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2 Сутність та фіскальна роль податку на додану вартість. Запровадження 

та функціонування ПДВ в Україні 

 

Фінансова наука, з огляду на певні ознаки, поділила податки на групи. Такий 

поділ необхідний, бо окремі групи податків потребують відповідних умов 

оподаткування і стягнення, відповідних адміністративно-фінансових заходів. Таким 

чином, структура, може охопити всі види податків в Україні, складається з прямих і 

непрямих податків. 

Непрямі податки - це податки, які визначаються розміром споживання і не 

залежать від доходу або майна платника, виступають у вигляді надбавки до ціни на 

товар або послуг, і платником яких є кінцевий споживач товару або послуг. 

До числа непрямих податків та зборів в Україні СЛІД податок на додану 

вартість, акцизний збір та мито. 

Податок на додану вартість (ПДП) домінує  з-поміж непрямих податків, що 

надходять до бюджету. Інакше кажучи, це податок який виконує виражену фіскальну 

функцію. ПДВ справляє значний вплив на фінансово-господарську діяльність 

суб'єктів господарювання та на їхній фінансовий стан. 

Слід звернути увагу, що варіант обчислення ПДВ, який застосовується в 

Україні, допускає оподаткування перенесеної вартості, а також подвійне 

оподаткування. Це зумовлено тим, що ставки ПДВ установлюються на 

оподаткований оборот, який включає вартість матеріальних витрат (перенесену 

вартість), а також попередньо включені у вартість товарів (робіт, послуг) податки. 

Податок на додану вартість був уведений в Україні з 1 січня 1992 року згідно із 

Законом України "Про податок на добавлену вартість" від 20 грудня 1991 року 

Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість", що почав 

діяти з 1993 року, було підписано 26 грудня 1992 року. З урахуванням доповнень і 

змін, що вносилися в наступних періодах, зазначений декрет регламентував порядок 

обчислення і сплати ПДВ протягом 1993-1997 років (до 1 жовтня 1997 року). 

З 1 жовтня 1997 року порядок обчислення і сплати ПДВ регламентується 

Законом України "Про податок на додану вартість" від З квітня 1997 року. На жаль, 

податкове законодавство щодо ПДВ є дуже нестабільним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Платники податку на додану вартість та порядок їх реєстрації 
 

Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР 

від 03.04.97 і Закону України "Про внесення змін у Закон України "Про податок на 

додану вартість" №1955 від 14.09.2000 року платником ПДВ є: 

 

1) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за 

своїм добровільним рішенням як платник податку; 

2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник 

податку; 

3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, 

які підлягають оподаткуванню,  

4) особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну 

діяльність без утворення юридичної особи; 

5) особа  управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на 

додану вартість щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, 

що отримане в управління за договорами управління майном. 

6) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, 

скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до 

кінця строку зберігання,  

7) особа, що уповноважена вносити податок з об’єктів оподаткування, що 

виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх 

основної діяльності.  

 

Особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної 

податкової служби за своїм місцезнаходженням у разі якщо загальна сума від 

здійснення операцій з постачання товарів/послуг, протягом останніх 12 календарних 

місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану 

вартість).  

Якщо особа, не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги 

оподатковуваних операцій є меншими від 300 000 гривень та обсяги постачання 

товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно 

становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання, вважає за доцільне 

добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її 

заявою. 

Для реєстрації подає до органу державної податкової служби за своїм 

місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву. У разі обов’язкової 

реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу 

державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за 

місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій 300 000 грн. 

У разі добровільної реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява 

подається до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 20 календарних 

днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками 

податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних. 

Такі особи можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як 

платника податку, що відповідає даті початку проведення операцій чи даті початку 



  

податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться 

платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних. 

У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку. 

Орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника 

податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих 

документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не 

відповідає вимогам. 

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку 

орган державної податкової служби зобов’язаний видати заявнику або відправити 

поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як 

платника податку не пізніше наступного робочого дня після бажаного 

(запланованого) дня реєстрації платника податку, зазначеного у його заяві, або 

протягом 10 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви.  

Оригінал свідоцтва про реєстрацію платника податку повинен зберігатися 

таким платником, а копії свідоцтва, достовірність яких засвідчена органом 

державної податкової служби, розміщуватися в доступних для огляду місцях у 

приміщенні платника податку та в усіх його філіях (відділеннях), представництвах. 

Особі, що реєструється як платник податку, присвоюється індивідуальний 

податковий номер, який використовується для сплати податку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 Об'єкт та база оподаткування по ПДВ 
 

Операції з продажу товарів, надання послуг, виконання робіт обкладаються 

звичайною ставкою – 17%. Крім того, є операції, які обкладаються за ставкою 0%, ті 

що звільнені від оподаткування та зовсім не є об'єктом оподаткування ПДВ. 

За нульовою ставкою оподатковуються операції з: 

1. експорт товарів; 

2. постачання товарів для заправки або забезпечення морських суден, 

повітряних суден, космічних кораблів, космічних ракетних носіїв або супутників 

Землі; наземного військового транспорту чи іншого спеціального контингенту 

Збройних Сил України, підприємствами роздрібної торгівлі, які розташовані на 

території України в зонах митного контролю (магазинах безмитної торгівлі 

(безмитних магазинах)). 

Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі (може здійснюватися 

виключно фізичним особам, які виїжджають за митний кордон України. Товари, 

придбані у безмитних магазинах без сплати податку на додану вартість, у разі 

зворотного ввезення таких товарів на митну територію України підлягають 

оподаткуванню у порядку, передбаченому для оподаткування операцій з імпорту 

3. постачання таких послуг: 

а) міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, 

автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом. 

б) послуги, що передбачають роботи з рухомим майном, попередньо ввезеним 

на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної 

території України платником, що виконував такі роботи, або отримувачем-

нерезидентом. 

в) послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні 

рейси. 

Звільняються від оподаткування операції з: 

1. постачання продуктів дитячого харчування та  товарів дитячого 

асортименту для немовлят; 

2. постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та 

дошкільної освіти навчальними закладами,  

3. легкових автомобілів для інвалідів уповноваженому органу виконавчої 

влади з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів; 

4. постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової 

допомоги населенню ; 

5. постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що 

мають ліцензію на постачання таких послуг,  

6. постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також 

постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок 

на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів; 

7. постачання послуг з утримання дітей у дошкільних навчально-виховних 

закладах, школах-інтернатах; утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян 

похилого віку;  харчування та облаштування на нічліг та надання інших соціальних 

послуг бездомним, таке інше 



  

8. постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським 

транспортом (крім таксі),  

9. постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів 

культового призначення за переліком,  

10. постачання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів  

11. надання благодійної допомоги,  

12. і т. д. (стаття 197) 

Не є об’єктом оподаткування операції з: 

1. випуску (емісії), розміщення та продажу цінних паперів,  

2. передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду), 

крім передачі у фінансовий лізинг; 

3. надання послуг із страхування,  

4. обіг валютних цінностей  

5. надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, 

залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, 

вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами 

(корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і 

переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств 

особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства; 

6. виплат у грошовій формі заробітної плати, дивідендів, роялті  

7. постачання позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і 

слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти; 

8 таке інше (стаття 196) 

 

Розглядаючи об'єкт оподаткування необхідно розглядати базу оподаткування 

по ПДВ. 

База оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг) визначається 

виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або 

регульованими цінами з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших 

загальнодержавних податків та зборів, за винятком ПДВ, що включаються в ціну 

товарів (робіт, послуг). 

У разі продажу товарів (робіт, послуг) без оплати або з частковою 

оплатою їх вартості коштами у межах бартерних операцій, база оподаткування 

визначається виходячи з фактичної ціни операцій, але не нижчої за звичайні 

ціни. 

Для товарів, які ввозяться на митну територію України платниками податку, 

базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менше 

митної вартості, зазначеної у митній декларації, з урахуванням витрат на 

переміщення до перетину митного кордону за винятком ПДВ, що включаються у 

ціну товару. 

Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним 

(обмінним) курсом Нацбанку України, що діяв на момент виникнення податкових 

зобов'язань. 

Сума ПДВ нараховується за наступними формулами: 

• на товари, що обкладаються митом та акцизним податком: 

 

 



  

 

                            ПДВ=  

 

 на товари, що обкладаються тільки митом: 

 

               

                            ПДВ=  

 

  на товари, що обкладаються тільки акцизним податком; 

 

 

                              ПДВ=  

 

• на інші товари, що не підлягають обкладанню митом ті акцизним збором: 

 

 

                              ПДВ= 

 

де МВ — митна вартість;  

     СМ- сума ввізного мита;  

     САЗ - сума акцизного податку. 

 

Для готової продукції, виготовленої на території України з давальницької 

сировини нерезидента, у разі її продажу на митній території України, базою 

оподаткування є договірна (контрактна) вартість такої продукції з урахуванням 

акцизного збору, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов'язкових 

платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну такої 

готової продукції. Визначена вартість перераховується в українські гривні за 

валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на момент 

виникнення податкових зобов'язань. При цьому податок сплачується до бюджету 

покупцем у порядку, передбаченому для оподаткування товарів, що імпортуються, а 

відповідальність за сплату податку покупцем такої продукції несе вітчизняний її 

переробник. 

У разі, коли після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна 

суми компенсації за продаж товарів (робіт, послуг), податок, нарахований у зв'язку з 

таким продажем, перераховується відповідно до змін бази оподаткування. При цьому 

продавець зменшує суму податкового зобов'язання на суму надмірно нарахованого 

податку, а покупець відповідно збільшує суму податкового зобов'язання на таку ж 

суму в період, протягом якого була зменшена сума компенсацій продавцю. У 

зворотному порядку відбувається перегляд сум податкових зобов'язань при 

збільшенні суми компенсації продавцю. 

Вартість тари, що згідно з умовами договору (контракту) визначена як 

зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається. У разі, коли протягом 

терміну позовної давності, визначеної законом (1095 днів з моменту отримання 

зворотної тари), вона не повертається відправнику, вартість такої зворотної тари 

включається до бази оподаткування отримувача. 

(МВ+СМ+САЗ)*20% 

         100 

(МВ+СМ)*20% 

            100   

(МВ+САЗ)*20% 

            100   

     МВ * 20% 

            100   



  

У випадках, коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з 

продажу вживаних товарів (комісійну торгівлю), що придбані в не зареєстрованих 

платниками податку осіб, та конфіскованого або безхазяйного майна, базою 

оподаткування є комісійна винагорода такого платника податку. Коли ж платник 

податку здійснює діяльність з продажу товарів, отриманих у межах договірної 

комісії (консигнації1), доручення, базою оподаткування є вартість продажу цих 

товарів. 

У разі, коли платник податку здійснює операції з продажу товарів (робіт, 

послуг), які є об'єктом оподаткування під забезпечення боргових зобов'язань 

покупця, надане такому платнику податку у формі простого або переказного векселя 

чи інших боргових інструментів (далі — вексель), випущених таким покупцем або 

третьою особою, базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (робіт, 

послуг) без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за 

відсотковими векселями - договірна вартість таких товарів (робіт, послуг) збільшена 

на суму відсотків, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму 

номіналу такого векселя. 

Якщо основні виробничі фонди або невиробничі фонди ліквідуються за 

самостійним рішенням платника податку чи безоплатно передаються особі, не 

зареєстрованій платником податку, а також у разі переведення основних фондів до 

складу невиробничих фондів, така ліквідація, безоплатна передача чи переведення 

розглядаються для цілей оподаткування як продаж таких основних виробничих 

фондів або невиробничих фондів за звичайними цінами, що діють на момент такого 

продажу, а для основних фондів групи 1 — за звичайними цінами, але не менше їх 

балансової вартості. 

Окрім випадків, коли основні виробничі фонди або невиробничі фонди 

ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин 

непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди 

платника податку, в тому числі в разі викрадення основних фондів або коли платник 

податку надає органу державної податкової служби відповідний документ про 

знищення, розібрання або перетворення основного фонду іншими способами, 

внаслідок чого основний фонд не може використовуватися у майбутньому за 

первісним призначенням. 

У разі, коли внаслідок ліквідації основного фонду отримуються комплектуючі, 

складові частини, компоненти або Інші відходи, МІ мають вартість, ліквідація таких 

комплектуючих, складовим частин, компонентів або інших відходів проводиться за 

припилами, встановленими для ліквідації основного фонду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Пільги з податку на додану вартість 
 

Чинним законодавством щодо сплати   ПДВ визивно три види пільг: 

• операції, які не виступають об'єктом оподаткування; 

• операції, що звільнені від оподаткування; 

• оподаткування за нульовою ставкою.  

