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Принцип депонування ПДВ рахунків повинен бути вилучений з Податкового кодексу
через його невідповідність найкращим міжнародним практикам та шкідливий вплив на
повсякденну діяльність платників податків. Таким чином електронне адміністрування Рекомендація більше не є актуальною
ПДВ уже не буде використовуватися як засіб поповнення державного бюджету за
— коментарі: Відповідні поправки були запропоновані РБО під час обговорення змін до Податкового
рахунок вимивання оборотних коштів підприємств і почне виконувати свою основну
кодексу України у грудні 2015 р. Проте пропозиції не були прийняті Мінфіном.
адміністративну функцію.
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Податковий кодекс має бути доповнено чітким порядком обчислення та сплати пені за
несвоєчасне відшкодування ПДВ. Має бути чітко зазначено, що сума пені сплачується
платнику податків незалежно від факту виплати йому відшкодування ПДВ.
Мінфін
ДПС

Статус виконання

Рекомендація більше не є актуальною
— коментарі: Відповідні поправки були запропоновані РБО під час обговорення змін до Податкового
кодексу України в жовтні-грудні 2016 р. Проте пропозиції не були прийняті робочою групою при
Мінфіні.

Рекомендація більше не є актуальною
— коментарі: Законом № 1797 від 21.12.2016 передбачено запровадження автоматичного Реєстру
відшкодування ПДВ.17.01.2018 КМУ ухвалив законопроект, який врегульовує питання щодо
відшкодування ПДВ для платників податків, які подали заяви до 01.02.2016 та не отримали
Доцільно офіційно визнати суми невідшкодованого ПДВ внутрішнім державним боргом бюджетного відшкодування.Крім того, законопроект врегулює питання повернення сум податку на
та розпочати переговори про його реструктуризацію з платниками податків. Вибір
додану вартість, заявлених до бюджетного відшкодування до 01.02.2016, за якими станом на
механізмів реструктуризації має бути досить гнучким, щоб дозволити враховувати
01.01.2017 органами ДФС було відмовлено у бюджетному відшкодуванні (платник податку не мав
специфіку конкретного випадку і сфери бізнесу кожного платника податків.
права на отримання бюджетного відшкодування) та по яких набуло чинності рішення суду на
Мінфін
користь платника податку щодо такого бюджетного відшкодування.Таким чином, даний
ДПС
законопроект забезпечить рівні умови платникам податків під час застосування положень Кодексу з
питань відшкодування сум податку на додану вартість з держбюджету за заявами, включеними до
Тимчасового реєстру та заявами, по яких закінчено процедури адміністративного, судового
оскарження.
Строк адміністративного оскарження, доступний платнику податків повинен бути
збільшений, у той час як строк для відповіді податкового органу має бути зменшений.
Рекомендація більше не є актуальною
Цей строк може становити 30 календарних днів для обох сторін.
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