
Відшкодування сум ПДВ шляхом випуску облігацій 

внутрішньої державної позики (ОВДП-ПДВ)

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014р. № 139)



ЯКИХ КЛІЄНТІВ СТОСУЄТЬСЯ ЦЯ ІНФОРМАЦІЯ ?
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Ця інформація буде Вам цікава, якщо у Вас є заборгованість по 

відшкодуванню податку на додану вартість.



ЯКІ ПОСЛУГИ ПРОПОНУЄ КЛІЄНТАМ ОТП БАНК?
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Відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах:
оскільки облігації випускаються в бездокументарній формі для їх зарахування в

першу чергу Вам необхідно відкрити рахунок в цінних паперах в банку.

Послуги щодо купівлі-продажу облігацій:
облігації не мають обмежень щодо обігу і можуть бути продані у будь-який час.

АТ «ОТП Банк» пропонує викупити ОВДП-ПДВ облігації в будь-який час.

Фінансування під заставу ОВДП-ПДВ:
облігації можуть бути заставою (як самостійно так і в якості часткового

забезпечення) для подальшого фінансування Вашого бізнесу.
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Вартість послуг банку щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах 

відповідно до спеціального тарифного пакету “ОВДП-ПДВ”:

1. Відкриття та ведення рахунку

2. Зберігання та облікові операції

Назва операції Тариф (грн.) Коментарі

Відкриття рахунку в ЦП 100,00

Відкриття рахунку у ЦП для зарахування ОВДП ПДВ з рахунку депонента, відкритого в 

іншій депозитарній установі;
50 грн.

Абонентська плата за обслуговування рахунку  в цінних паперах депонента; окремо не встановлюється

Закриття рахунку; окремо не встановлюється

Зарахування прав на ОВДП-ПДВ з рахунку емітента; окремо не встановлюється

Зарахування прав на ОВДП-ПДВ з власного рахунку від іншої депозитарної установи; окремо не встановлюється
без обмежень за сумою і кількістю 

ОВДП-ПДВ;

Депозитарний облік та зберігання прав на ОВДП-ПДВ; окремо не встановлюється
за весь період обслуговування на  

рахунку виключно ОВДП-ПДВ;

Списання/переказ прав на ОВДП-ПДВ по рахунку Депонента за договорами щодо 

цінних паперів, які розраховуються за принципом поставка проти оплати;

0,02%, але не менше 100,00  та не 

більше 400,00
за одну операцію;

Отримання доходів та погашень по ОВДП-ПДВ, та їх переказ депоненту;
0,03% від суми отриманих коштів, але 

не менше 30,00 та не більше 1000,00

розраховується від суми отриманих 

доходів, за одну операцію;

Отримання доходів та погашень по ОВДП-ПДВ, які заблоковано під отримання позики 

в АТ «ОТП Банк»;

0,25% від суми отриманих коштів, але 

не менше 20,00, та не більше 600,00

розраховується від суми отриманих 

доходів, за одну операцію;

Внесення до реєстру брокерів інформації/ зміна внесеної інформації/ надання 

документу, який містить інформацію що була внесена до реєстру договорів брокерів, 

які проводять операції на ринку ЦП;

окремо не встановлюється

Блокування/Розблокування ЦП за розпорядженням депонента під отримання позики в 

АТ «ОТП Банк»;

0,005%, але не менше 50,00 та не 

більше 300,00

за одну операцію (від загальної 

номінальної вартості);

Блокування/Розблокування ЦП за розпорядженням депонента (за винятком 

блокування під отримання позики в АТ «ОТП Банк»);

0,01%, але не менше 100,00 та не 

більше 500,00

за одну операцію (від загальної 

номінальної вартості);

Блокування ЦП на рахунку Депонента для забезпечення розрахунків за принципом 

поставка проти оплати
окремо не встановлюється



Які переваги даного тарифного пакету?
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 Відкриття рахунку усього за 100 грн. (при отриманні ОВДП-ПДВ через АТ “ОТП 

Банк”).

або усього за 50 грн. (якщо клієнт переводить до нас облігації, які були отримані 

через інший банк (наприклад державний).

 Безкоштовне виконання операцій по зарахуванню облігацій на рахунок у цінних 

паперах.

 Безкоштовне зберігання ЦП та відсутність абонентської плати.