Не є об'єктом оподаткування операції з: 

•  випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу за 

кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької 

діяльності, Національним банком України, Мінфіном України, органами місцевого 

самоврядування; 

•  надання орендодавцем (лізингодавцем) майне у користування орендарю 

(лізингоотримувачу) згідно з умовами договору оперативної оренди (лізингу) або 

оренди землі, а також повернення орендодавцю (лізингодавцю) після закінчення дії 

такого договору; 

•  надання послуг зі страхування та перестрахування; 

• обігу валютних цінностей, банківських металів, банкнот та монет    

Національного    банку    України,    за винятком  тих, що використовуються для  

нумізматичних  цілей,  базою оподаткування яких є продажна вартість; 

•  надання послуг з інкасації, розрахунково касового обслуговування,  торгівлі  

за  грошові   кошти   або   цінні   папери:   борговими зобов'язаннями; 

•  оплати вартості державних платних  послуг, які  надаються фізичним   або   

юридичним   особам   органами   виконавчої  влади  і місцевого самоврядування; 

•  виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій, дотацій, інших  

грошових  або  майнових  виплат за рахунок  бюджетів  або соціальних чи страхових 

фондів; 

•  передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи; 

•  надання   позашкільним   навчальним   закладом вихованцям учням і 

слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти 

Звільняються від оподаткування ПДВ операції з: 

 продажу    вітчизняних    продуктів    дитячого    харчування молочними 

кухнями і спеціалізованими магазинами; 

 продажу   (передплати)   і   доставки   періодичних   видань друкованих 

засобів  масової інформації вітчизняного  виробництва, книжок, учнівських зошитів, 

підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва; 

 надання послуг відповідно до ліцензії з освітньої діяльності; 

 послуг з доставки пенсій та грошової допомоги населенню; 

 продажу товарів спеціального призначення для інвалідів; 

 надання  послуг з реєстрації актів  громадянського стану державними 

органами; 

 продажу  лікарських  засобів  та  виробів  медичного  призначення; 

 надання послуг з охорони здоров'я згідно з ліцензією;  

 продажу   путівок   на   санаторно-курортне   лікування   та відпочинок дітей; 

 надання в порядку та в межах норм, встановлених Кабміном України послуг 

з утримання дітей у дошкільних закладах, школах інтернатах, осіб у будинках 

пристарілих; 



  

 надання послуг державними службами зайнятості за переліком, 

встановленим Кабміном; 

 надання послуг архівними установами; 

 надання послуг з перевезення пасажирів міським і приміський пасажирський 

транспортом та автомобільним транспортом в межах району; 

 надання культових послуг; 

 надання послуг з поховання; 

 передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів; 

 передачі земельних ділянок, що знаходяться під об'єктами нерухомості або 

незабудованої землі; 

 приватизації державного та комунального майна; 

 надання благодійної допомоги; 

 продажу або передачі у власність новозбудованого житла фізичним особам; 

 продажу товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних товарів, грального 

бізнесу, закупівельних товарів підприємствами та організаціями інвалідів, майно 

яких є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, 

становить протягом попереднього звітного періоду 50% загальної чисельності 

працюючих і 

за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25% суми 

загальних витрат на оплату праці. 

Окремі операції звільняються від сплати ПДВ тимчасово і закріплені 

законодавчо тільки на певний період. 

Окрему групу пільговиків складають платники, які розраховують ПДВ за 

нульовою ставкою. На відміну від осіб, які не сплямують ПДВ нульова ставка дає 

право на відшкодування сум податкового кредиту. Фактично з операцій, які 

обкладаються нульовою ставкою, держава гарантує повернення ПДВ в межах сум, 

які надійшли від попередніх учасників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Методика включення податку в ціни товарів, робіт та послуг 
 

Податок на додану вартість є непрямим податком, а тому він сплачується за 

рахунок покупця, а не за рахунок доходів підприємства, яке реалізує відповідні 

товари чи послуги. Отож, платником податку виступає підприємство, яке реалізує 

продукцію, а податковий тягар фактично переноситься на покупця. 

ПДВ включається до ціни товарів, робіт, послуг, тому він є ціноутворюючим 

фактором. Ціни суб'єкта господарювання, залежно від міри врахування в них витрат 

і прибутку поділяють на оптові, відпускні, роздрібні. 

Оптова ціна продукції визначається виходячи з собівартості продукції та 

прибутку і обчислюється за формулою: 

 

                                    Оц= 

 

де  Оц - оптова ціна виробу;  

     (СВ*Р)- прибуток; 

      Се — виробнича собівартість;  

      Р - рентабельність виробу. 

Відпускну ціну виробника з урахуванням податку на додану вартість слід 

визначати наступним чином: 

 

 

                                ВЦв=                                або ВЦв=ОЦ*1,2 

 

де ВЦв - відпускна ціна виробника; 

    Спдв - ставка податку на додану вартість,  

     

                    - суМа податку на додану вартість, 

 

Відпускну ціну виробника з урахуванням акцизного податку податку на додану 

вартість слід визначати наступним чином:  

1. Оптова ціна з урахуванням акцизного збору: 

 

                          ОЦа= 

 

де Оца - оптова ціна виробу з урахуванням акцизного податку;  

     СА - оптова ціна виробу з урахуванням акцизного податку.  

2. Відпускна ціна з урахуванням акцизного збору і податку на додану вартість: 

 

                          ВЦа=                                або ВЦа=Оца*1,2 

 

де Вца - відпускна ціна з урахуванням акцизного податку і податку на додану 

вартість. 

 

Роздрібну ціну визначають наступним чином: 

                                РЦ - ВЦв + Нр.  

СВ+(СВ*Р) 

100 

ОЦ+(ОЦ*Спдв) 

    100 

ОЦ*Спдв 

    100 

ОЦ 

(100-СА)*100 

ОЦа+(ОЦа*Спдв) 

100 



  

                                Нр - Во + П + ПДВ.  

де РЦ- роздрібна ціна;  

     Нр - націнка;  

     Во - витрати обігу;  

     П - прибуток; 

     ПДВ - сума податку на додану вартість. 

Обчислення податку на додану вартість проводиться методом, який дістав 

назву сальдового. Він полягає в тому, що для обчислення суми податку, яка підлягає 

сплаті до бюджету, величина добавленої вартості не підраховується (адже не завжди 

на підприємстві можна розрахувати їх конкретну суму), а розмір податку 

обчислюється шляхом віднімання від суми ПДВ з реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) суми ПДВ, що сплачений постачальникам за виконані роботи, надані 

послуги, придбані матеріальні ресурси і введені в експлуатацію основні виробничі 

фонди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. Порядок обчислення і сплати податку 
 

ПДВ - це складний податок, який передбачає існування податкових зобов'язань 

щодо ПДВ і сум, що підлягають сплаті ПДВ до бюджету. 

Механізм обчислення ПДВ базується на співставленні сум податкового 

зобов'язання і сум податкового кредиту. 

Податкове зобов'язання - загальна сума податку, одержана (нарахована) 

платником податку в звітному (податковому) періоді. 

Податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити 

податкове зобов'язання звітного періоду. 

Важливим елементом у механізмі сплати ПДВ є дата виникнення податкових 

зобов'язань і права платника на податковий кредит. 

Датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) 

вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається 

будь-яка з подій, що сталася раніше; 

•  або дата зарахування коштів від покупця (замовника), 

•  або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - даті оформлення 

документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку. 

