
Богданова Ольга - практикуючий сертифікований аудитор, 

партнер аудиторської компанії Crowe Horwath AC Ukraine (член 

Crowe Horwath International), 

член Громадської Ради при Податковому Комітеті ВР
e-mail: o.bogdanova@crowehorwath.com.ua

Джерело: 
http://selidovo-
rada.gov.ua/attach
ments/article/5965/
SMKOR.pdf

http://selidovo-rada.gov.ua/attachments/article/5965/SMKOR.pdf


1. Чи вирішила СМ КОР проблему зустрічного транзиту, схемного 

ПДВ?

2. Чи є СМ КОР гарантом безперебійного відшкодування ПДВ?

3. Чи є податковий кредит з 01.07.2017 по зареєстрованій 

податковій накладній  “безумовним”?

4. Чи  впливає СМ КОР негативно на середній бізнес та реальний 

сектор економіки (вимивання обігових коштів, збільшення 

витрат на адміністрування, тощо)?

5. Яким чином не допустити відшкодування “схемного” ПДВ, що 

сформовано у період СМКОР ?



На запит Податкового комітету 
ВР про суми «ризикового ПДВ» 
у період роботи СМКОР, ДФСУ 

повідомило:
За період роботи СМ КОР 

значно зросли нарахування до 
бюджету. Так:  за 2 кв.2017р. 

нарахування по ПДВ у 
середньому склали 13,2 

млрд.грн, 
у 3 кв.2017р. середньомісячні  

14,7 млрд. грн., 
у жовтні 2017 р – 15,7 млрд.грн. 

Тобто за результатами 
впровадження СМ КОР 

збільшились нарахування на 
2,5 млрд. грн. 



У відповіді ДФСУ вимірює ефект 
від впровадження СМ КОР 

збільшенням надходжень по 
ПДВ на 2,5 млрд у 10.2017 році 

більше у порівнянні з місячними 
показниками 2 кв. 2017р.

Стверджує, «ризиковий кредит»  
по «скруткам» призупинено, але 

не надає інформацію скільки 
саме.

Вказує, що підтвердити факти 
про порушення Закону по 
«скруткам» аналітичними 

методами не можливо. Для 
остаточного встановлення 
«скрутки» необхідно мати 

об'єктивні і достатні докази, 
сформовані на підставі 

проведених оперативно-
розшукувальних та контрольно 

перевірочних заходів. 



Виробник продає на торгівельну 
мережу. 
Податковий кредит 200 00 грн .
Податкові зобов'язання 1 000 000 
грн. До сплати в бюджет 800 000 грн.

Торгівельна мережа продає у 
роздріб. 
Податковий кредит 1 000 000 грн. 
Податкові зобов'язання – 1 200 000 
грн. До сплати в бюджет 200 000 грн.

До сплати в бюджет ПН заблокована 2 000 000 грн (800 000 +1 200 000)

Тобто на період роботи комісії по розблокуванню податкових 
накладних - зобов'язання нараховуються двічі.  Саме за рахунок цього 

збільшились надходження до бюджету  у 3-4 кварталах 2017 року.

До сплати в бюджет БЕЗ блокування 1 000 000 грн (800 000 + 200 000)

ПН  на 
1 000 000 

заблокована 



ДФСУ http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/311631.html

Мирослав Продан: Завдяки роботі СМКОР сплата податку на додану вартість 
суттєво збільшилась

Подія

ПН 

тисяч 

штук

на суму  

млрд. грн.
% у кількості

на суму  

млрд. грн.

Загалом, з початку роботи СМКОР

зареєстровано понад 59 млн. податкових 

накладних/розрахунків коригування на суму 

ПДВ майже 332,6 млрд. грн. 

59000 332,6

За період роботи СМКОР зупинена 

реєстрація ПН
216,8 3,6 100,00%

Станом на 28 вересня 2017 року прийнято 

до розгляду майже 148,4 тис. повідомлень з 

підтвердженням реальності проведених 

операцій по зупиненим податковим 

накладним від 10 тис. платників.

