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АНАЛІЗ П Р О Т И П Р А В Н О Ї і
ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ

У статті здійснено юридичний аналіз протиправності відшкодування
ПДВ. Визначено, що протиправність відшкодування ПДВ обумовлюється пра
вовими дефектами - дефектами суб'єкта, форми та змісту.
Ключові слова: незаконне Відшкодування ПДВ, розкрадання, шахрайство, протітрабність.
В статье осуществлен юридический анализ противопра вносги возмеще
ния НДС. Определено, что противоправность возмещения НДС обусловлива
ется правовыми дефектами - дефектами субъекта, формы и содержания.
Ключевые слова: незаконное возмещение НДС, хин(ение, люшенничесгнво,
противоправность.
The paper covers the legal analysis of the unlawfulness of the VAT refund. It is
concluded that the unlawfulness of the VAT refund is determined by the legal defects,
which are defects of the subject, defects of the form and defects of the content.
Key words: illegal VAT refunds., larceny, swindling, unlawfulness,

Постановка проблеми. Незаконне відшкодування ПДВ є однією з
найменш досліджених тем у вітчизняному кримінальному праві. Юри
дичні ознаки незаконного відшкодування ПДВ у юридичній літературі
висвітлювалися фрагментарно, деякі важливі питання, у тому числі зміст
протиправності бюджетного відшкодування, потребують подальших до
сліджень.
Огляд останніх досліджень і публікацій. Питання кримінальноправової кваліфікації злочинів, пов'язаних із незаконним відшкодуван
ням ПДВ, розглядалися в роботах В.М. Вересова, Б. В. Волженкіна,
Р.Ю. Гревцової, Н.О. Гуторової, О.О. Дудорова, І.А. Кчепицького, С.В. Коз
лова, В.Р. Мойсика, Т І. Розовсвкої, І.Н. Соловйова, Ю.М. Сухова, В.І. Тюніна, В.П. Шеломенцева. Роботи цих учених є значним внеском у осмис
лення теоретичної та практичної проблематики боротьби з незаконним
відшкодуванням ПДВ і підгрунтям для подальших досліджень.
Метою статті є юридичний аналіз протиправності відшкодування
ПДВ.
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Виклад основного матеріалу. Під протиправністю при розкраданні
розуміється вилучення та (або) обернення винною особою чужого майна
на свою користь чи користь інших осіб без будь-яких законних підстав [1,
С. 191]. Винна особа вилучає майно, на яке не мас ні дійсного, ні передба
чуваного права. Дійсне право означає встановлену законодавством мож
ливість отримати це майно. Передбачуване право виникає у випадку не
правильного тлумачення, неправильної оцінки особою тих чи інших по
ложень закону [2, С. 223-224]. Крім порушення законодавства, що регла
ментує порядок розподілу матеріальних благ у державі, протиправність
вилучення та (або) обернення майна на користь винної особи або інших
осіб полягає у вчинені цих дій у формах, передбачених кримінальним
законодавством (крадіжки, шахрайства тощо) [З, С. 34].
Протиправність вилучення державного майна при незаконному
відшкодуванні ПДВ полягає в тому, що особа не має ні дійсного, ні пе
редбачуваного права на отримання такого відшкодування. З'ясування
наявності чи відсутності відповідного права потребує звернення до поло
жень податкового та іншого регулюючого законодавства. Відносини, що
виникають у сфері справляння ПДВ, правові підстави та порядок відшко
дування ПДВ наразі регулюються Податковим кодексом України (далі ПК). Зі от. 200 ПК випливає, що відшкодуванню підлягає частина від'єм
ного значення податкових зобов'язань, що дорівнює сумі податку, факти
чно сплаченій постачальникам у ціні товарів (послуг) чи до державного
бюджету. Від'ємне значення виникає в разі перевищення у звітному пері
оді суми податкового кредиту над сумою податкових зобов'язань. Поря
док реєстрації платників податку, об'єкти оподаткування, дата виник
нення податкових зобов'язань, порядок визначення бази оподаткування,
розміри ставок податку, порядок визначення суми податку, щ о підлягає
сплаті чи відшкодуванню, поняття податкової накладної, звітні періоди
тощ о - визначені в розділі V ПК. Засади оподаткування, ключові категорії
податкового адміністрування, перехідні положення, що стосуються ПДВ,
містяться в розділах І - II, у підрозділі 2 розділу XX ПК.
Визначення протиправності відшкодування ПДВ ускладнено тим,
що положення податкового законодавства подекуди мають не досить чіт
кий характер. Складність та розпливчатість окремих правових положень
зумовлює те, щ о судова практика навіть Вищого адміністративного суду
України знає приклади різного застосування законодавства про бюджет
не відшкодування та його занадто широкого тлумачення (зокрема
пов'язування відшкодування ПДВ зі станом розрахунків із бюджетом по
стачальників) [4].
