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ЗМІНИ ЗАПРОВАДЖЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ,
СПРЯМОВАНИХ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ГАРАНТІЙ У ЗВ’ЯЗКУ З
ПОШИРЕННЯМ  КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-2019)» № 540-IX ВІД 30 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ

для бізнесу



ЧИМ ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ, ЯКІ ЗВІЛЬНЕНІ
ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 71
ПІДРОЗДІЛУ 2 РОЗДІЛУ ХХ КОДЕКСУ?

ПРОТЯГОМ ЯКОГО ПЕРІОДУ ДІЄ ПІЛЬГА З
ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ, ВСТАНОВЛЕНА ПУНКТОМ 71
ПІДРОЗДІЛУ 2 РОЗДІЛУ ХХ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»
ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (ДАЛІ – КОДЕКС)?
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Законом України «Про внесення зм�н до деяких законодавчих акт�в,

спрямованих на забезпечення додаткових соц�альних та економ�чних
гарант�й у зв’язку з поширенням  коронав�русної хвороби (COVID-2019)» №
540-IX в�д 30 березня 2020 року (дал� – Закон №  540) викладено в нов�й
редакц�ї п.71 п�дрозд�лу 2 розд�лу ХХ «Перех�дн� положення» Кодексу (який
був внесений попередньо Законом №  530-IX в�д 17 березня 2020 року).

Зазначений закон набрав чинност� з 2 кв�тня 2020 року.

 

При цьому, зм�нами, запровадженими Законом №  540 визначено, що
норми пункту 71 п�дрозд�лу 2 розд�лу ХХ «Перех�дн� положення» Кодексу
застосовуються до операц�й, зд�йснених в пер�од, починаючи з 17 березня
2020 року, � до останнього числа м�сяця,   в якому завершується д�я 

 карантину, встановленого Каб�нетом М�н�стр�в України на вс�й територ�ї
України з метою запоб�гання поширенню на територ�ї України
коронав�русної хвороби (COVID-19).

 

Операц�ї з постачання   на митн�й територ�ї України п�сля 17 березня 2020

року ран�ше ввезених товар�в   (в тому числ� л�карських засоб�в, медичних
вироб�в та/або медичного обладнання), необх�дних для виконання заход�в,

спрямованих на запоб�гання виникненню � поширенню, локал�зац�ю та
л�кв�дац�ю спалах�в, еп�дем�й та пандем�й коронав�русної хвороби (COVID-

19), перел�к яких визначено Каб�нетом М�н�стр�в України, зв�льняються в�д
оподаткування незалежно в�д того, коли в�дбулося їх ввезення на митну
територ�ю України – до 17 березня 2020 року чи п�сля такої дати.

Перел�к л�карських засоб�в, медичних вироб�в та/або медичного
обладнання, необх�дних для зд�йснення заход�в, спрямованих на
запоб�гання виникненню � поширенню, локал�зац�ю та л�кв�дац�ю спалах�в,

еп�дем�й та пандем�й коронав�русної хвороби (COVID-19), як� зв�льняються
в�д сплати вв�зного мита та операц�ї з ввезення яких на митну територ�ю
України зв�льняються в�д оподаткування податком на додану варт�сть,

затверджено постановою Каб�нету М�н�стр�в України №  224 в�д 20 березня
2020  року  (дал� – Перел�к № 224), яка прийнята на виконання саме пункту
71 п�дрозд�лу 2 розд�лу ХХ Кодексу.



Постанова Каб�нету М�н�стр�в України №  271 в�д 8 кв�тня 2020 року (дал� –

 Постанова №  271) вносить зм�ни до ряду �нших урядових постанов, в тому
числ� – � до Перел�ку 224. Режим зв�льнення в�д оподаткування операц�й з
постачання товарних позиц�й, включених до Перел�ку №  224 постановою
КМУ №  271, застосовуватиметься з дати набрання чинност�   вказаної
нової постанови.
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З ЯКОЇ ДАТИ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ РЕЖИМ ЗВІЛЬНЕННЯ
ВІД ПДВ ДО ОПЕРАЦІЙ З ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ,
ДОДАНИХ У ПЕРЕЛІК № 224 ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 271 ВІД 8 КВІТНЯ 2020 РОКУ?

Головний критер�й для застосування п�льги з оподаткування – включення
товару до перел�ку № 224.

 

Разом �з тим, Постанова №   271 запроваджує додатков� критер�ї щодо
товар�в, як� мають бути дотриман� для застосування режиму зв�льнення в�д
оподаткування ПДВ як при ввезенн�, так � при виробництв� та постачанн� їх
на митн�й територ�ї України. Ц� критер�ї для ц�лей застосування пункту 71

п�дрозд�лу 2 розд�лу ХХ Кодексу мають в повн�й м�р� виконуватися з дати
набрання чинност� Постанови № 271.

