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СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ  
ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПДВ-РАХУНКІВ В УКРАЇНІ

SYSTEM OF ELECTRONIC VAT ADMINISTRATION  
AND ASSIGNMENT OF VAT INVOICES IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено актуальним питанням функціонування 

системи електронного адміністрування ПДВ та практичного 
використання  ПДВ-рахунків в Україні. Теоретико-методологіч-
ною основою дослідження виступають досягнення зарубіжних 
та вітчизняних науковців у галузі обліку та контролю  (держав-
ного, незалежного). Для визначення сутності  системи електро-
нного адміністрування ПДВ використано методи групування, 
порівняння. Для виокремлення ознак, що притаманні системі 
електронного адміністрування ПДВ, використано методи кон-
кретизації та абстрагування. Метод класифікації застосовано 
для зіставлення кореспонденції рахунків з обліку господар-
ських операцій на субрахунках 315 «Спеціальні рахунки в на-
ціональній валюті» та 316 «Спеціальні рахунки в іноземній 
валюті». Метод індукції використано під час виявлення про-
блемних питань з організації і методики обліку грошових коштів 
на ПДВ-рахунках. Обґрунтовано необхідність подальшого до-
слідження системи електронного адміністрування ПДВ та при-
значення ПДВ-рахунків за сучасних умов господарювання. Ви-
користання результатів проведеного дослідження дасть змогу 
вирішити питання щодо вдосконалення системи електронного 
адміністрування ПДВ.

Ключові слова: грошові кошти, податок на додану вартість, 
ПДВ-рахунки, рахунки, система електронного адміністрування.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам функционирова-

ния системы электронного администрирования НДС и практи-
ческого использования НДС-счетов в Украине. Теоретико-ме-
тодологической основой исследования выступают достижения 
зарубежных и отечественных ученых в области учета и кон-
троля (государственного, независимого). Для определения 
сущности системы электронного администрирования НДС ис-
пользованы методы группировки, сравнения. Для выделения 
признаков, присущих системе электронного администрирова-
ния НДС, использованы методы конкретизации и абстрагиро-
вания. Метод классификации использован для сопоставления 
корреспонденции счетов по учету хозяйственных операций на 

субсчетах 315 «Специальные счета в национальной валюте» 
и 316 «Специальные счета в иностранной валюте». Метод 
индукции использован при выявлении проблемных вопросов 
по организации и методики учета денежных средств на НДС-
счетах. Обоснована необходимость дальнейшего исследова-
ния системы электронного администрирования НДС и назна-
чение НДС-счетов в современных условиях хозяйствования. 
Использование результатов проведенного исследования по-
зволит решить вопрос о совершенствовании системы элек-
тронного администрирования НДС.

Ключевые слова: денежные средства, налог на добав-
ленную стоимость, НДС-счета, счета, система электронного 
администрирования.

ANNOTATION
The article is devoted to current issues of the functioning of 

the system of electronic administration of value added tax and the 
practical use of accounts for value added tax in Ukraine. The the-
oretical and methodological basis of the research is the achieve-
ments of foreign and domestic scientists in the field of account-
ing and control (state, independent). In the process of research, 
general scientific methods and cognition methods were used such 
as: theoretical generalization, analysis, synthesis, classifications. 
To determine the essence of the system of electronic administra-
tion of value added tax, methods of grouping and comparison were 
used. To highlight the features inherent in the system of electron-
ic administration of value added tax, methods of concretization 
and abstraction are used. The classification method was used to 
compare correspondence between accounts for accounting for 
business transactions on sub-accounts 315 “Special accounts in 
national currency” and 316 “Special accounts in foreign curren-
cy”. The induction method was used to identify problematic issues 
regarding the organization and methods of accounting for cash in 
accounts for value added tax. The dialectical method, the method 
of abstraction, are the basis for the identification of problematic 
issues related to the organization of the electronic administration of 
value added tax. In the article, the authors substantiated the need 
for further study of the system of electronic administration of value Б
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added tax and the appointment of accounts for value added tax 
in modern business conditions. The concept “system of electronic 
administration of value added tax” is specified. The difference be-
tween the account for value added tax and the limit for registering 
tax invoices / adjustment calculations is justified, and the purpose 
of the funds for the accounts for value added tax is determined. 
The accounting entries for the accounting of business transactions 
on sub-accounts 315 “Special accounts in national currency” and 
316 “Special accounts in foreign currency” are presented. Using 
the results of the study will solve the problem of improving the sys-
tem of electronic administration of value added tax.