 Безкоштовне блокування ЦП на рахунку у цінних паперах для забезпечення 

розрахунків за принципом поставка проти оплати.

 Сплата комісії банку проводиться лише у випадку отримання грошових коштів, а 

саме: 

- при продажі облігацій;

- при блокуванні облігацій на рахунку для отримання позики;

- при одержанні доходів та погашень по облігаціям від держави (списання 

відбувається автоматично)



Які характеристики ОВДП для відшкодування сум ПДВ?
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Облігації, випущені для відшкодування ПДВ, є середньостроковими 

амортизаційними ОВДП з наступними характеристиками:

 номінальна вартість облігації – 1000.00 грн

 форма існування – бездокументарна

 строк обігу – 5 років

 погашення – кожного півріччя в розмірі 10% номінальної вартості 

облігації

 ставка дохідності – 9,5% річних

 нарахування доходів – кожного півріччя одночасно з виплатою доходів, 

виходячи з їх амортизаційної вартості

 погашення основної суми боргу та виплати доходів здійснюється у 

безготівковій формі на дату, визначену відповідно до умов емісії



Через які установи здійснюється оформлення відшкодування ПДВ?
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 Оформлення відшкодування сум ПДВ облігаціями здійснюється за участі

Мінфіну, органів доходів і зборів за місцем реєстрації платника, НБУ через

Держказначейство та банки, які є клієнтами депозитарію та виконують

функції агента з оформлення відшкодування ПДВ.

 АТ “ОТП Банк" є одним з банків, що може виконувати функції агента з

оформлення відшкодування ПДВ.



На підставі яких документів здійснюється відшкодування ПДВ?
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 Відшкодування ПДВ здійснюється на підставі:

1) Поданої заяви від платника податку до органу доходів і зборів за місцем

реєстрації;

2) Даних декларацій з ПДВ

 Підставою для проведення розрахунків облігаціями є реєстри і висновки про

відшкодування ПДВ органів доходів і зборів, подані до органів

Держказначейства.



Який порядок оформлення відшкодування ПДВ облігаціями?
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Для зарахування ОВДП-ПДВ необхідно відкрити рахунок у цінних паперах у банку,

що виконує функції агента з оформлення відшкодування ПДВ.

Відкриття рахунку є обов'язковою умовою для отримання ОВДП-ПДВ та

здійснюється незалежно від стратегії використання облігацій (продаж, отримання

доходів та погашень, передача облігацій у заставу для отримання позики, тощо)

Для зарахування ОВДП-ПДВ необхідно виконати наступні операції:

1. Отримати в органах доходів і зборів за місцем реєстрації виписку з реєстру

інвентаризації платників ПДВ для наступного подання до установи банку;

2. Надати співробітнику банку стандартний пакет документів на відкриття рахунку у

ЦП, виписку з реєстру інвентаризації платників ПДВ, заяву про оформлення

відшкодування сум ПДВ та оформити розпорядження на зарахування належних

ОВДП-ПДВ на рахунок у ЦП за формою банку;

3. Після зарахування ОВДП-ПДВ на рахунок у ЦП – отримати виписку про стан

рахунку у цінних паперах. Виписка є документом, що підтверджує право

власності на цінні папери.



Відкриття та обслуговування рахунку в 

цінних паперах

ДЕПОЗИТАРНИЙ ВІДДІЛ

Контактні особи:

Самарченко Аліна тел.044 490 05 64
Alina.SAMARCHENKO@otpbank.com.ua

Супрун Андрій тел.044 490 05 64
Andrii.SUPRUN@otpbank.com.ua

Послуги щодо купівлі-продажу ОВДП-ПДВ

ВІДДІЛ ОПЕРАЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Контактні особи:

Олег Сердюк тел.044 490 05 40
Oleg.SERDYUK@otpbank.com.ua

Вадим Москаленко тел.044 490 04 25
Vadym.MOSKALENKO@otpbank.com.ua

Фінансування під заставу ОВДП-ПДВ

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИХ КРЕДИТІВ

Контактні особи:

Роман Данилюк тел.044 490 05 09
Roman.DANILYUK@otpbank.com.ua

Светлана Кордіна тел.044 490 05 50
Svetlana.KORDINA@otpbank.com.ua

Наталія Кондратчук тел.044 490 05 63
Natalia.KONDRATCHUK@otpbank.com.ua

ДО КОГО ЗВЕРТАТИСЬ?
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