148,4 ??? 68,45%

За результатами розгляду вже прийнято 

рішення по 137,8 тис. документів. 
137,8 ??? 63,56% 2,3

Так, позитивні рішення винесено по понад 

98,3 тис. податкових накладних
98,3 ??? 45,34% 1,6

Так, відмовлено у реєстрації – 39,5 тис. 39,5 ??? 18,22% 0,7

Не прийнято до розгялду, не розглянуто  

(розрахункова сума)
68,4 ??? 31,55% 1,1

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/311631.html


За даними державного казначейства України 
Джерело: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=218009

З моменту впровадження системи призупинення податкових накладних 
сума заморожених коштів на ПДВ рахунках всіх платників збільшилась на 

1,5 мільярди гривень 

Дата 

Залишок на ПДВ 

рахунках всіх 

платників ПДВ в 

Україні

Причина заморожування коштів

01.07.2015 298 762 545 UAH
не перенесення від'ємних значень у СЕА ПДВ на 

01.07.2015
01.01.2016 5 115 342 780 UAH

01.02.2017 6 374 152 155 UAH
відсутність коригування формули при поверненні 

коштів у СЕА ПДВ протягом 2016 та СГ 

01.07.2017 7 466 038 519 UAH
введення системи блокування ПДВ та 

перерахунок показника Sперев.
01.11.2017 8 983 312 239 UAH

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=218009


За даними державного казначейства України 
Джерело: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=218009
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Чи є своєчасне відшкодування ПДВ заслугою СМ КОР?



Чи є своєчасне відшкодування ПДВ заслугою СМ КОР?

Джерело: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=218009

Інструментом для своєчасного відшкодування ПДВ – є 

система депонування коштів у СЕА ПДВ впроваджена з 

01.07.2015 року

Станом на : ПДВ всього

у тому числі:

ПДВ із вироблених

в Україні товарів

(робіт, послуг) 

(14060100)

Бюджетне

відшкодування

ПДВ грошовими

коштами (14060200)

ПДВ із ввезених

на територію

України товарів

(14070100)

на 31.10.2017 245 568,9 146 854,1 -97 137,4 195 849,8

на 28.09.2017 211 623,5 127 191,3 -87 500,5 171 930,6

на 30.06.2017 140 730,6 85 731,8 -56 984,2 111 981,9

на 31.03.2017 83 760,3 47 499,7 -18 393,7 54 651,5

на 30.12.2016 223 365,3 139 457,1 -93 140,0 177 042,8

на 30.09.2016 160 874,7 98 343,3 -62 738,0 125 264,8

на 30.06.2016 108 353,1 66 369,6 -36 118,3 78 098,7

на 31.12.2015 176 769,6 106 702,3 -68 405,3 138 470,5

на 30.09.2015 129 135,7 75 375,0 -44 282,2 98 041,3

на 01.07.2015 84 672,8 49 934,9 -26 701,3 61 437,7



Чи є своєчасне відшкодування ПДВ заслугою СМ КОР?

Джерело: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=218009

Погашення майже всіх боргів по невідшкодованому ПДВ за 
2016 – 1 кв. 2017 року було здійснено ДО впровадження СМ 
КОР. 

Станом на відшкодовано 

ПДВ млн. грн % прироста 

за 10 мес. на 31.10.2017 97 137,4 111,01%

за 3 кв. на 28.09.2017 87 500,5 153,55%
після СМ КОР

за 2 кв. на 30.06.2017 56 984,2 309,80%
до СМ КОР

за 1 кв. на 31.03.2017 18 393,7 100,00%



Чи є своєчасне відшкодування ПДВ заслугою СМ КОР?

Джерело: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=218009

За 9 місяців 2017 приріст по відшкодуванню ПДВ  у 139,47% майже такий як і 
середній приріст по ПДВ з імпортних та вироблених в Україні товарів у 133,29% 
(різниця 6,18%). При цьому слід відмітити збільшення надходжень ПДВ у 2017 
році за рахунок відміни СГ спец.режиму. 

Станом на : ПДВ всього

у тому числі:

ПДВ із

вироблених в 

Україні товарів

(робіт, послуг) 

(14060100)

Бюджетне 

відшкодування  

ПДВ грошовими 

коштами 

(14060200)

ПДВ із 

ввезених на 

територію 

України товарів 

(14070100)

на 30.09.2016 160 874,7 98 343,3 -62 738,0 125 264,8

на 28.09.2017 211 623,5 127 191,3 -87 500,5 171 930,6

Збільшення 9 міс. 

2017 у порівнянні з 9 

міс. 2016 131,55% 129,33% 139,47% 137,25%



Чи є своєчасне відшкодування ПДВ заслугою СМ КОР?