 

Так, наприклад, для в�днесення товар�в, зазначених у розд�л� «Медичн�
вироби, медичне обладнання та �нш� товари, що необх�дн� для зд�йснення
заход�в, спрямованих на запоб�гання виникненню � поширенню,

локал�зац�ю та л�кв�дац�ю спалах�в, еп�дем�й та пандем�й гострої
респ�раторної хвороби COVID-19<…>», до товар�в, необх�дних для зд�йснення
заход�в, спрямованих на запоб�гання виникненню � поширенню,

локал�зац�ю та л�кв�дац�ю спалах�в, еп�дем�й та пандем�й гострої
респ�раторної хвороби COVID-19 <…>, як� зв�льняються в�д сплати вв�зного
мита та операц�ї з ввезення яких на митну територ�ю України та/або
операц�ї з постачання яких на митн�й територ�ї України зв�льняються в�д
оподаткування на додану варт�сть, повинно бути:

4
ЯКІ КРИТЕРІЇ ТА ВИМОГИ ДО ТОВАРІВ МАЮТЬ БУТИ
ДОТРИМАНІ, ЩОБ МАТИ ПРАВО НА ЗАСТОСУВАННЯ
РЕЖИМУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ,
ВСТАНОВЛЕНОГО ПУНКТОМ 71 ПІДРОЗДІЛУ 2 РОЗДІЛУ
ХХ КОДЕКСУ?



подано декларац�ю про в�дпов�дн�сть та нанесено на товар або
на його упаковку, а також на супров�дн� документи, якщо так�
документи передбачен� в�дпов�дним техн�чним регламентом, знак
в�дпов�дност� техн�чним регламентам зг�дно з правилами та
умовами його нанесення, визначеними у в�дпов�дних Техн�чних
регламентах, затверджених постановами Уряду; 

подано пов�домлення М�н�стерства охорони здоров’я про
введення в об�г та/або експлуатац�ю медичних вироб�в
(медичних вироб�в для д�агностики in vitro, активних медичних
вироб�в, як� �мплантують), стосовно яких не виконан� вимоги
техн�чних регламент�в, або пов�домлення Державної служби з
питань прац� про введення в об�г засоб�в �ндив�дуального захисту,

стосовно яких не виконан� вимоги техн�чних регламент�в.

або

Податков� п�льги, визначен� статтею 197 розд�лу V Кодексу та окремими
пунктами п�дрозд�лу 2 розд�лу ХХ Кодексу, надаються не окремим платникам
податк�в, а застосовуються при зд�йсненн� операц�й з постачання тих чи
�нших товар�в чи надання тих чи �нших послуг. Тому платники ПДВ не мають
права н� в�дмовитися, н� зупинити використання режиму зв�льнення в�д
оподаткування на один чи дек�лька зв�тних пер�од�в, якщо д�ю п�льги прямо
не зупинено чи не обмежено в�дпов�дними нормами Кодексу.

 

Дане правило повною м�рою застосовується � до п�льги �з оподаткування,

яка передбачена пунктом 71 п�дрозд�лу 2 розд�лу ХХ Кодексу. 

 

Таким чином, варт�сть товар�в, що включен� до Перел�ку №  224, повинна
визначатися без ПДВ з настання дати запровадження ц�єї п�льги,

в�дпов�дно до зм�н, внесених Законом № 540 (тобто з 17 березня 2020 року).

Ця вимога законодавства застосовується незалежно в�д того чи м�стять
договори та первинн� документи, складен� на постачання таких
товар�в, положення щодо необх�дност� нарахування ПДВ чи н�, а також
незалежно в�д дати укладення таких договор�в.

 

Сл�д зазначити, що операц�ї з ввезення на митну територ�ю України та
постачання на митн�й територ�ї України (як ввезених, так � вироблених на
митн�й територ�ї України) товар�в (в тому числ� л�карських засоб�в, медичних
вироб�в та/або медичного обладнання), необх�дних для виконання заход�в,

 

ЧИ МОЖЕ ПЛАТНИК ПОДАТКУ НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ
ПІЛЬГУ З ОПОДАТКУВАННЯ, ВСТАНОВЛЕНУ ПУНКТОМ
71 ПІДРОЗДІЛУ 2 РОЗДІЛУ ХХ КОДЕКСУ?
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платник податку – постачальник повинен скласти розрахунок
коригування до податкової накладної, яка була складена з
нарахуванням ПДВ, в якому вказати з� знаком «м�нус» показники
щодо поставлених товар�в �з Перел�ку №  224. Такий розрахунок
коригування п�длягає реєстрац�ї в Єдиному реєстр� податкових
накладних (дал� – ЄРПН) отримувачем (покупцем) товар�в;

