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до фінансування промисловості та шляхів його вдосконалення, є
впровадження державно-приватного партнерства, яке дасть змогу
запропонувати інституціональні механізми ефективного розв’я-
зання проблем прав власності, що неодмінно виникають у проце-
сі реалізації інвестиційних проектів і є особливо актуальними для
розбудови економічної та соціальної інфраструктури.
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АВТОМАТИЧНЕ ВІДШКОДУВАННЯ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Тривалий час небезпідставна критика ПДВ базувалася на сер-

йозних проблемах із адмініструванням ПДВ, простроченням із
його відшкодуванням. З прийняттям Податкового кодексу впро-
вадження електронного реєстру податкових накладних та авто-
матичної системи відшкодування ПДВ більшість існуючих пре-
тензій бізнесу втратило свою актуальність, оскільки значно по-
кращилася система повернення переплаченого ПДВ. Водночас,
на думку експертів Українського союзу промисловців і підпри-
ємців та науковців, проблеми з відшкодуванням ПДВ залиша-
ються.

Питання, які пов’язані з дослідженням податку на додану вар-
тість і його відшкодування, знайшли відображення у наукових
дослідженнях О.М. Тимченко, А.М. Соколовської, Т.І. Єфимен-
ко, І.О. Луніної, Д.Е. Ханка, А.І. Крисоватого, С.І. Юрія, М.А.
Науменко, Ф.О. Ярошенко, І.А. Золотько, А.В. Пислиці.

За статистикою Міністерства доходів, за 2013 р. автоматичне
відшкодування ПДВ у розмірі 21,8 млрд грн отримали 486 плат-
ників, з бюджету відшкодовано 53,7 млрд грн, що більше на
16,7 % ніж відповідний показник 2012 р. Більше 40,5 % від усієї
суми відшкодовано в автоматичному режимі [3].

При цьому зменшуються залишки невідшкодованих сум, що
оскаржуються платниками податків у судовому порядку. Якщо за
2012 р. ця сума становила 7,2 млрд грн, то вже за 2013 р. ця сума
становить уже 4,75 млрд грн.
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За січень 2014 року порівняно з січнем 2013 року обсяг авто-
матичного відшкодування збільшився більш ніж на третину — з
1,6 млрд грн до 2,1 млрд грн [3].

У грудні поточного року в автоматичному режимі буде від-
шкодовано 2,4 млрд грн податку на додану вартість. Саме на цю
суму сформовані Міністерством доходів і зборів реєстри на від-
шкодування були направлені до Держказначейства. Такий обсяг
бюджетної компенсації стане рекордним за весь період дії меха-
нізму автоматичного відшкодування.

Загалом, за 2014 рік в автоматичному режимі планується від-
шкодувати 24,2 млрд грн, що на 4,5 % більше ніж у попередньо-
му році, та на 52,2 % більше ніж у 2011 році.

Однією з серйозних проблем мобілізації ПДВ до бюджету є
незаконне право на бюджетне відшкодування. В практиці під-
приємства мінімізують або ухиляються від сплати ПДВ шляхом
запровадження схем з ознаками «фіктивних» підприємств.

Тому, розпорядженням КМУ від 6 лютого 2008 року запрова-
джено нові додатки до податкової звітності з ПДВ, в яких роз-
шифровуються суми податкового кредиту та податкових зо-
бов’язань у розрізі контрагентів. Така система співставлення сум
ПДВ дозволяє податківцям виявляти «податкові ями», а за ними і
підприємства, які задіяні у схемах розкрадання ПДВ і права на
бюджетне відшкодування.

25.01.2012 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову
№ 73, якою затвердив критерії, у разі відповідності яким платник
податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну
податкову історію, а саме поданні податкової звітності в термін,
відсутність податкового боргу, порушень податкового законодав-
ства, діяльності з фіктивним фірмами, судових впроваджень та
інші.

05.07.2012 р. ВР України прийняла зміни до Податкового ко-
дексу (Закон № 5083-VI від 05.07.2012 р.), відповідно до яких не
матимуть права на отримання автоматичного бюджетного від-
шкодування. великі платники податків, які декларували збитки
(від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток)
за підсумками останнього звітного (податкового) року [1].

Позитивним зрушенням в механізмі бюджетного відшкоду-
вання починаючи з 1 січня 2014 року, для платників податку, які
матимуть позитивну податкову історію, термін проведення каме-
ральної перевірки буде скорочено. Для цих платників камеральна
перевірка податкової звітності буде проводиться протягом п’яти
календарних днів з дня подання податкової декларації [2].
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Отже, автоматичне відшкодування, безумовно, є позитивним
фактором впливу на діяльність суб’єктів господарювання, тому
що воно не лише прискорює оборотність їх коштів, а й стимулює
їх до більш прозорого, легального та цивілізованого ведення біз-
несу.

Для удосконалення порядку відшкодування податку на додану
вартість необхідне унеможливити реєстрацію фіктивних підпри-
ємств, запровадити особливий контроль новостворених підпри-
ємств у початковий період (до одного року) їх діяльності, зокре-
ма запровадження щомісячного подання податкових декларацій,
використання фінансових гарантій та окремих податкових пере-
вірок. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

На сьогодні важливими є питання підвищення ефективності
забезпечення та функціонування місцевих бюджетів. Адже саме
вони є фінансовою основою для існування місцевого самовряду-
вання, яке в свою чергу є однією зі складових частин влади і по-
кликане забезпечити розвиток економіки, створення умов для
життєдіяльності населення та підвищення добробуту громадян на
місцевому рівні, і завдяки цьому виконують особливу роль в еко-
номіці кожної незалежної країни.