Якщо продажу товарів (валютних цінностей) або послуг з використанням 

торговельних автоматів або іншого подібного устаткування, що не передбачає 

наявності касовою апарата, контрольованого уповноваженою на це фізичною 

особою, датою виникнення податкових зобов'язань вважається дата виймання з 

таких торговельних апаратів або подібного устаткування грошової виручки, 

У разі, коли продаж товарів (робіт, послуг) через торговельні автомати 

здійснюється з використанням жетонів, карток або інших замінників гривні, датою 

збільшення валового доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток або 

інших замінників гривні. 

У разі, коли ж продаж товарів (робіт, послуг) здійснюється з використанням 

кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, персональних або інших 

чеків, датою збільшення податкових зобов'язань вважається і або дат оформлення 

податкової накладної, що засвідчує факт надання платником податку товарів (робіт, 

послуг) покупцю або дата виписування відповідного рахунку (товарного чека), 

залежно від того, яка подія відбулася раніше, 

Датою виникнення податкових зобов'язань орендодавця (лізингодавця) для 

операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного переданим об'єкта 

фінансової оренди (лізингу) у користування орендарів (лізингоотримувачів). 

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі продажу товарів (робіт, 

послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких коштів на 

поточний рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у 

будь якому іншому вигляді, включаючи зменшення заборгованості такого платника 

податку їй його зобов'язаннями перед таким бюджетом. 

Датою виникнення податкових зобов'язань при ввезенні (імпортуванні) товарів 

є дата оформлення ввізної митної декларації із зазначенням у ній суми податку, що 

підлягає сплаті. Датою виникнення податкових зобов'язань при імпортуванні робіт 

(послуг) є дата списання коштів з розрахункового рахунку платника податку в оплату 



  

робіт (послуг) або дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт 

(послуг) нерезидентом залежно від того, яка з подій відбулася першою. 

Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених 

(нарахованих) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів 

(робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва 

(обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації. 

Суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) платником податку у 

звітному періоді у зв'язку з придбанням (спорудженням) основних фондів, що 

підлягають амортизації, включаються до складу податкового кредиту такого звітного 

періоду, незалежно від термінів введення в експлуатацію основних фондів, а також 

від того, чи мав платник податку оподатковувані обороти протягом такого звітного 

періоду. 

У разі здійснення платником податку операції з продажу товарів (робіт, 

послуг), що звільнені від оподаткування або не є об'єктом оподаткування,   суми   

податку,   сплачені   (нараховані)  у   зв'язку   з придбанням товарів (робіт,  послуг), 

вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних  

фондів і нематеріальних   активів,   що   підлягають   амортизації,   відносяться 

відповідно  до  складу  валових  витрат виробництва (обігу)  та  на збільшення 

вартості основних фондів і нематеріальних активів, а також до податкового кредиту 

не включаються. 

Коли товари (роботи, послуги), що виготовлені придбані, частково 

використовуються в оподатковуваних операціях, а частково -ні, до суми податкового 

кредиту включається та частка сплаченого (нарахованого) податку при їх 

виготовленні або придбанні, яка відповідає частці використання таких товарів (робіт, 

послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду. 

У разі, коли платник придбає товари (роботи, послуги), вартість яких не 

відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) і не підлягає амортизації, 

податки, сплачені у зв'язку з таким придбанням, відшкодовуються за рахунок 

відповідних джерел і до складу податкового кредиту не включаються. 

Не дозволяється включення до податкового кредиту будь-яких витрат зі сплати 

податку, що не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями, а 

при імпорті робіт (послуг) - актом прийняття робіт (послуг) чи банківським 

документом, який засвідчує перерахування коштів в оплату вартості таких робіт 

(послуг). 

Датою виникнення права платники податку на податковий кредит вважається: 

•   дата здійснення першої з подій: 

• або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку   в   

оплату   товарів   (робіт,   послуг),   дата   винники відповідного рахунку (товарного 

чека) в речі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або 

комерційних чеків; 

• або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання 

платником податку товарів (робіт, послуг), 

• для   операцій   із   ввезення   (пересилання)   товарів   (робіт, послуг) - дата 

сплати податку за податковими зобов'язаннями. 

Датою виникнення права орендаря (лізингоутримувача) на збільшення 

податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного 

отримання об'єкта фінансового лізингу таким орендарем. 



  

Продаж товарів (робіт, послуг) здійснюється за договірними (контрактними) 

цінами з додатковим нарахуванням ПДВ. 

Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з 

бюджету, визначаються як різниця між шельмою сумою податкових зобов'язань, які 

виникли у зв'язку з будь-яким продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного 

періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду. Сплата податку проводиться 

не пізніше двадцятого числа місяця, що настає за звітним періодом, 

Звітним податковим і розрахунковим документом з ПДВ є податкова накладна. 

Податкова накладна складається в момент виникнення податкових зобов'язань 

продавця у двох примірниках. Оригінал податкової накладної надається покупцю, 

копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг). 

Податкова накладна повинна містити: 

• порядковий номер податкової накладної; 

• дату виписки податкової накладної; 

• найменування юридичної особи; 

• податковий номер платника податку; 

• місце розташування юридичної особи; 

• опис товарів, їх кількостей; 

• повне найменування одержувача; 

• ціну продажу без урахування податку; 

• ставку  податку  і  відповідну  суму  податку  в  цифровому значенні; 

• загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку. 

Податкова накладна складається в двох екземплярах у момент виникнення 

податкових зобов'язань (один у покупця, інший у продавця). 

Для операцій, оподатковуваних і звільнених від оподаткування, складаються 

окремі податкові накладні. 

Податкові накладні виписуються на кожне повне чи часткове постачання 

товарів. 

Податкова накладна не виписується, якщо обсяг разового продажу товарів не 

більший від двадцяти гривень. 

Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом ДПАУ від 

30.05.97 р. №165, Лист ДПАУ від 26.06.2001 р. №3544/6/16-1220. 

По філіях, що не мають банківського рахунка зі здійснення продажу товарів, 

зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі філії, може делегувати 

філії чи структурному підрозділу право виписки податкової накладної, але перед 

цим кожному структурному підрозділу і філії присвоїти свій код і письмово 

повідомити ДПА. 

При складанні податкової накладної філією порядковий номер податкової 

накладної встановлюється з урахуванням присвоєного коду і визначається чисельне 

значення через дріб. Чисельник - номер податкової накладної, знаменник - код). 

Відповідальність за достовірність і своєчасність ведення податкового обліку 

несе платник ПДВ. 

За спільною діяльністю - на підставі Листа ДПАУ від 26.06.2001р. № 

3544/6/16-1220. 

Учасник, на якого покладено обов'язки з ведення обліку спільної діяльності, 

має зареєструвати книгу обліку продажу і придбання щодо спільної діяльності в 

ДПА й окремо щодо діяльності, яка не належить до спільної. 



