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? Як у декларації з ПДВ відображаються результати податкової перевірки, за 

наслідками якої зменшено значення рядка 24?  

На сьогодні ще досить поширеною залишається практика, за якої платники ПДВ декларують 

від’ємне значення податку, яке включається до складу податкового кредиту наступного 

періоду (рядок 24 декларації з ПДВ), незважаючи на те, що в цих періодах у них виникає 

право на бюджетне відшкодування.  

В цих випадках під час проведення податкових перевірок контролюючий орган зменшує 

від’ємне значення. Але не завжди паралельно зі зменшенням від’ємного значення податківці 

констатують заниження суми бюджетного відшкодування. Спробуємо розібратись, в чому 

причина таких дій. 

Нагадаємо, що відповідно до п. 200.3 – 200.4 ПКУ при від'ємному значенні різниці між 

сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового 

кредиту такого звітного (податкового) періоду, така сума враховується у зменшення суми 

податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі 

розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу), а в разі відсутності податкового 

боргу – зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) 

періоду.  

Якщо в наступному податковому періоді різниця між сумою податкового зобов'язання 

звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) 

періоду має від'ємне значення, то:  

а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює 

сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному 

податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету 

України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України – сумі 

податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за 

отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг;  

б) залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного 

відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту 

наступного податкового періоду.  

 



 
 

Таким чином, положення ст. 200 ПКУ передбачають чіткий механізм визначення суми, яка 

підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 23 декларації з ПДВ) та суми від'ємного 

значення попередніх податкових періодів, що відносяться до податкового кредиту 

наступного податкового періоду (рядок 24 декларації з ПДВ).  

Контролюючий орган у своїх консультаціях неодноразово зазначав, що платник податку, 

який має право на отримання бюджетного відшкодування, повинен декларувати його в 

рядку 23 декларації з ПДВ та подавати розрахунок суми бюджетного відшкодування. Тобто 

платник податку не має права вибору, декларувати суму бюджетного відшкодування чи ні.  

За таких умов, якщо платник ПДВ, замість декларування бюджетного відшкодування, 

відображає в декларації від’ємне значення ПДВ, під час проведення податкової перевірки 

контролюючий орган виносить податкове повідомлення-рішення про завищення такого 

від’ємного значення.  

Пунктом 2.2 Порядку направлення органами державної податкової служби податкових 

повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Мінфіну від 28.11.2012 р. 

№ 1236 (далі – Порядок № 1236), передбачено, що в такому випадку оформляється ППР за 

формою «В4».  

Якщо виявлено заниження заявленої суми бюджетного відшкодування, виноситься ППР за 

формою «В2».  

При цьому п. 2.3 Порядку № 1236 передбачено, що у разі зменшення (збільшення) органом 

державної податкової служби суми бюджетного відшкодування, зменшення від'ємного 

значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку 

на додану вартість платнику податків направляються (вручаються) окремі податкові 

повідомлення-рішення.  

Тобто на суму зменшення від’ємного значення ПДВ та на суму заниження бюджетного 

відшкодування повинні бути оформлені два окремі ППР.  

Відповідно до пп. «а» п. 200.14 ПКУ, якщо за результатами перевірки контролюючий орган 

виявляє заниження суми бюджетного відшкодування, вважається, що платник податку 

добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного 

відшкодування та враховує її згідно з п. 200.6 ПКУ у зменшення податкових зобов'язань з 

цього податку в наступних податкових періодах.  

Отже, в даному випадку (оформлення двох ППР за формою «В2» та «В4») контролюючий 

орган відобразить суму бюджетного відшкодування в картці особового рахунку платника 

ПДВ як бюджетне відшкодування у зменшення податкових зобов'язань наступних звітних 

періодів.  



 
 

Однак дуже часто контролюючі органи оформляють лише одне ППР на зменшення суми 

від’ємного значення ПДВ за формою «В4». Це пов’язано з тим, що період проведеної 

перевірки не охоплює ті періоди, в яких у платника ПДВ виникло право на бюджетне 

відшкодування. Декларування бюджетного відшкодування в наступних періодах, на думку 

контролюючих органів, не відповідає законодавству.  

В такій ситуації за результатами перевірки у платника ПДВ лише зменшиться від’ємне 

значення податку, при цьому в картці особового рахунку не буде відображено суму 

бюджетного відшкодування.  

Для того, щоб платник ПДВ не втратив в даному випадку суму податкового кредиту, яка 

була відображена ним у складі від’ємного значення, а не бюджетного відшкодування, йому 

необхідно належним чином відобразити наслідки проведеної перевірки.  

Чинними нормативними актами не встановлено чіткого порядку дій в даній ситуації. У 

зв’язку з цим, на нашу думку, необхідно керуватись тими нормами, які регулюють окремі 

складові даного комплексного питання.  

Зокрема, розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану 

вартість, затвердженого наказом Міндоходів від 13.11.2013 р. № 678, передбачено, що для 

відображення збільшення або зменшення залишку від'ємного значення, який (для 

декларації 0110 – після бюджетного відшкодування) включається до складу податкового 

кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) за результатами камеральної чи 

документальної перевірки, проведеної контролюючим органом, передбачено рядок 21.3.  

Отже, в декларації з ПДВ за період, в якому було отримано ППР за формою «В4», 

необхідно було відобразити суму зменшення залишку від'ємного значення зі знаком «-» 

у рядку 21.3 декларації з ПДВ.  

Описана процедура дозволяє привести у відповідність дані декларації з ПДВ до 

результатів перевірки підприємства. Однак це лише перший етап. Наступний – 

декларування бюджетного відшкодування.  

Як уже було сказано, якщо податкова перевірка не охоплювала періоди, в яких 

підприємством було занижено бюджетне відшкодування, то ППР за формою «В2» 

податковий орган не оформляв і, відповідно, в картці особового рахунку підприємства не 

було відображено суму бюджетного відшкодування.  

Водночас, враховуючи те, що суму від’ємного значення ПДВ було знято контролюючим 

органом, платник ПДВ, на нашу думку, може скористатися правом самостійного 

виправлення помилки, а саме – подати уточнюючі розрахунки і задекларувати бюджетне 

відшкодування за ті періоди, в яких у підприємства виникло право на нього. На наш 

погляд, правом виправлення помилки можна скористатися протягом встановлених ПКУ  



 
 

строків давності з моменту виникнення права на бюджетне відшкодування (протягом 1095 

днів). 

Слід враховувати, що п. 50.3 ПКУ передбачено, що у разі коли платник податків подає 

уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, що перевірявся, 

відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки 

платника податків за відповідний період.  

Тобто у разі виправлення показників декларації за періоди, які вже були перевірені, 

контролюючий орган може здійснити повторну перевірку цих періодів.  

Отже, як бачимо, для того, щоб не втратити податковий кредит, платнику ПДВ потрібно не 

тільки відобразити у звітності наслідки оформлення ППР за формою «В4», але й подати 

уточнюючі розрахунки, в яких задекларувати бюджетне відшкодування за періоди, в яких у 

платника податку виникло право на нього.  

Сергій Кучеренко   консультант,  Група компаній «Кейнас»   
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