Key words: cash, value added tax, accounts for value added 
tax, accounts, electronic administration system.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Податок на додану вар-
тість (ПДВ) є основним із непрямих податків, 
спрямованим на наповнення державного бю-
джету України. Своєю чергою, ПДВ є одним із 
найпроблемніших податків тому, що він склад-
ний в обчисленні та обліку у зв’язку з постій-
ними змінами в його адмініструванні, неузго-
дженістю нормативних актів і недосконалою 
податковою системою. Ухвалення Податкового 
кодексу України не вирішило зазначені про-
блеми, але наблизило чинне податкове законо-
давство до сучасних стандартів адміністрування 
непрямих податків Європейського Союзу (ЄС).

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Дослідженню 
актуальних питань, пов’язаних з адміністру-
ванням ПДВ, присвячено праці таких науковців 
і фахівців-практиків, як В. Андрушенко, О. Ва-
силик, А. Крисоватий, В. Єфименко, Р. Послав-
ська. Однак усі ці дослідження були проведені 
до введення і початку функціонування системи 
електронного адміністрування ПДВ в Україні 
або ж були присвячені окремим питанням щодо 
організації процесу адміністрування. Усе це 
і визначає новизну й особливу актуальність 
цього дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження особли-
востей діючої в Україні системи електронного 
адміністрування податку на додану вартість 
та практичного призначення ПДВ-рахунків 
в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Система електронного адміністру-
вання податку на додану вартість (СЕА ПДВ) – це 
електронна система автоматичного, безперервно-
го та оперативного контролю з обліку ПДВ за 
кожним платником такого податку, яка містить-
ся на сайті Державної фіскальної служби (ДФС). 
СЕА ПДВ застосовується з 1 січня 2015 р. та 
призначена для запобігання отриманню відшко-
дування ПДВ із бюджету шляхом шахрайства.

СЕА ПДВ здійснює розрахунок можливих 
сум за зобов’язаннями з ПДВ, на які платник 
податку має змогу зареєструвати податкові на-
кладні в Єдиному реєстрі податкових наклад-
них (ЄРПН) в електронному форматі, оскільки 

в паперовій формі реєстрація не передбачена, 
незалежно від суми такої податкової накладної. 
Але зазначимо, що у разі перевищення суми по-
даткового зобов’язання над податковим креди-
том під час складання податкових накладних 
платник податку не зможе зареєструвати такі 
накладні в ЄРПН до того моменту, поки не по-
повнить спеціальний ПДВ-рахунок на суму, 
якої не вистачає.

Наголошуємо на тому, що податкові декла-
рації з ПДВ платники податку будуть продо-
вжувати подавати до ДФС, при цьому не має 
значення, в якому розмірі, декларації з ПДВ 
повинні будуть подаватися також в електронній 
формі. За результатами поданих декларацій із 
ПДВ органи фіскальної служби будуть формува-
ти реєстри з інформацією про платника подат-
ків і суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

Виходячи з норм ст. 200-1 ПКУ та Поряд-
ку № 569, можна зазначити, що головним еле-
ментом системи електронного адміністрування 
ПДВ, який забезпечує безперервний та ефек-
тивний контроль над формуванням та відшко-
дуванням податку, є рахунок. Відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України № 536, 
ПДВ – рахунок – це рахунок, на який платник 
податку перераховує грошові кошти зі свого 
розрахункового рахунку для подальшої сплати 
зобов’язань із ПДВ до бюджету [1].

Для того щоб відкрити ПДВ-рахунок, необ-
хідно пройти реєстрацію платником ПДВ та 
отримати індивідуальний податковий номер. 
Електронний ПДВ-рахунок відкриває Казна-
чейство самостійно і безкоштовно за даними 
ДФС і відправляє повідомлення про це платни-
ку податків.

Уважаємо, що кошти на такому рахунку ви-
ступають гарантом того, що платник податків 
має задовільний фінансовий стан, який дасть 
йому змогу повною мірою сплатити податкові 
борги з нарахування та сплати податку на до-
дану вартість до державного бюджету.