  

Слід зазначити, що в окремих випадках складається зведена податкова 

накладна. Так, зведена податкова накладна складається у випадку постачання 

товарів, постачання яких має неперервний, ритмічний характер, - виписується, 

виходячи з встановленої в договорі періодичності оплати поставленої продукції (1 

раз на 5 днів, І раз на 10 днів), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше від 

останнього дня місяця. 

До зведеної податкової накладної необхідно додати перелік товарно-

транспортних накладних. У Книзі обліку-продажу (придбання на загальну суму 

податкового зобов'язання) податкового кредиту. 

Податкова накладна має бути завірена печаткою платника ПДВ - продавця, 

підписана особою, уповноваженою підприємством, 

Для операцій, що оподатковуються і звільнені від оподаткування, складаються 

окремі податкові накладні. Для фізичних осіб, не зареєстрованих як суб'єкти 

підприємницької діяльності, що ввозять товари на митну територію України в 

обсягах, які підлягають оподаткуванню, оформлення митної декларації 

прирівнюється до подання податкової декларації. 

Податкова накладна видається у разі продажу товарів покупцю на його вимогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8. Бюджетне відшкодування ПДВ 
 

Бюджетне відшкодування - це повернення платнику податку надмірно 

сплачених коштів, які повинні йому належати згідно з діючим законодавством. 

У строки, передбачені законом для відповідного податкового періоду, платник 

податку подає органу державної податкової служби за місцем свого знаходження 

податкову декларацію, незалежно під того, чи виникло у цьому періоді податкове 

зобов'язання чи ні. У випадку, якщо за результатами звітного періоду різниця між 

загальною сумою податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку з будь-яким 

продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, те сумою податкового 

кредиту звітного періоду має від'ємне значення, то така сума (як надміру сплачена) 

підлягає відшкодуванню платнику продподатку з Державного бюджету України. 

Підставою для отримання відшкодування є дані виключно податкової декларації за 

звітний період. 

При наявності у платника податкового боргу минулих звітних періодів зі 

сплати податку на додану вартість (у тому числі відстроченого та розстроченого) 

сума, задекларована до відшкодування, зараховується в погашення такої 

заборгованості. 

У разі, коли платник податку мас непогашену заборгованість з податку на 

додану вартість минулих податкових періодів або непогашений податковий вексель, 

сума експортного відшкодування або її частина направляються на погашення такої 

заборгованості або зараховуються у рахунок погашення такого векселя. 

Відшкодування при настанні терміну проводиться згідно з рішенням платника 

податку, яке відображене в податковій декларації (одночасно може бути декілька 

напрямів відшкодування) шляхом: 

 перерахування грошових сум з бюджетного рахунку на рахунок платника 

податку в установі банку, що його обслуговує; 

 зарахування суми відшкодування в рахунок платежів з податку на додану 

вартість. 

Слід відзначити, що платник податку, який здійснює операції з вивезення  

(пересилання)  товарів   (робіт,   послуг)  за  межі   митної території   України   

(експорт)    і    подає    розрахунок    експортного відшкодування  за  наслідками   

податкового  місяця,  має  право  на отримання такого відшкодування протягом 30 

календарних днів з дня подання такого розрахунку. Зазначений розрахунок подається 

разом із митною декларацією, копіями платіжних поручень. Для визначення суми  

експортного  відшкодування до  складу  податкового  кредиту включаються суми 

податку, фактично сплачені платником податку - експортером коштами у складі ціни 

придбаних товарів (робіт, послуг), у інших платників податку - постачальників таких 

товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до валових витрат виробництва 

(обігу) або підлягає амортизації, починаючи з першого числа звітного місяця   та   

закінчуючи   днем    подання    розрахунку   експортного відшкодування, включаючи 

такий день, а при ввезенні (імпортуванні) таких товарів (робіт, послуг) - суми 

податку, сплачені у такий самий період до бюджету у зв'язку із таким ввезенням 

(імпортуванням) або визначені у податковому векселі, виданому протягом такого 

місяця, але не погашеному до дня подання такого розрахунку. 



  

У разі, коли платник податку здійснює експортування товарів (робіт, послуг), 

отриманих від іншого платника податку на умовах комісії, консигнації, доручення 

або інших видів договорів, які не передбачають переходу права власності на такі 

товари (роботи, послуги) від такого іншого платника податку до експортера, право 

на отримання експортного відшкодування має такий інший платник податку. При 

цьому комісійна винагорода, отримана платником податку - експортером від такого 

іншого платника податку, включається до бази оподаткування. 

Експортному  відшкодуванню  підлягає  відсоток  податкового кредиту 

податкового періоду, що має дорівнювати  частці  обсягів продажу товарів (робіт, 

послуг) на експорт у загальному обсязі оподатковуваних операцій з продажу товарів 

(робіт, послуг) такого податкового періоду (включаючи їх оподаткування при 

імпорті). До обсягів продажу товарів (робіт, послуг) на експорт не включаються: 

•  майнові добровільні пожертвування на користь нерезидентів; 

•  майнові внески для ведення спільної діяльності з нерезидентом за межами 

України; 

•  майнові внески, що повертаються  іноземному інвестору, а також інші 

операції з майном, вартість якого не відноситься до складу валових  витрат або не    

підлягає    амортизації у особи, які оподатковується податком на прибуток 

підприємств. 

У разі, коли платник податку не подає розрахунок експортного відшкодування 

у встановлені строки, експортне відшкодування не надається, а суми такого 

відшкодування враховуються у розрахунку зобов'язань такого платника податку з 

податку майбутніх податкових періодів. Розрахунок експортного бюджетною 

відшкодування подається разом з декларацією за відповідний звітний період. 

Безпосереднє відшкодування коштів з бюджету проводитеся органами 

державного казначейства, які зі свого рахунку перераховують кошти на рахунок 

платники, але за умови мотивованого висновку податкової служби або рішення суду. 

Податкові служба зобов'язана подати до казначейства висновок не пізніше ніж за 5 

днів до закінчення терміну відшкодування. 

Питання бюджетного відшкодування стало протягом останніх років 

найбільшою проблемою при адмініструванні ПДВ. Оскільки виникає досить цікава 

ситуація - суми податкових зобов’язань  може зрівнюватися із сумами податкового 

відшкодування. Таким чином виникає запитання: чи доцільно застосовувати податок, 

який дотаційним, тим самим збільшуючи і без того постійний дефіцит бюджету.  До  

цього призвели в першу чергу не доскональність чинного механізму бюджетного 

відшкодування, відсутність диференційованих ставок податку та відсутність 

податкової етики та дисципліни у більшості платників цього податку. Механізм 

відшкодування ПДВ застосовується без винятку у всіх розвинутих країнах, де існує 

такий податок. Але, на відміну від України, він є самодостатнім. 

