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1. Формує інформацію для Реєстру з 
ЕЦП ГУ ДФС у областях, м. Києві, 
офіс ВПП; 

2. Формує електронне повідомлення 
із зазначенням платіжних реквізитів 
та автоматично визначає граничний 
термін відшкодування, визначених 
пунктом «б», «в» ст. 200.12 ПКУ

1. Адмініструє Реєстр з 
інформаційними даними ДФС; 

2. Оприлюднює єдиний реєстр на 
офіційному сайті Мінфіну

Мінфін 



Етап 1. Операція здійснюється протягом одного операційного 
дня з дня граничного терміну подання 

Камеральна/документальна перевірка 
1. Результат перевірки: узгодження/відмова 
2. Формування електронних повідомлень із зазначеними 

платіжними реквізитами по узгодженим сумам бюджетного 
відшкодування

1. Формує інформацію для Реєстру; 
2. Надає до Реєстру електронні повідомлення про узгоджені 

суми

1.  Адмініструє Реєстр  з даними ДФС та  оприлюднює їх; 
2.  У разі не внесення інформації щодо перевірки у 

визначені граничні терміни заявлені суми до 
відшкодування автоматично вважатимуться 
узгодженими та стають доступними для ДКСУ; 

3.  ДКСУ отримує з єдиного реєстру електронні 
повідомлення сформовані ДФС по узгодженим сумам

Етап 2. Операції здійснюються протягом 30 календарних 
днів (60 у разі документальної перевірки)  з дня 
граничного терміну подання заяви  

Етап 3. Наступний день за днем граничного терміну 
проведення перевірки  
(31-й або 61-й день з дня подання заявки)

Етап 4. Протягом п'яти операційних днів з дня отримання 
повідомлення за узгодженими сумами відшкодування 

ДКСУ отримує з єдиного реєстру інформацію 
щодо узгоджених сум до відшкодування

ДКСУ здійснює перерахування узгоджених 
сум бюджетного відшкодування 

Мінфін адмініструє Реєстр даними 
ДКСУ та оприлюднює їх

Етап 5. Протягом операційного дня
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СХЕМА РОБОТИ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ В 
КВІТНІ 2017 РОКУ2

Державна фіскальна служба Мінфін 

Етап 1. ДФС формує реєстр про 
невідшкодовані суми ПДВ до 01.04.2017 

Інформація, підписана електронно-цифровим 
підписом, трансформується до нової форми Реєстру, 
підписується та передається до Мінфіну

Етап  2. ДФС формує інформацію до реєстру по новим 
заявкам поданими бізнесом до 20 квітня 2017 року та 
вносить в реєстр

Етап 1. Наповнює єдиний реєстр інформацією 
отриманою від ДФС до 01.04.2017 року 

Етап 2. Наповнює єдиний реєстр інформацією 
отриманою від ДФС за новими заявками
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ІНТЕРФЕЙС РЕЄСТРУ3
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ІНТЕРФЕЙС РЕЄСТРУ4
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ІНТЕРФЕЙС ФОРУМУ КОРИСТУВАЧІВ4
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ПРИКЛАД АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В EXCEL5



Прозорий єдиний автоматизований реєстр: 
‣Міністерство фінансів України адмініструє ведення єдиного реєстру відшкодування ПДВ; 
‣Формування реєстру здійснюється автоматично на підставі інформації, отриманої з баз даних ДФС та Казначейства.

Прозоре та своєчасне відшкодування ПДВ: 
‣Автоматичне узгодження сум повернення ПДВ на 31-й день в разі відсутності заперечень ДФС по завершенню граничного 
строку проведення камеральної перевірки; 
‣Відшкодування ПДВ здійснюється Казначейством на підставі даних Реєстру, що адмініструється Міністерством фінансів 
України; 
‣Відшкодування ПДВ здійснюється у хронологічному порядку в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку; 
‣Ритмічність відшкодування ПДВ протягом місяця залежно від дати подання заявки та дати узгодження суми відшкодування 
ПДВ. 

На численні запити експертного середовища, реалізована можливість зберігати дані з 
Реєстру в Excel для детального аналізу. 
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ПЕРЕВАГИ НОВОГО МЕХАНІЗМУ 
ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ
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З 1 квітня Система працює в тестовому режимі без фактичного зупинення реєстрації 
податкових накладних! 
Не перевіряються податкові накладні: 
‣ Малого бізнесу - місячний обсяг постачання не перевищує 250 тисяч гривень; 
‣ Сумлінних платників 
- за 2016 рік, сума сплачених податків становить більше 5 млн. гривень; 
- податкове навантаження більше 8% від обсягу постачання.

СИСТЕМА ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ 
РИЗИКОВИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ
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За розрахунками лише 5 - 7% платників будуть проходити перевірку на наявність 
критеріїв ризику
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СИСТЕМА ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ 
РИЗИКОВИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

Критерії ризику, достатні для зупинення реєстрації: 
‣ Наявний “пересорт” товарів — невідповідність обсягу або відсутність придбання 
товару при його реалізації; 
‣ Відсутність прав на впровадження певних видів діяльності —дозвільні 
документи, ліцензії на здійснення відповідної діяльності; 
‣ Визнано судом винним у скоєні злочину (ст. 205 або 209 ККУ) посадову особу 
платника, якщо судимість за цей злочин не було погашено або знято.