Так, платникам податку, як� зд�йснювали постачання товар�в, що включен�
до Перел�ку № 224, з нарахуванням ПДВ, сл�д забезпечити проведення
коригування податкових зобов’язань з ПДВ щодо операц�й, як� були
зд�йснен� (в�дбулася «перша под�я») з дати запровадження п�льги з
оподаткування (з 17 березня 2020 року) до дати набрання чинност� Законом
№ 540-ІХ (до 2 кв�тня 2020 року).

 

При цьому платники податку мають провести перерахунки, зг�дно з якими
сума ПДВ, що була сплачена (нарахована) у склад� вартост� придбаних
товар�в та в�дображена в податкових накладних, складених щодо операц�й
�з такими товарами, як� в�дбулися в пер�од з 17.03.2020 до 01.04.2020 року
(включно), має бути або повернута покупцям, або зарахована в рахунок
оплати вартост� наступних поставок. 

 

При проведенн� такого коригування:

 

спрямованих на запоб�гання виникненню � поширенню, локал�зац�ю та
л�кв�дац�ю спалах�в, еп�дем�й та пандем�й коронав�русної хвороби (COVID-

19), що включен� до Перел�ку №  224, зв�льняються в�д оподаткування ПДВ
незалежно в�д того, хто виробляє та закуповує таку продукц�ю.

 

Постачальником (виробником, �мпортером) товар�в, що включен� до
Перел�ку №  224, може бути будь-який суб’єкт господарювання,

юридична або ф�зична особа.

 

Постачання зазначених товар�в також може зд�йснюватися � за
трьохсторонн�ми договорами, в яких отримувачем товар�в буде,

наприклад, медичний заклад, а особою, яка зд�йснює оплату – благод�йний
фонд, будь-який �нший суб’єкт господарювання чи ф�зична особа.
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ЧИ НЕОБХІДНО ПЛАТНИКАМ ПОДАТКУ, ЯКІ
ЗДІЙСНЮВАЛИ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ, ВКЛЮЧЕНИХ
ДО ПЕРЕЛІКУ № 224, КОРИГУВАТИ ПОДАТКОВІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПДВ, НАРАХОВАНІ В ПЕРІОД З 17
БЕРЕЗНЯ ДО 1 КВІТНЯ 2020 РОКУ (ВКЛЮЧНО)?6



платник податку – постачальник повинен скласти та зареєструвати
в ЄРПН податкову накладну на операц�ю з постачання товар�в з
Перел�ку №  224, яка зв�льняється в�д оподаткування, без
нарахування ПДВ. 

 

 

 

У випадку, якщо постачання товар�в, що включен� до Перел�ку №  224,

зд�йснювалось з нарахуванням ПДВ к�нцевому споживачу (неплатнику
ПДВ), у зв’язку з чим повернення сплаченого податку покупцям неможливе,

коригування нарахованих сум податкових зобов’язань безпосередн�м
продавцем не зд�йснюється. В�дпов�дна сума ПДВ, одержаного в�д
к�нцевих споживач�в –  неплатник�в податку у склад� ц�ни товар�в,

враховується таким продавцем при визначенн� податкових зобов’язань з
ПДВ за в�дпов�дний зв�тний пер�од у загальному порядку. 

 

Окремо зазначимо, що з урахуванням положень Закону України в�д 17

березня 2020 року №  533-ІХ «Про внесення зм�н до Податкового кодексу
України та �нших закон�в України щодо п�дтримки платник�в податк�в на
пер�од зд�йснення заход�в, спрямованих на запоб�гання виникненню �
поширенню коронав�русної хвороби (COVID19)», протягом пер�оду з 1

березня по 31 травня 2020 року не застосовуються санкц�ї за
нереєстрац�ю (несвоєчасну реєстрац�ю) податкових накладних/

розрахунк�в коригування до податкових накладних в ЄРПН (див.

Інформац�йний лист № 7 в�д 20 березня 2020 року).
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ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ
НАКЛАДНОЇ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПОСТАЧАННЯ
ТОВАРІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКУ № 224 ?