Джерело: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=218009

За 9 місяців 2016 приріст по відшкодуванню ПДВ  у 141,68 % вище ніж середній 
приріст по ПДВ з імпортних та вироблених в Україні товарів у 129,12% (різниця 
12,56%). При цьому слід відмітити, що у 2016 році частково працював СГ 
спец.режим відповідно до якого у 2016 році було повернуто на спец.рахунки
біля 13 млрд. грн. 

Станом на : ПДВ всього

у тому числі:

ПДВ із вироблених

в Україні товарів

(робіт, послуг) 

(14060100)

Бюджетне

відшкодування

ПДВ грошовими

коштами 

(14060200)

ПДВ із ввезених 

на територію 

України товарів 

(14070100)

на 30.09.2015 129 135,7 75 375,0 -44 282,2 98 041,3

на 30.09.2016 160 874,7 98 343,3 -62 738,0 125 264,8
Збільшення за 9 міс

2016 у порівнянні з 9 

міс 2015

124,58% 130,47% 141,68% 127,77%



Чи є СМ КОР гарантом безперебійного відшкодування ПДВ?

Чи є податковий кредит з 01.07.2017 по зареєстрованій ПН 

“безумовним”? 

Яким чином не допустити відшкодування “схемного” ПДВ, що 

виник у період дії СМ КОР ?



Лист ДФСУ на Податковий 

Комітет ВР листопад 

2017 року:

З 01.07.2017 згідно п. 201.10 

ПКУ Податкова

накладна та/або розрахунок

коригування до неї, складені

та зареєстровані після 1 

липня 2017 року в Єдиному

реєстрі податкових

накладних платником

податку, який здійснює

операції з постачання

товарів/послуг, є для 

покупця таких 

товарів/послуг достатньою

підставою для 

нарахування сум податку, 

що відносяться до 

податкового кредиту, та не 

потребує будь-якого іншого

додаткового

підтвердження.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16/paran20


Лист ДФСУ на 

Податковий Комітет ВР 

листопад 

2017 року : 

…при цьому первинні 

документи, оформлені за 

таких обставин 

(неправомірно складені), 

не мають юридичної 

значимості..



Чи є СМ КОР гарантом безперебійного відшкодування ПДВ? 

Чи є податковий кредит по зареєстрованій ПН 

“безумовним”?

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ від 31.07.2017 р. N 1435/6/99-99-14-02-02-

15-ІПК

У Кодексі відсутнє визначення понять "розумна обачність", "належна обережність" та 

"податкова благонадійність".

Податковим законодавством не передбачено право платника податків на звернення до 

контролюючих органів з метою підтвердження "добросовісності" інших платників 

податків. Водночас підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Кодексу визначено право платника 

податків на нерозголошення контролюючим органом відомостей про такого платника без його 

письмової згоди.

Відповідно до частини першої статті 42 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) 

підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 

господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з 

метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Одними з принципів підприємницької діяльності, які визначено у частині першій статті 

44 ГКУ, є самостійний вибір постачальників та власний комерційний ризик.

https://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/kodeks/1132.html


Чи є СМ КОР гарантом безперебійного відшкодування ПДВ? 

Чи є податковий кредит по зареєстрованій ПН 

“безумовним”?
Норми Кодексу, що регулюють питання оподаткування податком на додану вартість у 

взаємовідносинах платників податків при здійсненні постачання-придбання товарів/послуг 

(проведенні за них безготівкових розрахунків), чітко визначають такі обов’язкові умови 

для:
складання і реєстрації постачальником податкової накладної в ЄРПН - це здійснення продавцем 

(постачальником) - контрагентом покупця операції з постачання останньому товарів/послуг (наявність події з 

відвантаження товарів/факту постачання послуг) або зарахування на банківський рахунок продавця 

попередньої оплати (авансу) на оплату покупцем товарів/послуг (підпункт "а"/"б" пункту 185.1 статті 185; 

підпункт "а"/"б" пункту 187.1 статті 187; абзаци перші пунктів 201.1, 201.7 і 201.10 статті 201 Кодексу);

нарахування покупцем сум податку, що відносяться до податкового кредиту на підставі 

зареєстрованої постачальником податкової накладної в ЄРПН - це здійснення покупцем - контрагентом 

продавця (постачальника) операції з придбання (отримання) від останнього товарів/послуг або 

перерахування йому з банківського рахунку коштів на оплату товарів/послуг (підпункт "а" пункту 198.1, 

абзаци перший - третій пункту 198.2, абзаци перший - другий пункту 198.3 і абзац третій пункту 198.6 статті 

198; абзаци другий - третій пункту 201.10 статті 201 Кодексу).

