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АНАЛІЗ ПРИЧИН НЕВЧАСНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ 
 
Українські експортери та економіка в цілому стають 

вразливішими до наслідків появи заборгованості з відшкодування 
ПДВ через погіршення зовнішньоторговельної кон’юнктури та 
ускладнення доступу до ринків капіталу. До затримок із 
відшкодування ПДВ призводять передусім спроби уряду 
наростити доходи бюджету і змусити підприємства платити 
більше податків. Зокрема підприємства потерпають від 
численних зловживань у сфері сплати податків, які стають 
підставою для неповернення ПДВ. 

http://finance.ua/
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Формування податкового кредиту відбувається за умов, коли 
підприємства використовують багатоланцюжкову схему 
виробництва за участі великої кількості контрагентів. У цьому 
ланцюжку може з’явитися недобросовісний платник податку, який 
відображає приріст недоплати або реструктурує заборгованість, або 
ж підставна компанія-одноденка, на яку через трансферне 
ціноутворення переносять оподатковувану базу, а гроші знімають 
готівкою чи за допомогою вексельних схем переказують на інші 
компанії. 

Такі випадки змушують податкову службу відмовляти у 
поверненні ПДВ усім підприємствам у ланцюжку. Податкова 
починає перевіряти весь ланцюжок для підтвердження сум ПДВ, 
заявлених до відшкодування. Це, своєю чергою, призводить до 
появи заборгованості з відшкодування ПДВ добросовісним 
платникам податку. Крім того, термін перевірок і відшкодування 
ПДВ збільшується, якщо підприємство декларує збиток і низький 
коефіцієнт обсягу експортних операцій (до 3 %). Так, із 2010 року 
податкова розпочала операцію «Бюджет», що має на меті збільшити 
суму донарахованих податків і зменшити заявлені до 
відшкодування суми ПДВ. 

До того ж проблему загострює складна економічна ситуація: 
уряд вдається до використання ПДВ, який він мав би повернути 
експортерам, як дешевого кредитного ресурсу. Саме під час 
фінансової та економічної кризи уряд допустив різке зростання 
заборгованості з відшкодування ПДВ — до понад 21 млрд грн на 
початок 2011 року. 

Таким чином, вирішення проблем відшкодування ПДВ 
пропонується такими способами.  

По-перше, одним з варіантів тимчасового полегшення ситуації 
з відшкодуванням ПДВ є випуск ПДВ-облігацій. Такі облігації 
можуть торгуватися на вторинному ринку, що дає змогу одразу ж 
після їх отримання повернути частину боргу з ПВД «живими 
грошима». Утім, облігації лише знижують гостроту проблеми 
вимивання обігових коштів підприємств. Самої проблеми 
виникнення боргу вони не вирішують. 

По-друге, запровадження процедури автоматичного 
відшкодування ПДВ. У Податковому кодексі України передбачено 
можливість повернення ПДВ платникам автоматично — упродовж 
26 днів (а не 40, як за звичайною процедурою), без проведення 
виїзних фіскальних перевірок і з іншими заходами для прискорення 
процесу. Головною перешкодою для отримання відшкодування 
ПДВ в автоматичному режимі є вимога щодо рівня заробітної 
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плати, яку багато підприємств не можуть виконати з об’єктивних 
причин, таких як найм переважно низькокваліфікованої робочої 
сили та низький ринковий рівень оплати праці в регіоні 
розташування підприємства. 

По-третє, здійснення горизонтального моніторингу. Наразі 
угоди про горизонтальний моніторинг укладено з кількома 
великими платниками податків. Він надає компаніям змогу 
отримувати консультації податкової служби щодо ще не 
здійснених операцій із підвищеним ступенем ризику і 
уможливлює скорочення кількості податкових перевірок і 
витраченого на них часу. Водночас механізм горизонтального 
моніторингу потребує законодавчого врегулювання, адже в 
іншому разі у підприємств немає гарантій отримання вигод від 
нього.  
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ПІЛЬГОВЕОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ  
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ  

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ АПК 
 

Питання реформування податкової системи в умовах специфіки 
сучасних вимог набувають все складнішого і гострішого характеру. 
Завдання оптимізації оподаткування завжди пов’язані з 
досягненням певних цілей: забезпечення достатнього рівня 
фіскальних вилучень і одночасно створити сприятливі умови для 
господарюючих суб’єктів. Оскільки Україна вважається аграрною 
країною питання оподаткування сільськогосподарської сфери 
вимагають особливої уваги і об’єктивності. Часті внесення змін і 
доповнень до чинного податкового законодавства не стимулюють 
залучення інвестицій в аграрний сектор економіки, що стримує 
подальше реформування агропромислового комплексу (АПК) й 
гальмує розвиток сільської місцевості. Серед науковців, у працях 
яких розглядається дане питання можна вказати К. Азізову, В. 
Бечко, Л. Воронову, Д. Дему, М. Дем’яненко, Л. Тулуш та ін. Проте 
мало вивченими залишаються питання податкового регулювання 
діяльності аграрних підприємств, а також впливу змін у 


