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Відповідаючи на Ваш запит повідомляємо таке. 

Щодо динаміки бюджетного відшкодування ПДВ. 

Законом України № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» з          1 

січня 2017 року запроваджено Реєстр заяв про повернення суми бюджетного 

відшкодування податку на додану вартість (далі – Реєстр заяв). 

Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного 

відшкодування податку на додану вартість затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.01.2017 № 26 (набрала чинності 01 лютого 2017 року). 

Починаючи з 1 квітня 2017 року Міністерство фінансів України формує 

та оприлюднює Реєстр заяв на своєму веб-порталі. ДФС та Казначейство лише 

наповнює Реєстр заяв інформацією в рамках своїх повноважень. 

Починаючи з квітня 2017 року платники податків мають можливість в он-

лайн режимі відслідковувати процес перевірки сум, заявлених до бюджетного 

відшкодування ПДВ, на веб-порталі Мінфіну. 

Визначення суми ПДВ, яка підлягає відшкодуванню з Державного 

бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення 

розрахунків регламентовано статтею 200 Податкового кодексу України (далі 

– Кодекс). 

Що стосується процесу перевірок бюджетного відшкодування ПДВ та 

узгодження контролюючим органом заявленої суми, то вказаний процес з 

01.04.2017 не зазнав значних змін. 

Відповідно до статті 200 Кодексу терміни проведення перевірок не 

змінено: по 30 календарних днів – як для проведення камеральних, так і для 

документальних перевірок. В цілому термін перевірки не перевищує  

60 календарних днів.  

У 2018 році збережено сталу тенденцію бюджетного відшкодування ПДВ 

за результатами камеральної перевірки.  

Так, за результатами таких перевірок за десять місяців поточного року 

станом на 01.11.2018 відшкодовано майже 85,2 відсотка (91,9 млрд. грн.) 

заявлених до повернення сум ПДВ, станом на 01.12.2018 – 82,2 відсотка  

(99,9 млрд. грн.) 
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Загалом у 2018 році (станом на 01.12.2018) платникам було повернуто  

121,6 млрд. грн. податку на додану вартість, що на 11,9 відс., або на  

12,9 млрд. грн. більше за відповідний період минулого року (108,7 млрд. грн.)  

У 2018 році подали заяви на відшкодування близько 7 тисяч платників 

(6871), це майже на тисячу заяв (679) більше порівняно з аналогічним періодом 

2017 року (6192). 

Середньомісячна заявка до відшкодування ПДВ у 2018 році (12 млрд. 

грн.) зросла більш ніж на два мільярди (2,1 млрд. грн.) порівняно з аналогічним 

періодом 2017 року (9,9 млрд. грн.). 

Середньомісячне відшкодування ПДВ коштами у 2018 році (11,1 млрд. 

грн.) зросло більш ніж на мільярд (1,2 млрд. грн.) порівняно з аналогічним 

періодом 2017 року (9,9 млрд. грн.) 

На 01.12.2018 залишок сум ПДВ задекларованих до бюджетного 

відшкодування складав 23,8 млрд. грн., у тому числі 16,6 млрд. грн. – це суми 

заявлені у листопаді п.р. 

Довідково: Платники податку, які мають право на бюджетне 

відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування у разі узгодження 

контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за 

результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених пунктом 200.11 

цієї статті, – за результатами документальної перевірки. 

Право, підстави та строки проведення документальної виїзної перевірки 

з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування 

податку на додану вартість регламентовано пунктом 78.1 статті 78 та 

пунктом 11 статті 200 Кодексу, зокрема, документальна позапланова 

перевірка проводиться у разі, якщо платником подано декларацію, в якій 

заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ, за наявності підстав для 

перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від'ємним значенням 

з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень 

(підпункт 78.1.8 пункт 78.1 стаття 78 Кодексу). 

 

Щодо автоматизованої системи СМ КОР. 

З 01.01.2018 набрав чинності (крім окремих норм) Закон України 

від 7 грудня 2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», яким внесено зміни до 

пункту 201.16 статті 201 Кодексу. 

Відповідно до вимог пункту 201.16 статті 201 Кодексу реєстрація 

податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі може бути зупинена в 

порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. 

22 березня 2018 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів 

України від 21 лютого 2018 року № 117 «Про затвердження порядків з питань 

зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному 

реєстрі податкових накладних», яка визначає механізм зупинення реєстрації 

податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі.  