Вказані вище норми Кодексу свідчать, що податкова накладна буде 

підставою для нарахування сум ПДВ, які відносяться до податкового

кредиту, за умови якщо:

мала місце господарська операція із постачання товарів/послуг

(операція повинна бути реальною);

податкова накладна складена саме тією особою, яка здійснила

постачання товарів/послуг.



Чи є СМ КОР гарантом безперебійного відшкодування ПДВ? 

Чи є податковий кредит по зареєстрованій ПН 

“безумовним”?

Отже, за наявності у контролюючого органу сукупності належних та достатніх доказів 

нереальності задекларованої господарської операції з постачання-придбання (отримання) 

товарів/послуг (зокрема, неможливості здійснення постачання ідентифікованого товару у 

зв’язку із відсутністю факту його придбання та/або виробництва постачальником) або 

перерахування коштів як нібито авансу за товари/послуги (за відсутності будь-яких 

об’єктивних обставин їх реального постачання у майбутньому), та враховуючи наведені 

вище норми Кодексу і Закону, є підстави для фіксації в матеріалах контрольних заходів 

фактів порушення норм:

частин першої і другої статті 9 ..Закону - при складанні первинного документа (видаткової 

накладної, акта або іншого документа, що містить недостовірні відомості про дії з передачі-

приймання товару/послуги, платіжного доручення, що містить недостовірні дані щодо 

призначення платежу);

частини п’ятої статті 9 Закону та відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку - при 

перенесенні інформації з неправомірно складеного первинного документа до облікових 

регістрів;

підпункту "а"/"б" пункту 185.1 статті 185; підпункту "а "/"б" пункту 187.1 статті 187; абзаців 

перших пунктів 201.1, 201.7 і 201.10 статті 201 Кодексу - при складанні і реєстрації 

"постачальником" податкової накладної в ЄРПН;

підпункту "а" пункту 198.1, абзаців першого - третього пункту 198.2, абзаців першого - другого 

пункту 198.3 і абзацу третього пункту 198.6 статті 198; абзацу другого (у разі реєстрації 

податкових накладних в ЄРПН після 1 липня 2017 року - також абзацу третього) пункту 

201.10 статті 201 Кодексу при нарахуванні "покупцем" сум ПДВ з їх віднесенням до 

податкового кредиту на підставі неправомірно складеної і зареєстрованої 

"постачальником" податкової накладної в ЄРПН.



Чи є податковий кредит з 01.07.2017року по зареєстрованій ПН 

“безумовним”? 

ДФСУ надає переліки підприємств “скрутників” на обласні 
податкові з вимогою провести їх комплексне відпрацювання!



Чи є податковий кредит з 01.07.2017року по зареєстрованій ПН 

“безумовним”? 

Фактично ДФСУ вимагає проведення перевірок по підприємствах 

“скрутниках” в той час коли ПН зареєстрована і відповідно до 201.10 

ПК по ній є безумовним. 



Чи є СМ КОР 

гарантом 

безперебійного 

відшкодування ПДВ? 

Чи є податковий 

кредит по 

зареєстрованій ПН 

“безумовним”? 

Перевірка 

відшкодування або 

від'ємного значення 

по ПДВ здійснюється 

відповідно до ст. 

78.1.8 ПКУ. 



Чи є СМ КОР гарантом безперебійного відшкодування ПДВ? 

Останні хіти від податківців, щодо відмови у 

поверненні ПДВ:

- відмова по податковому кредиту по фіктивним 

підприємствам ” (ст.205) або по підприємствах з ознаками 

фіктивності;

- відмова у відшкодуванні ПДВ по авансових платежах  

(хоча є лист Мінфіну на ДФСУ № 11310-09-10/19633 від 

21.07.2017); 

- розгляд від'ємного значення не за звітний період у 

цілому, а по кожній окремій операції розшифрованій у 

дод.3 до декларації з ПДВ.



Чи вирішила СМ КОР проблему зустрічного транзиту, 

схемного ПДВ? НІ

Чи є СМ КОР гарантом безперебійного відшкодування 

ПДВ? НІ

Чи є податковий кредит з 01.07.2017 по зареєстрованій ПН 

“безумовним”?
НІ

Чи  впливає СМ КОР негативно на середній бізнес та 

реальний сектор економіки (вимивання обігових коштів, 

збільшення витрат на адміністрування, тощо)?

ТАК



Дякую за увагу!

Законопроект №7115  - як альтернатива…


