
 

Чи може платник ПДВ заявляти бюджетне відшкодування за отриманими послугами 

від нерезидента, незареєстрованого як платник цього податку? 

До 01 січня 2015 року п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) передбачав бюджетне 

відшкодування частини від’ємного значення в разі отримання від нерезидента послуг на 

митній території України в сумі, яка дорівнювала сумі податкового зобов’язання, 

включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента 

послуги отримувачем послуг. 

Відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової 

реформи», який набрав чинності з 01.01.2015, п. 200.4 ст. 200 ПКУ було викладено в новій 

редакції, якою не передбачено бюджетного відшкодування за такої обставини. 

Чинною редакцією п.п. «б» п. 200.4 ст. 200 ПКУ визначено, що сума від’ємного 

значення, розрахована згідно з п. 200.1 ст. 200 ПКУ, підлягає бюджетному відшкодуванню за 

заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у 

попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до 

Державного бюджету України у частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 

200 прим.1.3 ст. 200 прим.1 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової 

декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових 

зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що 

сплачуються до державного бюджету. 

Виходячи з норм п.п. «б» п. 200.4 ст. 200 ПКУ платник податку не може 

задекларувати до бюджетного відшкодування суми ПДВ, нараховані за операціями із 

отримання послуг від нерезидента, незареєстрованого як платник ПДВ, місце постачання 

яких розташоване на митній території України, оскільки такі суми не сплачуються ні 

постачальнику послуг, ні до Державного бюджету України. 
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