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Державна податкова служба України

Головне управління ДПС у
Дніпропетровській області



Закон України №2260: щодо відшкодування з бюджету під час воєнного стану 
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Офіційний вебпортал Державної податковоїї  служби України: tax.gov.ua  
Інформаційно-довідковий департамент ДПС України: 0-800-501-007 
Гаряча лінія ДПС України «Пульс»: 0-800-501-007 (напрямок  «4»)
Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 
0-800-501-007 (напрямок «2»)



Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний райони м. Дніпра) інформує, що згідно із Законом України від 12 травня 2022 року № 2260-ІХ (далі – Закон № 2260) пп. 69.11 п. 69 розд. 10 підрозд. ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) викладено у новій редакції. Новації полягають у тому, що до 21 липня 2022 року зупинено дію пунктів 200.10 – 200.12 ПКУ, якими передбачено строк проведення контролюючим органом камеральної та документальної перевірки податкових декларації або уточнюючих розрахунків з метою відшкодування ПДВ з бюджету і дати узгодження відповідних сум. 
Отже, до 21 липня поточного року камеральні та документальні податкові перевірки проводитимуться відповідно до пп. 69.2 ПКУ зі змінами, також внесеним зазначеним вище законом, у такі терміни: 
а) камеральні перевірки: 
- за звітний період лютий, березень, квітень, травень 2022 року: 21 липня 2022 року – 20 вересня 2022 року; 
- за звітний період червень, липень 2022 року: 21 серпня 2022 року – 20 жовтня 2022 року. 
б) документальні перевірки: 
- що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються та закінчуються протягом 60 днів з дня, наступного за днем набрання чинності Закону № 2260. Такі перевірки поновлюються на невикористаний строк. 
- що були розпочаті, але не можуть бути завершені у зв’язку з виникненням обставин, наведених вище, можуть бути зупинені до завершення дії таких обставин та/або усунення перешкод щодо їх проведення за рішенням керівника (або уповноваженої особи) контролюючого органу, що оформляється наказом. Копія наказу надсилається платнику податків до електронного кабінету, а на електронну адресу – інформація про вид документа, дату та час його надіслання до електронного кабінету. Таке зупинення перериває перебіг строку проведення перевірки. 
- що будуть розпочаті після набрання чинності Закону № 2260, декларацій або уточнюючих розрахунків, до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, проводяться протягом 60 календарних днів, що настають після закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки відповідної декларації або уточнюючого розрахунку. 
Також, у новій редакції пп. 69.11 ПКУ зазначено, що «Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування». 
Крім того, Закон № 2260 доповнив ПКУ ще одним підпунктом, а саме пп. 69.29 такого змісту: «Суми податку на додану вартість, включені до складу податкового кредиту при здійсненні операцій з придбання товарів, які у подальшому були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану, не включаються до обрахунку суми бюджетного відшкодування та зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду до її повного погашення».
  








	







	
	
	

