СУП вітає створення єдиного реєстру відшкодування ПДВ
Спілка українських підприємців (СУП) вітає створення прозорого механізму
відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).
З 1 квітня 2017 року почав діяти єдиний публічний реєстр заяв на відшкодування
ПДВ. Створення такого реєстру - один із головних пунктів антикорупційного пакету
податкових змін, розроблених урядовцями спільно з бізнесом та громадськими
організаціями.
Новий порядок покликаний встановити рівні можливості для всіх платників
податків і зробити відшкодування ПДВ прозорим та своєчасним.
«Бізнес зацікавлений у швидкому та повному поверненню обігових коштів, що
дозволяє планувати та максимально підвищувати ефективність діяльності.
Неповернення або несвоєчасне повернення активів ставить під загрозу роботу
підприємця. Рівність всіх платників та прозорість механізму відшкодування – це
реальне покращення та захист від зловживань», - зазначила Катерина Глазкова,
виконавчий директор СУП.
СУП підтримує прагнення звести до мінімуму корупцію при відшкодуванні ПДВ,
відновити довіру бізнесу до органів державної влади та створити рівні умови для
кожного підприємця.
Всю вхідну інформацію в реєстр формує ДФС на підставі заявок бізнесу та закріпляє
це електронним цифровим підписом. ДФС вносить цю інформацію в реєстр. Після
цього на узгодження суми відводиться не більше 30 днів (у передбачених законом
випадках – 60 днів) і відбувається автоматичне відшкодування на наступний день
після закінчення цього строку. Відшкодування відбувається в хронологічному
порядку: підприємець, який перший подав, першим отримує кошти за всіх інших
рівних умов.
Адмініструвати єдиний реєстр буде Мінфін, а розміщена інформація буде доступна
платнику податків з можливістю конвертувати дані в формат EXCEL.
Нова система також дозволить при виявлені ризиків порушень здійснювати
блокування в автоматичному, а не «ручному» режимі
Перші три місяці реєстр буде працювати у тестовому режимі. Підприємці зможуть
надсилати свої пропозиції та зауваження у Мінфін. Сподіваємося, що Мінфін врахує
коментарі бізнесу та новий порядок відшкодування ПДВ буде дійсне прозорим і
виключить корупційну складову.

Довідково: Спілка українських підприємців (СУП) - це перша найбільша
об’єднана сила українських підприємців, яка створена за межами
політичних інтересів з метою формування сприятливого бізнессередовища, захисту інтересів та популяризації інновацій серед
представників малого, середнього та великого бізнесу України. СУП
представляє та захищає інтереси незалежних українських підприємців,
незважаючи на масштаб, галузь та географію їхньої діяльності.
Сьогодні СУП об'єднує більш ніж 350 підприємців з усієї України. Члени СУП у
2015 році сплатили 3,1 млрд грн податків, та створили 110 000 робочих
місць.

