інших країнах Європи та світу.о
про нас на www.accace.com