Через нерівномірність надходжень податку до бюджету в більшості випадків 

відшкодування виплачувалося із запізненням. У зв'язку з цим чинний порядок 

виплати відшкодування викликав багато нарікань. Теоретично ПДВ, який 

включається до ціни продукції, повинен повністю перекладатися на споживача. Саме 

споживач, а не підприємство, повинен нести тягар цього податку. Підприємство 

відповідальне лише за стягнення податку і внесення його до бюджету. ПДВ не 

повинен впливати на фінансовий стан підприємства, на його обігові кошти. 



  

Постійні затримки бюджетного відшкодування призводять до того, що у 

підприємств виявляється недостатня сума обігових коштів для ефективного 

функціонування, а внаслідок чого і спокуса до порушень податкового законодавства 

через пошук різноманітних схем для отримання незаконного бюджетного 

відшкодування. 

Утім, проблема своєчасної виплати відшкодування й досі не розв'язана. Про це 

свідчать численні матеріали в засобах масової інформації та справи щодо 

відшкодування ПДВ, які розглядаються в господарських   судах.   Склалася   

ситуація,    коли   ДПА   спочатку відшкодовує ПДВ і лише потім кошти надходять 

до бюджету, хоча повинно бути навпаки. Податківці змушені виплачувати 

відшкодування за рахунок кінцевих надходжень до бюджету. Тож вирішення питання  

щодо  відшкодування  ПДВ  залежить  від  надходжень до бюджету. 

Стосовно ж виплати відшкодування експортерам - отримувати його повинні 

лише ті експортери, які раніше сплатили ПДВ грошима і можуть це документально 

підтвердити, - відшкодовувати потрібно тільки суми реально сплаченого, а не 

нарахованого податку. Щоб отримати право на повернення ПДВ із бюджету, 

підприємство разом із розрахунком  експортного  відшкодування  має  надати  

податковому органу митну декларацію на підтвердження того, що товар дійсно був 

експортований, та копії платіжних доручень, завірених банком. Якщо експортер не 

перерахував до бюджету грошей до подачі податкової декларації   або,   наприклад,   

розрахувався   із   постачальником   за бартером, він немає права на відшкодування з 

бюджету дебетового сальдо ПДВ. 

Такий порядок дозволить майже унеможливити проведення бартерних 

операцій на експорт, удосконалити механізм відшкодування, створити перешкоди 

фіктивним фірмам в отриманні з бюджету значних коштів за різними схемами 

відшкодування ПДВ. Однак необхідність надавати додаткові документи на 

відшкодування заважає у першу чергу чесним підприємцям. 

Отже, для удосконалення механізму ПДВ на сьогодні дуже важливо разом із 

спрощенням порядку отримання відшкодування, в першу чергу для виробників 

технологічної продукції і експортерів, обмежити можливості зловживань і 

незаконного отримання відшкодування. 

На даний час застосовується такий порядок відшкодування, який значно 

зменшує кількість можливих учасників взаємозаліків, а також майже ліквідовує 

вексельну форму взаємозаліків. Збільшилась кількість документів, необхідних для 

взаємозаліку: тепер учасникам доведеться подавати заяву від особи, якій бюджет 

заборгував відшкодування, схему розрахунків, довідки і висновки податної інспекції 

про наявність суми до відшкодування і суми боргу перед бюджетом, акти звірки, 

договори, рахунки-фактури, накладні їй Інші документи, що засвідчують наявність 

господарських відносин між ними. 

Порядок відшкодування ускладнюється й тим, що схеми взаємозаліку на суму 

понад 300 тисяч гривень слід узгоджувати з регіональними управліннями 

казначейства і податкової служби, а не з їх територіальними органами. Порядок і 

строки такого узгодження залишаються невизначеними, і названим організаціям, 

ймовірно, доведеться видати роз'яснення. Після виконання перелічених 

формальностей у казначействі відкривається спеціальний рахунок, через який і 

здійснюватиметься взаємозалік за рахунок тимчасово вільних залишків бюджетних 

коштів, а в разі їхньої недостатності казначейство надає необхідні суми для 



  

підкріплення, Отже, тепер усі розрахунки проводитимуться живими грошима, а не 

тільки на папері. Значним прогресом є встановлення обмеження кількості 

кредиторів, які можуть брати участь у проведенні операції з відшкодування ПДВ 

підприємству, що є їхнім боржником. 

Однак, незважаючи на постійні спроби реформування, чинний механізм 

виплати бюджетного відшкодування є серйозною перешкодою ефективному 

виконанню фіскальної функції ПДВ, він призводить до того, що в деяких регіонах 

обсяги відшкодування перевищують обсяги надходжень ПДВ. Це відбувається, 

зокрема, черві необґрунтоване широке застосування нульової станки, яка надає на 

отримання відшкодування ПДВ, сплаченого постачальникам, і не передбачає 

включення ПДВ до ціни при продажу товарів і великої кількості свідомих 

зловживань платників податній з метою незаконного отримання відшкодування. 

Проте механізм відшкодування ПДВ необхідний, від нього відмовлятися не 

варто, досвід розвинутих держав це підтверджує. Необхідно удосконалювати 

методику відшкодування паралельно із реформуванням бази оподаткування та 

впровадженням диференційованих ставок. І тоді ПДВ можна буде розглядати не 

лише як важливе джерело   фіскального   тиску,   але   й   як   важливий   елемент   

для регулювання економічних процесів держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9. Звітність платників ПДВ і контроль податкових органів 
 

Звітністю   платника   податку   по   сплаті   ПДВ   є   податкова декларація по 

ПДВ. 

Податкова декларація з ПДВ подається за базовий податковий (звітний) період, 

що дорівнює: 

• календарному   місяцю   -   протягом   20   календарних   днів, наступних  за  

останнім  календарним  днем   звітного  (податкового) місяця; 

• календарному  кварталу  — протягом  40  календарних  днів, наступних  за  

останнім  календарним  днем  звітного  (податкового) кварталу. 

Якщо останній день терміну подання податкової декларації припадає на 

вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за 

вихідним або святковим робочий день. 

Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового 

зобов'язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом десяти 

календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну. 

Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою яка 

зареєстрована платником податку на додану вартість. Особи, які не підпадають під 

визначення платників податку у зв'язку з обсягами оподатковуваних операцій, 

меншими ніж 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом будь-

якого періоду за останні 12 календарних місяців, у тому числі особи, які 

зареєстровані за власним бажанням, а також ті, що здійснюють торгівлю за готівку 

до досягнення зазначеного обсягу оподатковуваних операцій, подають декларацію за 

скороченою формою. 

Декларація подається (власноруч, поштою чи в електронній формі) до 

податкового органу за місцем реєстрації особою, яка зареєстрована платником ПДВ. 