Моніторинг податкової накладної/розрахунку коригування здійснюється 

ДФС засобами автоматизованої системи моніторингу відповідності 

податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня 

ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 

коригування в Реєстрі (СМ КОР) та виключає жодне ручне втручання. 

Податкова накладна/розрахунок коригування, які підлягають 

моніторингу, перевіряються на відповідність критеріям ризиковості платника 

податку, критеріям ризиковості здійснення операцій та показникам позитивної 

податкової історії платника податку, які затверджено ДФС та погоджено з 

Міністерством фінансів України.  

В рамках дії Постанови КМУ від 21.02.2018 №117 «Про затвердження 

порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» з початку 

функціонування оновленої системи блокування реєстрації податкових 

накладних (тобто з 22 березня 2018 року і станом на 20 грудня 2018 року) СМ 

КОР оброблено 194,4 млн. податкових накладних/розрахунків коригування з 

обсягом постачання товарів/послуг на загальну суму 7 687,2 млрд. грн. 

За результатами проведення перевірок податкової накладної/розрахунку 

коригування на відповідність «відсікаючим» ознакам та показникам, які 

визначають позитивну податкову історію платника податку, з 22 березня 2018 

року в Єдиному реєстрі зареєстровано 194 млн. податкових 

накладних/розрахунків коригування, що становить 99,8% від загальної 

кількості податкових накладних, поданих на реєстрацію.  

За результатами автоматизованого моніторингу системою зупинено 

реєстрацію 326,6 тис. податкових накладних/розрахунків коригування по 

13,7 тис. платниках податку з обсягом постачання товарів/послуг на загальну 

суму 48,3 млрд. грн. (0,63% від загального обсягу зареєстрованих податкових 

накладних). Кількість зупинених податкових накладних/розрахунків 

коригування становить 0,17% від загальної кількості поданих на реєстрацію 

податкових накладних/розрахунків коригування. Разом з тим, кількість 

зупинених податкових накладних/розрахунків коригування протягом 

2017 року становила 1% від загальної кількості поданих на реєстрацію в 

Реєстрі податкових накладних/розрахунків коригування. 

У порівнянні з результатами роботи системи блокування реєстрації 

податкових накладних за 2017 рік, кількість податкових 

накладних/розрахунків коригування, які зупинено у 2018 році, суттєво 

зменшилася – на 124,6 тис. накладних в середньому за місяць (160,9 тис. та 

36,3 тис. у 2017 та 2018 роках відповідно). 

Слід зазначити, що із загальної кількості платників податку, яким 

зупинено реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування, 

11,1 тис. платників внесені до переліку ризикових платників податку, що 

становить 81,4% загальної кількості платників податку, яким зупинено 

реєстрацію податкових накладних. 

На сьогоднішній день платниками не надано підтверджуючі документи 

до 168,7 тис. зупинених податкових накладних/розрахунків коригування, що 



може свідчити про неможливість формування пакету документів у зв’язку із 

проведенням сумнівних фінансово-господарських операцій згідно з даними 

податкових накладних/розрахунків коригування. Така ситуація вкотре 

підтверджує доцільність введення в дію другого етапу роботи системи 

блокування податкових накладних. 

ДФС для якісного обслуговування платників податків суттєво покращені 

електронні сервіси. 

В «Електронному кабінеті платника» платникам надано можливість 

надання письмових пояснень та копій документів до декількох податкових 

накладних/розрахунків коригування, якщо такі податкові накладні/розрахунки 

коригування складені на одного отримувача – платника податку за одним і тим 

самим договором або якщо в таких податкових накладних/розрахунках 

коригування відображені однотипні операції (з однаковими кодами товарів 

згідно з УКТ ЗЕД або кодами послуг згідно з Державним класифікатором 

продукції та послуг). 

Для платників податку реалізована можливість перегляду в 

«Електронному кабінеті платника» розрахункових показників D (податкове 

навантаження) та P (сума податку на додану вартість, зазначена платником 

податку в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у 

Реєстрі у звітному (податковому) періоді). 

Проте, на сьогоднішній день враховано майже 6,3 тис. таблиць, що 

дозволить в подальшому суттєво зменшити кількість податкових накладних, 

які будуть заблоковані. 

Також запроваджено окремий Реєстр податкових накладних/розрахунків 

коригування, реєстрація яких зупинена, який надає можливість платникам 

податку в онлайн режимі переглядати інформацію щодо розгляду та статусу 

зупинених податкових накладних/розрахунків коригування. 
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