
 

 

  

 

Україна|  29 липня 2015 г. 

 

Інформаційне повідомлення  

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про 
внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо удосконалення адміністрування податку 
на додану вартість" 

 

Законодавчим актом, який прийнято 16 липня 2015 року зроблено певні кроки щодо 

удосконалення функціонування системи електронного адміністрування податку на додану 

вартість. Однак, нажаль певні нововведення можуть призвести до вкрай негативних наслідків. 

 

Нижче до Вашої уваги пропонується стислий огляд основних положень  

Згідно тексту Закону він набирає чинності з 29 липня 2015 року (окрім певних норм). 

 
Основні положення Закону щодо 
удосконалення електронного адміністрування 
ПДВ 
 

Формула розрахунку ліміту для виписки податкових накладних 

• Закон передбачає перерахунок ліміту для виписки податкових накладних на 

третій робочий день після дати набрання чинності Законом. Фактично, станом на 



вказану дату всі показники формули дорівнюють нулю (крім окремих складових, 

а саме: ∑НаклОтр, ∑НаклВид та ∑Митн, що були сформовані починаючи з 1 липня 2015). 

• До формули додані показники, включення яких передбачено Перехідними положення 

Податкового кодексу.  Зокрема, до ліміту зараховуються наступні суми: 

a) Суми залишку коштів на електронному рахунку платника податку.  Нарахування 

здійснюється на третій робочий день після дати набрання чинності Законом; 

b) Суми середньомісячного розміру сум податку, сплачених до бюджету (так званий 

«овердрафт»). Право на «овердрафт» надається тільки підприємствам, 

зареєстрованим платниками ПДВ більш ніж 12 місяців. Нарахування має бути 

здійснено на третій робочий день після дати набрання чинності Законом; 

c) Суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з ПДВ. 

Зарахування здійснюється протягом 10 календарних днів після набрання 

чинності Законом; 

d) Суми від’ємного значення станом на 30.06.2015 р. Зарахування здійснюється до 

31 липня 2015 року. У разі встановлення факту завищення від’ємного значення, 

зарахованого до формули, застосовується штраф у розмірі 10% від суми. 

 

Наразі не зрозуміло, яким чином передбачається використання сум ПДВ, заявлених 

до відшкодування на розрахунковий рахунок.  Існує ризик того, що платники не 

матимуть змоги використати їх для погашення зобов’язань з ПДВ або виписки 

податкових накладних. 

 

Крім того, Законом передбачено право задекларувати ПДВ до відшкодування в декларації 

за червень 2015 року без урахування обмежень формули. 

 

Порядок складання податкової накладної 

• До 365 днів подовжено термін, протягом якого можна внести до ЄРНН вчасно не 

зареєстровані податкові накладні. Протягом такого ж терміну зберігається право на 

податковий кредит по вчасно складених та зареєстрованих податкових накладних; 

• Особливості механізму реєстрації податкових накладних та коригувань включено 

безпосередньо до тексту кодексу; 

• Також в тексті кодексу передбачено можливість складання зведених податкових 

накладних (одна в кінці звітного періоду) щодо наступних операцій: 

 Тих, що мають безперервний та ритмічний характер (вимоги, щодо подекадного 

складання для підприємств енергетики виключено); 

 «Компенсації» податкового кредиту, не пов’язаного з господарською діяльністю, та 

стосовно операцій, які не підлягають оподаткуванню ПДВ \ звільнені; 

 Пропорційного розподілення податкового кредиту. 

 

Податковий кредит 

• Передбачено концепцію автоматичного визнання податкового кредиту стосовно всіх 

операцій; 

• Нажаль залишено вимогу 3-річного перерахунку вхідного ПДВ стосовно основних 

засобів, придбаних до 1 липня 2015 року. 

 



Спеціальні податкові режими 

Частково врегульовані питання щодо акумулювання коштів на спеціальних рахунках 

сільськогосподарських підприємств. 

 

Також Закон вносить низку менш суттєвих правок, на яких ми не акцентували увагу. 

 
 

Контактні особи 
У разі виникнення у вас будь-яких запитань щодо вищезазначеного інформаційного 

повідомлення, звертайтеся до наших фахівців податково-юридичного департаменту: 

 

Євген Ратманський  

Старший менеджер, податково-юридичний департамент  

yratmanskyy@deloitte.ua   

 

Олександр Осипчук  

Менеджер, податково-юридичний департамент  

oosypchuk@deloitte.ua   

 

Наша адреса у Києві: 
01033 Україна, Київ 

вул. Жилянська, буд. 48, 50а 

Бізнес-центр «Прайм» 

 

Тел.: +38 (044) 490 90 00 

Факс: +38 (044) 490 90 01 

 

Відвідайте наш веб-сайт: www.deloitte.ua 
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які входять до його складу, розміщено на сайті: www.deloitte.com/about.  Докладний опис юридичної структури 
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Це повідомлення містить лише загальну інформацію, і жодна з юридичних осіб, які входять до складу 
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