Взявши за підставу логічного поділу вид правового дефекту, що ви
значає заяву про відшкодування ПДВ як протиправну, системний аналіз
чинного законодавства дозволяє виділити три найбільш загальні ознаки
протиправності відшкодування ПДВ - дефекти суб'єкта, форми і змісту.
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Дефект суб'єкта означає, щ о за бюджетним відшкодуванням зверта
ється особа, яка взагалі не мас такого права. Зі ст. ст. 180 - 183 ПК випли
ває, що право нарахування податкового кредиту та бюджетного відшко
дування мають ліпне особи, зареєстровані як платники ПДВ. Згідно з п.
201.8 ст. 201 ПК право на нарахування податку та складання податкових
накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники подат
ку в порядку, передбаченому ст. 183 ПК. Крім того, відповідно до п. 200.5 ст.
200 ПК не мають права на отримання бюджетного відшкодування особи, які
були зареєстровані як платники ПДВ менш ніж за 12 календарних місяців
до місяця, за наслідками якого подасться заява на бюджетне відшкоду
вання, та особи, які мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12
календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодуван
ня (крім випадків придбання або спорудження основних фондів).
Дефект форми означає, що за бюджетним відшкодуванням зверта
ється особа, яка не має для цього достатніх формальних підстав. До таких
дефектів можна, зокрема, віднести випадки, коли:
а) розрахунок суми бюджетного відшкодування не відповідає розмі
ру від'ємного значення податкових зобов'язань та (або) сумі податку, фа
ктично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередніх податкових
періодах постачальникам таких товарів (послуг) або до державного бюджету,
а б разі отримання бід нерезидента послуг на митній території України - сумі
податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попе
редній період за отримані від нерезидента послуги. Це означає, що сума
бюджетного відшкодування не відповідає первинним документам, регіс
трам бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, іншим документам,
пов'язаним з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких пе
редбачено законодавством. Така невідповідність може полягати в арифмети
чних, методологічних викривленнях, невірному застосуванні положень
закону, відсутності сплати ПДВ постачальникам або до бюджету тощо;
б) документи, на підставі яких розраховується сума бюджетного від
шкодування, відсутні чи не відповідають вимогам закону. Так, згідно з
п. 186.6 ст. 186 ПК не відносяться до податкового кредиту суми податку,
сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не
підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням
вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими документами
згідно з п. 201.11 ст. 201 ПК). Крім того, п. 44.1 ст. 44 ПК передбачено, що
для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік дохо
дів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів опо
даткування та (або) податкових зобов'язань, на підставі первинних доку
ментів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших до
кументів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення
яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється
формування показників податкової звітності, митних декларацій на під
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ставі даних, не підтверджених зазначеними документами. Згідно зі ст. 9
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украї
ні" від 16.07.1999 № 99)>ХІ\' [5] підставою для бухгалтерського обліку гос
подарських операцій с первинні документи, які фіксують факти здійс
нення господарських операцій. Норми цього закону деталізовані Поло
женням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському об
ліку, затвердженим наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88 [6]. Порядок
створення та обігу електронних документів регулюється Законом Украї
ни "Про електронні документи та електронний документообіг" БІД
22.05.2003 № 851-1V [7]. Ведення бухгалтерського обліку врегульовано
Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затвердженою наказом Мінфіну бід 30.11.1999 № 291 [8]. Крім
того, вимоги до форми та порядок складання певних первинних та інших
облікових документів у сфері обліку основних засобів, запасів, грошових
коштів, заборгованості, заробітної плати тощ о встановлені низкою підзаконних нормативно-правових актів, зокрема: [9-20] та іншими.
Дефект змісту означає, що за бюджетним відшкодуванням зверта
ється особа, що формально має д ля цього підстави згідно з наявними б неї
документами, проте відомості про господарські операції, що містяться в
цих документах, не відповідають дійсності. Це - прихована, найпошире
ніша, а відтак - найнебезпечніша форма розглядуваних посягань. Зако
нодавчі механізми, що передбачають відшкодування, розраховані на сум
лінних платників податків, у яких у процесі господарської діяльності
утворіилося від'ємне значення податкових зобов'язань. Цим коріистуються
шахраї, створюючи штучні формальні підстави для проведення відшко
дування та надаючи до податкових органів фальшиві документи стосов
но операцій і податкових показників.