У СЕА ПДВ слід розрізняти кількість грошо-
вих коштів на ПДВ-рахунку і ліміт реєстрації 
податкових накладних/розрахунків коригуван-
ня. Ці показники взаємопов’язані, але вони не 
тотожні. Реєстраційний ліміт розраховується за 
формулою, зазначеною в п. 200-1.3 ПКУ [2]:

ΣНакл = ΣНаклОтр + ΣМитн +  
+ ΣПопРах + ΣОвердрафт – ΣНаклВид –  

– ΣВидшкод – ΣПеревищ

Суму реєстраційного ліміту платник ПДВ 
може дізнатися, надіславши запит до ДФС 
в електронному форматі (форма J/F1301206), 
а у відповідь отримавши відповідний витяг 
(форма J/F1401206).

Таким чином, на думку авторів, для того щоб 
зареєструвати податкові накладні/розрахун-
ки коригування в ЄРПН, лише наявності гро-
шових коштів на електронному ПДВ-рахунку 
може бути недостатньо. Також може статися 
ситуація, коли на ПДВ-рахунку залишаються 
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Таблиця 1 
Кореспонденція рахунків з обліку господарських операцій  

на субрахунку 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті»

Господарська операція
Кореспонденція рахунків

Сума, грн
Дт Кт

1. Перераховано кошти з поточного рахунка на ПДВ – рахунок 315 311 10000,00
2. Списано Казначейством кошти з ПДВ-рахунку на сплату ПЗ із ПДВ 641/ПДВ 315 6000,00
3. Повернено на поточний рахунок платнику кошти з ПДВ-рахунку 311 315 4000,00
Джерело: складено на основі [5]

Таблиця 2 
Кореспонденція рахунків з обліку господарських операцій  

на субрахунку 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті»

Дата Господарська операція
Кореспонденція 

рахунків Сума, грн
Дт Кт

16.07 Надійшла на розподільчий рахунок експортна виручка  
Курс НБУ на 16.07 становив 22,107282 грн  за 1 $ 316 362 20000$ 

442145,64

17.07
Зараховано на поточний рахунок підприємства експортну виручку в іно-
земній валюті (у розмірі 25 %)  
Курс НБУ на 17.07 становив 21,986687 грн за 1 $

312 316 5000$ 
109933,44

17.07 Списано з розподільчого рахунка валюту для продажу на міжбанків-
ському валютному ринку України (МВРУ за курсом 22,02 грн за 1 $) 334 316 15000$ 

330300

17.07 Відображено курсові різниці за валютою  
(21,986687 – 22,107282) х 20000 $ 945 316 2411,90

17.07
Відображено доходи від продажу валюти (додатна різниця між комер-
ційним курсом продажу валюти (МВРУ) і курсом НБУ на дату прода-
жу (22,02 – 21,986687) х 15000 $

334 711 499,70

17.07 Включено до витрат вартість послуг банку 92 334 495,45
17.07 Надійшли кошти від продажу валюти 311 334 329804,55

Джерело: складено на основі [5]

надлишки грошових коштів після того, як 
платник податку сплатив зобов’язання за по-
точною декларацією.

Відповідно до п. 200-1.6 ПКУ, платник по-
датку в разі перевищення суми грошових ко-
штів на ПДВ-рахунку в СЕА ПДВ, яка пови-
нна бути перерахована до бюджету, має змогу 
повернути надлишок коштів, подавши заяву до 
контролюючого органу, в якій будуть зазначені 
його реквізити, сума залишку коштів.

Повернути надлишок коштів платник може, 
тільки подавши додаток Д4 до декларації з ПДВ 
та заповнивши в ньому табл. 2. Якщо не по-
дати додаток Д4, такий надлишок коштів на 
ПДВ-рахунку буде автоматично перераховано 
Казначейством у рахунок сплати ПДВ-зобов’язань 
по декларації наступного періоду.

У момент подання додатка Д4 відразу ж буде 
зменшений на заявлену суму ліміт реєстрації, 
тому перш ніж подавати додаток Д4, необхідно 
впевнитися у тому, що реєстраційного ліміту 
вистачить для реєстрації податкових наклад-
них/розрахунків коригування та його зменшен-
ня не призведе до того, що доведеться поповню-
вати ПДВ-рахунок.

Проведене дослідження законодавчої бази дає 
змогу констатувати, що в Законі України № 643 
передбачено додаткове обмеження для «вилу-
чення» коштів із ПДВ-рахунків. Так, повернути 
кошти на розрахунковий рахунок можна тільки 
у тому разі, якщо не існує перевищень сум подат-

ку, зазначених у виданих податкових накладних, 
які складені у звітному періоді та зареєстровані 
в ЄРПН, над сумами податкових зобов’язань із 
податку за операціями, які задекларовані у подат-
кових звітах із ПДВ у цьому звітному періоді [3].

