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Головне управління ДПС у м. Києві розглянуло в межах компетенції 

звернення про надання індивідуальної податкової консультації щодо 

повернення коштів, помилково перерахованих контрагентом на рахунок у 

Системі електронного адміністрування ПДВ (далі - СЕА ПДВ) постачальника 

товару керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє наступне. 

Як викладено у запиті, Товариством помилково перераховано грошові 

кошти за товар на рахунок контрагента в СЕА ПДВ замість перерахування на 

поточний рахунок. Враховуючи зазначене, заявник просить надати 

роз'яснення щодо можливості використання помилково перерахованих коштів 

для зарахування в якості оплати за товар, або щодо порядку їх повернення 

відправнику. 

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та 

підрозділом 2 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу. 

Основні принципи функціонування СЕА ПДВ визначено статтею 

200 1 Кодексу і пунктами 33, 34 і 34 1 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні 

положення» Кодексу та регламентовано Порядком електронного 

адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 569 «Деякі питання 

електронного адміністрування податку на додану вартість» (далі - Порядок № 

569). 

Рахунок у СЕА ПДВ - рахунок, відкритий автоматично на безоплатній 

основі платнику ПДВ в Державній казначейській службі України, на який 

перераховуються кошти відповідно до пункту 200 1.4 статті 200 1 Кодексу 

(пункт 4 Порядку № 569). 

Відповідно до пункту 200 1.7 статті 200 1 Кодексу кошти, зараховані на 

рахунок в СЕА ПДВ, є коштами, які використовуються виключно у цілях, 

визначених пунктом 200 1.5 статті 200 1 Кодексу та погашення податкового 

боргу з ПДВ. 

Відповідно до пункту 200 1.5 статті 200 1 Кодексу з електронного рахунку 

платника перераховуються кошти до державного бюджету в сумі податкових 

зобов'язань з ПДВ, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового 



періоду, та на поточний рахунок платника податку за його заявою, яка 

подається до контролюючого органу у складі податкової звітності з ПДВ, у 

розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до 

бюджету податкових зобов'язань та суми податкового боргу з податку. При 

цьому перерахування коштів на поточний рахунок платника може 

здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у 

складених податкових накладних, складених у звітному періоді та 

зареєстрованих у ЄРПН, над сумою податкових зобов'язань з податку за 

операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій 

звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді. 

Пунктом 200 1.6 статті 200 1 Кодексу передбачено, що у разі, якщо на дату 

подання податкової звітності з податку сума коштів на електронному рахунку 

платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету 

відповідно до поданої звітності, платник податку має право подати до 

контролюючого органу у складі такої податкової звітності заяву, відповідно до 

якої такі кошти підлягають перерахуванню на поточний рахунок такого 

платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку 

коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених 

податкових зобов'язань з податку. 

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану 

вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 

№ 21 (далі - Порядок № 21). 

Згідно з пунктом 10 розділу III Порядку № 21, одним із додатків до 

декларації з ПДВ є Заява про повернення суми бюджетного відшкодування 

та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування 

податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника 

податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми 

правонаступника (далі - Заява). 

На суму податку, що відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню 

до бюджету або на поточний рахунок платника, на момент подання заяви 

зменшується значення суми податку, визначеної 

пунктом 200 1.3 статті 200 1 Кодексу, шляхом зменшення на таку суму 

показника загальної суми поповнення рахунку в СЕА ПДВ з поточного 

рахунку платника (∑ПопРах). 

Отже, у разі прийняття рішення платником податку про перерахування на 

поточний рахунок наявної на електронному рахунку суми коштів, що 

перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до 

поданої податкової декларації з ПДВ за наслідками звітного (податкового) 

періоду та суму податкового боргу з ПДВ, платник податку має право подати 

до контролюючого органу у складі такої податкової декларації з ПДВ заяву, 



відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню на поточний рахунок 

такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві. 

Зазначимо, що для повернення помилково сплачених коштів додаток до 

податкової звітності з ПДВ (Д4) подає розпорядник та власник електронного 

рахунку, на якому знаходяться надміру сплачені кошти. 

При цьому звертаємо увагу, що Кодексом не передбачено перерахування 

коштів з рахунку в СЕА ПДВ одного платника на поточний або рахунок в СЕА 

ПДВ іншого платника. 

Крім того повідомляємо, що згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу 

індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може 

використовуватися виключно платником податків, якому надано таку 

консультацію. 
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