Декларація складається зі вступної частини та чотирьох розділів. З них платником 

заповнюються перші три розділи та вступна частина, четвертий розділ заповнюється 

працівниками податкової інспекції (адміністрації) лише на оригіналі декларації, який 

залишається у податковій інспекції (адміністрації). 

Платник податку подає до органу державної податкової служби податкову 

декларацію незалежно від того, чи виникло у цьому періоді податкове зобов'язання, 

чи ні. Декларація може бути заповнена від руки чорнильною чи кульковою ручкою 

або видрукувана (заповнення олівцем не допускається), без виправлень і помарок, у 

рядках, де відсутні дині для заповнення, має бути проставлений прочерк. Платник 

податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в 

декларації. 

Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним бухгалтерського обліку, 

достовірність даних підтверджується. Якщо за результатами звітного періоду 

різниця між загальною сумою податкових зобов’язань, що виникли у зв'язку з 

продажем товарів чи виконаних робіт або наданих послуг, та сумою податкового 

кредиту має від'ємне значення, то така сума засвідчується підписом платника, якщо 

платник -  фізична особа, в інших випадках (особа, яка визначена як платник податку 

на додану вартість, крім фізичних осіб) — підписами відповідальних осіб 

(директора, головного бухгалтера) та печаткою, а в разі подання декларації в 



  

електронній формі - електронним підписом підзвітних осіб, зареєстрованих у 

порядку визначеним законодавством. 

Податкова декларація з ПДВ має таку структуру: 

•  вступна частина; 

•  "Податкові зобов'язання"; 

•  "Податковий кредит"; 

•  "Розрахунки з бюджетом за звітний період"; 

• "Результати розрахунків з податку на додану вартість. Одночасно з 

декларацією  повинні  подаватися  всі  необхідні додатки до декларації. До 

податкової декларації додаються; 

• додаток 1. "Розрахунок експортного відшкодування"; 

• додаток 2. "Розрахунок коригування сум ПДЦ"; 

• додаток 3. "Розрахунок частки бюджетного відшкодування" Контроль за 

нарахуванням і внесенням податку до бюджету здійснюють органи державної 

податкової служби, а за справлянням і перерахуванням податку до бюджету під час 

ввезення (пересилання) товарів на митну територію України - митні органи. 

Контрольна робота включає в себе: 

 попередню камеральну перевірку (звітів та податкових декларацій 

безпосередньо в момент здачі їх у податкові Інспекції); 

 документальну перевірку (з обов'язковим виїздом до платника ПДВ). 

За результатами перевірки складається акт, ні основі даних якого притягують 

до відповідальності порушників. 

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і 

зборів та додержання законів про оподаткуванні несуть платники податків і зборів 

відповідно до законів України. 

За порушення правильності обчислення та своєчасності сплати до бюджету 

податків, зборів й інших обов'язкових платежів законодавством передбачено 

фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність. 

Адміністративна відповідальність (штрафи), що застосовується податковими 

органами, має деякі особливості. Підставою для її застосування є вчинення 

адміністративного правопорушення (ст.9 Кодексу України про адміністративне 

правопорушення - КУпАП); адміністративні штрафи накладаються лише на 

фізичних осіб (громадян) - окремих платників податків, керівників і бухгалтерів 

платників податків - юридичних осіб, інших громадян, винних у порушенні 

податкового законодавства. Розмір штрафу залежить від сукупності обставин, що 

пом'якшують або обтяжують відповідальність порушника (ст. 34, ст. 35), а також від 

його особи, ступеня вини, майнового стану (ст. 33). 

Кримінальній відповідальності і покаранню підлягає особа, винна у вчиненні 

злочину, тобто така, що умисно або з необережності вчинила передбачене 

кримінальним законом суспільне небезпечне діяння та регулюється відповідними 

статтями Кримінального Кодексу України. 

Найбільш поширеними є злочини, який визначається за статтею 212 

"Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів". Під ухиленням 

від сплати податків слід розуміти діяння особи, спрямоване на повну або часткову 

несплату певних податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які повинні 

сплачуватись підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, а 

також фізичними особами. Фактично ухилення характеризується бездіяльністю, 



  

тобто невиконанням конституційного обов'язку зі сплати податків, зборів і 

обов'язкових платежів. 

Нижній поріг кваліфікації ухилення від оподаткування становить від 17 до 51 

тисячі гривень. За такий злочин, скоєний проти системи оподаткування, винна особа 

карається штрафом від 855 до 5100 гривень або позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років. 

Друга частина статті має вже кваліфікуючу ознаку, тобто якщо несплата 

податку вчинена за змовою групи осіб або якщо ухилення склало від 51000 до 85000 

гривень. Діяння на таку суму карається штрафом від 8500 до 34000 гривень або 

виправними роботами до 2 років чи обмеженням волі на термін до 5 років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 

років. 

У статті міститься третя частина, що передбачає скоєння злочину особою, 

раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, платежів або якщо дії 

особи призвели до фактичного ненадходження до бюджетів, цільових фондів-коштів 

в особливо великих розмірах. Відповідальність за цією третьою частиною дуже  

сувора - це позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років І позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років з 

конфіскацією майна. 

Якщо платник податку вперше вчинив порушення чи діяння за першою або 

другою частинами статті,  то він звільняється від кримінальної відповідальності, у 

разі, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності він сплатив борг за 

податками і зборами, а також відшкодував збитки, завдані державі їх несвоєчасною 

сплатою (фінансові санкції, пеня). 

За порушення податкового законодавстві передбачено застосування 

фінансових санкцій у вигляді пені та штрафу. 

Після закінчення встановлених термінів погашення узгодженого податкового 

зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Нарахування пені 

розпочинається: 

• при самостійному нарахуванні суми податкового зобов'язання платником  

податків - від першого робочого дня,  наступного за останнім днем граничного 

терміну сплати податковою зобов'язання; 

• при    нарахуванні    суми    податкового    зобов'язання    контролюючими 

органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного 

терміну сплати податкового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні. 

У разі, коли платник податків до початку його перевірки контролюючим 

органом самостійно виявляє факт зниження податкового зобов'язання та погашає 

його, пеня не нараховується. 

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних 

санкцій за їх наявності) з розрахунку 120% річних облікової ставки Національного 

банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день 

його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є 

більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. 

Штрафні санкції за порушення податкового законодавства накладаються на 

платника податків у розмірах, визначених далі. 



  

Платник податків, що не подає податкову декларацію в термін, визначені 

законодавством, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних   мінімумів   

доходів   громадян   за   кожне   таке неподання або її затримку. 

Якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового 

зобов'язання платника податків при неподанні у встановлені терміни податкової 

декларації додатково до штрафу, платник податків сплачує штраф у розмірі десяти 

відсотків суми податкового зобов'язання за кожний повний або неповний місяць 

затримки податкової декларації, але не більше п'ятдесяти відсотків від суми 

нарахованого податкового зобов'язання та не менше десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

У разі, коли контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового 

зобов'язання платника податків за умови, що дані документальних перевірок 

результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення 

суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях, такий 

платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі десяти відсотків від суми 

недоплати за кожний з податкових періодів, установлених для такого податку, збору 

(обов'язкового платежу), починаючи з податкового періоду, на який припадає така 

недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким 

платником податків податкового повідомлення від контролюючого органу, але не 

більше двадцяти п'яти відсотків такої суми й не менше десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян сукупно за весь строк недоплати, незалежно від 

кількості податкових періодів, що минули. 

Якщо контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового 

зобов'язання платника податків за умови, що контролюючий орган внаслідок 

проведення камеральної перевірки виявляє арифметичні або методологічні помилки 

у поданій платником податків податковій декларації, які призвели до заниження або 

завищення суми податкового зобов'язання, такий платник податків зобов'язаний 

сплатити штраф у розмірі п'яти відсотків суми донарахованого податкового 

зобов'язання, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян 

сукупно за весь термін недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що 

минули. 

Коли платника податків (посадову особу платника податків) засуджено за 

скоєння злочину щодо ухилення від сплати податків або якщо платник податків 

декларує переоцінені або недооцінені об'єкти оподаткування, що призводить до 

заниження податкового зобов'язання у великих розмірах, такий платник податків 

сплачує штраф у розмірі п'ятдесяти відсотків від суми недоплати, але не менше ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян сукупно за весь термін недоплати, 

незалежно від кількості податкових періодів, що минули. 

Заниженням податкового зобов'язання у великих розмірах вважається сума 

недоплати, яка встановлюється на рівні, визначеному Кримінальним кодексом 

України (17000 грн.). 

Коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання 

протягом граничних термінів, такий платник подиху зобов'язаний сплатити штраф у 

таких розмірах: 

• при затримці до 30 календарних днів, наступних їв останнім днем 

граничного терміну сплати узгодженої суми подій коти о    зобов’язання, - у  розмірі    

десяти відсотків погашеної суми по дні нового боргу; 



  

• при  затримці   від  31   до  90   календарних   дні»   включно, наступних за 

останнім днем граничного терміну сплати узгодженої суми   податкового   

зобов'язання,   -  у   розмірі   двадцяти   відсотків погашеної суми податкового боргу; 

• при затримці, що є більшою 90 календарних днів, наступних за останнім    

днем    граничного    терміну    сплати    узгодженої    суми податкового зобов'язання, 

- у розмірі п'ятдесяти відсотків погашеної суми податкового боргу. 

Якщо платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, 

відчужив такі активи без попередньої згоди податкового органу, якщо отримання 

такої згоди є обов'язковим, платник податків додатково сплачує штраф у розмірі 

суми такого відчуження, визначеної за звичайними цінами. 

У разі, коли платник податків здійснює продаж (відчуження) товарів 

(продукції) або здійснює грошові виплати без попереднього нарахування та сплати 

податку, збору (обов'язкового платежу), якщо відповідно до законодавства таке 

нарахування та сплата є обов'язковою передумовою такого продажу (відчуження) 

або виплати, такий платник податків сплачує штраф у подвійному розмірі від суми 

зобов'язання з такого податку, збору (обов'язкового платежу). Сплата зазначеного 

штрафу не звільняє платника податків від адміністративної або кримінальної 

відповідальності або конфіскації таких товарів (продукції) або коштів відповідно до 

закону. 

Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом 

самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових 

періодів, зобов'язаний: 

•  або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та 

штраф у розмірі п'яти відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого 

розрахунку; 

•  або відобразити суму такої недоплати у складі декларації з цього   податку,   

що   подається   за   наступний   податковий   період, збільшену на суму штрафу у 

розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми 

податкового зобов'язання з цього податку. 

Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову 

декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного терміну подання 

декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у цьому пункті, не 

застосовуються. 

При самостійному донарахуванні суми податкових зобов'язань адміністративні 

штрафи не накладаються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10. Облік податку на додану вартість 
 

Книги обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) ведуться з метою 

обліку господарських операцій і визначають можливість віднесення сум з ПДВ до 

податкового кредиту та відповідно до податкового зобов'язання в звітному періоді в 

зв'язку з придбанням та продажем товарів (робіт, послуг). 

Книги обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) повинні бути 

прошнуровані, пронумеровані та зареєстровані в податковому органі за місцем 

реєстрації платника ПДВ. Дату початку ведення таких книг і дату їх закінчення 

підтверджують підписами керівника і головного бухгалтера; щомісячні та у 

відповідних випадках щоквартальні підсумки підтверджують підписом особи, 

відповідальної за ведення книг, та підписом головного бухгалтера. 

Порядковий номер у книгах обліку продажу чи придбання товарів (робіт, 

послуг) відповідає відповідному порядковому номеру податкової накладної. 

Для платників податку, в яких податковий (звітний) період дорівнює 

календарному місяцю (кварталу) кінцеві результати (суми) визначають шляхом 

підсумків щоденно зареєстрованих операцій у цілому за місяць (за кожний місяць із 

визначенням загальних підсумків за квартал). 

Ведення детального обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) 

значно спрощує процес підготовки декларації з ПДВ. Дані Книг обліку продажу та 

придбання і декларації з ПДВ взаємопов’язані. 

Сільськогосподарські товаровиробники ведуть бухгалтерський облік 

розрахунків з ПДВ на окремих субрахунках: 

643 "Податкові зобов'язання" 

644 "Податковий кредит" 

На  підставі  податкових   накладних,  виписаних с.г. підприємствами в 

установленому порядку при реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) суми ПДВ 

належать:  

Д-т                                  К-т 

                                702, 703, 712, 713, 719               643 

                                                       

ПДВ з придбаних товаро - матеріальних цінностей на підставі податкових 

накладних відображається; 

                                                 Д-т                      К-т 

                                                644                      631; 685 

Позитивна різниця між сумою податкових зобов'язань та податковим кредитом 

за результатами операцій першої та другої групи обліку перераховується 

підприємством з поточного рахунка на спецрахунок і відображається: 

Д-т                    К-т 

                                                  313,64              311,48 

                                                                          

"Цільове фінансування і цільові надходження" на аналітичний рахунок "суми 

податку на додану вартість; спрямованих на підтримку сільськогосподарських 

товаровиробників". 

 

 



  

 

Питання для самоконтролю 

 

1.  Об’єкт оподаткування ПДВ. 

2.  Назвіть платників ПДВ  відповідно законодавства України. 

3.  Порядок визначення ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. 

4.  Пільги щодо ПДВ. 

5.  Види ставок ПДВ 

6.  Порядок заповнення декларації з ПДВ та податкової накладної. 

7. Яка відповідальність платників податків встановлена за порушення 

податкового законодавства по сплаті ПДВ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