Аналіз законодавства дозволяє дійти висновку, що, оскільки бюдже
тному відшкодуванню підлягає перевищення податкового кредиту над
податковими зобов'язаннями в розмірі фактично сплачених сум ПДВ, усе
різноманіття дефектів змісту (невідповідності формального дійсному) під
час незаконного бюджетного відшкодування зводиться до: 1) відсутності
фактичної сплати ПДВ платником - отримувачем товарів (послуг) поста
чальникам таких товарів (послуг) або до державного бюджету; 2) заниже
ння податкових зобов'язань; 3) завищення податкового кредиту.
Фальшування відомостей стосовно сплати податку може бути вчинене
шляхом технічного підроблення відповідних платіжних та розрахункових
документів (платіжних доручень, чеків, квитанцій, квитків тощо) або ін
телектуального викривлення. Технічне підроблення досить легко вияви
ти під час податкової перевірки, тому боно не є поширеним (серед виро
ків у справах про незаконне відшкодування ПДВ, розміщених у Єдиному
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державному реєстрі судових рішень (далі - ЄДРСР), винна особа намага
лася використати фізично підроблене платіжне доручення лише в одній
справі [вирок № 9724192 за ЄДРСР)]. Більшу небезпеку становить фаль
шування інтелектуальне, коли правопорушник дійсно проводить розра
хункову операцію, яка, однак, за своїм змістом є лише імітацією. Зазвичай
для здійснення такого підроблення використовуються фіктивні фірми
(так звані "конверта цій ні центри", або "центри штучного кредиту" [21, с.
38, 56-66]), проте залучення фіктивних суб'єктів господарської діяльності
(далі - СГД) не є обов'язковим - імітацію розрахунків можна провести за
допомогою будь-якого СГД за наявності відповідної змови. Суть таких дій
полягає в тому, що правопорушник домовляється з керівником СГД контрагента про оформлення господарської операції з постачання това
рів (послуг), згідно з якою СГД правопорушника (покупець) отримає від
СГД контрагента (продавця) товари (послуги) та оплатить їх вартість ра
зом з ПДВ, а контрагент, що отримає кошти, поверне їх назад правопо
рушнику (готівкою чи в інший спосіб). Подібні схеми можуть передбача
ти чимало різновидів - відсутність руху товарів (послуг) взагалі; при
дбання товарів (послуг) у третьої особи із включенням СГД, що отримує
кошти, як штучного посередника; завищення вартості товарів (послуг) у
дійсному економічному ланцюгу; використання як "послуг" товарного
кредиту [товарний кредит застосовано як спосіб формування податково
го кредиту, наприклад, у справі N° 1-796-2009 (вирок N° 19053231 за
ЄДРСР)] тощо. Контрагент, що повернув отримані в якості сплати ПДВ
кошти покупцю, звісно, відповідне податкове зобов'язання до бюджету не
сплачує, "закриваючи" його штучним податковим кредитом, зокрема за
податковими накладними, отриманими від фіктивних фірм, або сплачує
податок аналогічним чином у ціні товарів (послуг) іншим СГД, які повер
тають ці кошти назад (як варіант - безпосередньо першому правопоруш
нику), тобто ланцюг подовжується; так чи інакше, суть цих операцій по
лягає в імітації сплати ПДВ у ціні товарів (послуг), що дозволяє шахраям
не тільки незаконно нарахувати податковий кредит, але й, за певних
умов, звернутися за відшкодуванням ПДВ.
Незалежно від наявності додаткових підстав для визнання відшкоду
вання ПДВ протиправним, відсутність попередньої фактичної сплати
податку є ознакою прогиправності, щ о безпосередньо випливає з поло
жень ст. 200 ПК, оскільки відшкодуванню підлягають лише попередньо
фактично сплачені суми ПДВ.
Заниження податкових зобов'язань може полягати в приховуванні
об'єктів оподаткування, передбачених ст. 185 ПК (наприклад, факту реа
лізації цінностей, придбання яких утворило податковий кредит), безпідс
тавному застосуванні нульової ставки ПДВ замість загальної (зокрема
шляхом оформлення експорту товарів, які насправді реалізовані на мит
ній території України), не відображенні отриманої передплати, заниженні
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дійсної вартості проданих товарів (послуг) тощо. Сутність заниження у
тому, що фактично проведені господарські операції, на відміну від офо
рмлених (чи взагалі неоформлених), утворюють податкові зобов'язання
платника в більшому розмірі, ніж задекларовано, і за умови їх належного
відображення чиста сума податкового кредиту, а отже і право на відшко
дування - або не виникли б взагалі, або виникли б у меншому розмірі.