Згідно з Наказом Міністерства фінансів 
України № 573, було внесено доповнення до Ін-
струкції № 291. Зокрема, до рахунку 31 «Ра-
хунки в банках» було додано субрахунок 315 
«Спеціальні рахунки в національній валюті» та 
316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті», 
які призначені для обліку грошових коштів 
в СЕА ПДВ [4]. Кореспонденцію рахунків з об-
ліку СЕА ПДВ на субрахунку 315 та 316 наве-
дено в табл. 1 та табл. 2.

Таким чином, дана система передбачає за-
лежність податкового кредиту покупця від по-
даткової «сумлінності» продавця. При цьому 
у покупця не залишається можливості визнати 
податковий кредит, якщо продавець належним 
чином не виконав своє зобов’язання і не надав 
покупцеві правильно оформлену податкову на-
кладну, зареєстровану в ЄРПН, оскільки, від-
повідно до нових правил, скарга не є підставою 
для визнання податкового кредиту.

Отже, перед платником податків буде стоя-
ти важливе завдання – визначитися, працюва-
ти з недобросовісними продавцями чи ні й як 
їх виявити на етапі побудови ділових відносин. 
Для цього доцільно використовувати додаткові 
процедури контролю щодо своїх постачальників.
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Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Слід 
зазначити, що хоча декларована мета – запобі-
гання зловживанням шляхом незаконного отри-
мання відшкодування ПДВ із бюджету – можли-
во, і буде досягнута, проте впровадження нової 
системи адміністрування ПДВ, на жаль, може 
негативно вплинути на сумлінних платників по-
датків і призвести до таких основних проблем:

1. Негативний вплив на грошові потоки 
платників податків. Упровадження спеціальних 
ПДВ-рахунків призведе до того, що фактично 
сплата ПДВ буде здійснюватися шляхом пере-
доплати, а не після подачі декларації з ПДВ. 
У зв’язку із цим багатьом платникам податків 
доведеться залучати додаткові джерела фінан-
сування (наприклад, кредитні кошти), що може 
мати негативний вплив на фінансові показники 
підприємств. Більше того, чинні формулюван-
ня прийнятого Закону не передбачають можли-
вість повернення переплачених сум зі спеціаль-
ного ПДВ-рахунку на розрахунковий рахунок 
платника податків. Це призведе до «заморожу-
вання» коштів платників податків.

2. Збільшення часу і витрат на облік ПДВ. 
З огляду на негативний вплив електронного 
адміністрування ПДВ на грошові потоки, плат-
никам податків доведеться оптимізувати роз-
поділ коштів шляхом правильного планування 
купівлі товарів та їх продажу. Крім того, плат-
никам податків доведеться постійно контролю-
вати баланс на ПДВ-рахунку, щоб вчасно по-
повнити його грошовими коштами. Це істотно 
збільшить трудовитрати і, відповідно, витрати 
на оплату праці. Особливо ця проблема буде 
актуальна підприємствам із розгалуженою фі-
ліальною структурою.

3. Солідарна відповідальність, викликана 
роботою з недобросовісними постачальниками. 
Оскільки скасовується механізм, що дає змо-
гу визнати податковий кредит шляхом подачі 
скарги на постачальника, вхідний ПДВ може 
стати додатковою витратою для платника по-
датків, який купує товари, роботи, послуги 
у недобросовісних постачальників. Таким чи-
ном, відповідальність за такого продавця буде 
нести покупець.

З огляду на вищевикладене, варто відзна-
чити, що ідея, закладена в прийнятому Законі 
№ 643, є досить прогресивною, оскільки спря-
мована на більш прозорий механізм адміністру-
вання ПДВ та викорінення незаконного отри-
мання відшкодування ПДВ із бюджету. Разом 
із тим формулювання Закону, на жаль, недо-
сконалі і мають низку недоліків, які можуть 
призвести до негативних наслідків для платни-
ків податків. Для того щоб система електронно-
го адміністрування ПДВ працювала належним 
чином, органам фіскальної служби необхідно 
буде вирішити низку питань, у тому числі пи-
тання повернення переплати зі спеціального 

ПДВ-рахунку на розрахунковий рахунок плат-
ника податків. Вирішення проблемних питань 
не дасть змоги повністю уникнути негативного 
впливу на сумлінних платників податків, проте 
зможе мінімізувати його.
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