Завищення податкового кредиту за змістом закону є окремим випадком
заниження податкових зобов'язань (це випливає з положень пп. 14.1.181
п.14.1 ст. 14 ПК, відповідно до якого податковий кредит є сумою, на яку
платник може зменшити податкове зобов'язання), утім можливе і, так би
мовити, "чисте" завищення, якщо, наприклад, підприємство взагалі не
веде ніякої господарської діяльності (відповідно - не мас жодних податко
вих зобов'язань), але шляхом фальшування документів намагається неза
конно відшкодувати ПДВ. у найбільш загальному вигляді завищення
податкового кредиту як змістовний дефект полягає в обліку податкових
вирахувань на підставі операцій, зміст яких не відповідає їх зовнішньому
вираженню, а відтак - і вимогам закону. Способами цих дій є, зокрема: а)
нарахування податкового кредиту на підставі операцій, що не проводи
лися; б) нарахування податкового кредиту на підставі операцій, що мали
інший зміст (не надавали права на нарахування податкового кредиту
взагалі чи надавали в меншому розмірі).
Відповідно до ст. 198 ПК, податковий кредит визначається вихо
дячи з договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище
рівня звичайних цін, та складається із сум податків, нарахованих (сплаче
них) платником податку у зв'язку з придбанням або виготовленням това
рів, послуг та основних фондів з метою подальшого використання в опо
датковуваних операціях у межах господарської діяльності платника пода
тку. Датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового
кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше, - або списання
коштів з банківського рахунка платника податків на оплату товарів (по
слуг), або отримання платником товарів (послуг), що підтверджено пода
тковою накладною. Таким чином, податковий кредит може бути завище
ний через; а) відсутність факту отримання товарів (послуг) або списання
коштів на їх оплату в дійсності (всупереч документації); б) документальне
завищення дійсної вартості товарів (послуг); в) відсутність у отримувача
товарів (послуг) мети подальшого використання придбаних товарів (по
слуг) у межах господарської діяльності (ділової мети).
Із 135 вироків у справах про незаконне відшкодування ПДВ, розмі
щених у ЄДРСР, вимога щодо повернення податку містила згідно з обви
нуваченням правові дефекти суб'єкта у 23 випадках (17 %); форми - у 57
(42 %); змісту - у 107 (79 %), у тому числі в 34 - відсутність попередньої
фактичної сплати ПДВ, у 101 - завищення податкового кредиту, у 8 - за
ниження податкових зобов'язань (див. аналіз; [22]).
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Висновки. Протиправнієть відшкодування ПДВ полягає в тому, що
особа не має права на отримання такого відшкодування, що зумовлюєть
ся правовими дефектами - суб'єкта, форми та змісту. Дефект суб'єкта
означає, що за бюджетним відшкодуванням звертається особа, яка взагалі
не має такого права. Дефект форми означає, щ о за бюджетним відшкоду
ванням звертається особа, яка не має для цього достатніх формальних під
став. Дефект т іст у означає, що за бюджетним відшкодуванням звергається
особа, яка формально мас для цього підстави згідно з наявними в неї докуме
нтами, але відомості про господарські операції, щ о містяться в цих доку
ментах, не відповідають дійсності. Дефекти змісту полягають у відсутнос
ті фактичної сплати ПДВ (постачальникам у ціні товарів (послуг) чи до
бюджету), заниженні податкових зобов'язань, завищенні податкового
кредиту. Приховування відсутності фактичної сплати ПДВ може бути вчи
нене шляхом технічного чи інтелектуального викривлення. Заниження
податкових зобов'язань полягає в тому, що проведені в дійсності господар
ські операції, на відміну від оформлених (чи взагалі неоформлених),
утворюють податкові зобов'язання платника податків у більшому розмірі,
ніж задекларовано. Завищення податкового кредиту полягає в тому, що
проведені в дійсності господарські операції, на відміну від оформлених,
надають платнику податків право на нарахування податкового кредиту в
меншому розмірі, ніж задекларовано (чи не надають взагалі). Причиною
завищення податкового кредиту е врахування операцій, які або не проводи
лись, або мали інший зміст. До останніх відносяться, зокрема, завищення
договірної вартості товарів (послуг) і відсутність мети подальшого вико
ристання придбаних товарів (послуг) у межах господарської діяльності.
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І ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГІЇ ЗАКОНУ
Б.К. Левківський
ПРИ ЗАХИСТІ ПРАВА ДИТИНИ
НА НАЛЕЖНЕ ВИХОВАННЯ
(НА ПРИКЛАДІ ПОЗБАВЛЕННЯ
БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ)

І

Доведено доцільність застосування судом аналогії закону, при позбав
ленні батьків батьківських прав за ухилення батьків від виконання обов'язків
по вихованню дитини, в частині визначенім строку ухилення, з урахуванням
строків встановлених у інших нормах, які регулюють подібні відносини. За
пропоновано шляхи удосконалення норм сімейного права.
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