у верхн�й л�в�й частин� податкової накладної у граф� "Складена на
операц�ї, зв�льнен� в�д оподаткування" робиться пом�тка "Без
ПДВ";

у граф� 8 розд�лу Б (таблична частина) податкової накладної
вказується код ставки податку "903";

у графі 9 зазначається код пільги, визначений Довідником пільг,
наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших
обов'язкових платежів (далі – Довідник). Згідно із Довідником № 98/2,
складеним за станом на 02 квітня 2020 року (який розміщено за
посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri-
perelik/dovidniki-/54005.html), для операцій з постачання товарів,
включених до Переліку № 224, застосовується код пільги 14060544.

При складанн� податкової накладної за операц�ями з постачання товар�в,

як� включен� до Перел�ку № 224:



У випадку, якщо у платника в�дсутня можлив�сть зареєструвати в ЄРПН
податкову накладну �з зазначенням у граф� 9 такої накладної коду п�льги
14060544, то в такому випадку платник податку у граф� 9 має можлив�сть
проставити умовний код "99999999".

 

У раз� одночасного постачання товар�в, включених до Перел�ку №  224

(операц�ї з постачання яких зв�льняються в�д оподаткування), та будь-яких
�нших товар�в та послуг, операц�ї з постачання яких п�длягають
оподаткуванню за ставкою ПДВ 7 або 20 %, платник податку має складати
окрем� податков� накладн� для постачання товар�в в межах
оподатковуваних та зв�льнених в�д оподаткування ПДВ операц�й, адже
одночасного в�дображення у одн�й податков�й накладн�й цих двох тип�в
операц�й не передбачено.
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8

ЯКУ ПРИЧИНУ КОРИГУВАННЯ НЕОБХІДНО
ВКАЗУВАТИ В РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ ДО
ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ, СКЛАДЕНИХ З 17 БЕРЕЗНЯ
2020 РОКУ НА ОПЕРАЦІЇ З ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКУ № 224?
При складанн� розрахунку коригування до податкових накладних,

складених з 17 березня 2020 року на операц�ї з постачання товар�в з
Перел�ку №  224 з нарахуванням суми ПДВ, у граф� 2.1 розд�лу Б "Код
причини коригування" сл�д вказувати одну з причин коригування, яка дає
можлив�сть привести показники податкової накладної, до якої складається
такий розрахунок коригування, до значення «нуль» (тобто «обнулити»

податкову накладну). Наприклад, застосовувати код 103 "Повернення
товару або авансових платеж�в".

Роз’яснення щодо особливостей складання розрахунків коригування до
податкових накладних, в тому числі і із застосуванням кодів коригування,
надано листом ДФС від 27.11.2018 №  36942/7/99-99-15-03-02-17, який
розміщено на вебпорталі  ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/podatki-ta-
zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist/listi/2018-rik/73136.html.

9
ЯКОЮ ДАТОЮ МАЮТЬ БУТИ СКЛАДЕНІ РОЗРАХУНКИ
КОРИГУВАННЯ ДО ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ,
СКЛАДЕНИХ З 17 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ НА ОПЕРАЦІЇ З
ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКУ №
224?
Розрахунки коригування до податкових накладних, складених з 17 березня
2020 року на операц�ї з постачання товар�в з Перел�ку №  224 з
нарахуванням суми ПДВ, складаються на дату повернення сум податку
покупцям, а у раз� зарахування таких сум податку в рахунок майбутн�х
поставок – на дату такого зарахування.
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При цьому у раз� зарахування сум податку, нарахованих (сплачених) при
постачанн� товар�в з Перел�ку № 224 в пер�од з 17.03.2020 до 01.04.2020 року
(включно), в рахунок майбутн�х постачань – на дату такого зарахування
складається податкова накладна на операц�ю з постачання товар�в за
номенклатурою, визначеною договором щодо обсягу таких майбутн�х
постачань.

10
ЯКОЮ ДАТОЮ СКЛАДАЄТЬСЯ НОВА ПОДАТКОВА
НАКЛАДНА ПІСЛЯ СКЛАДАННЯ РОЗРАХУНКУ
КОРИГУВАННЯ ДО ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ, ЩО
БУЛИ СКЛАДЕНІ З 17 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ НА ОПЕРАЦІЇ
З ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКУ
№ 224?
Податкова накладна, яка складається разом з розрахунком коригування на
зам�ну податкової накладної, що була складена з 17 березня 2020 року на
операц�ю з постачання товар�в з Перел�ку №  224, складається на дату
зд�йснення першої под�ї. Тобто, дати складання податкової накладної,
складеної з 17 березня 2020 року на операц�ю з постачання товар�в з
Перел�ку № 224 з нарахуванням суми ПДВ, та податкової накладної, складеної
на цю ж операц�ю �з зазначенням п�льги з оподаткування, не повинн�
в�др�знятися.

11
ЯК ВІДОБРАЖАТИ У ПОДАТКОВІЙ ЗВІТНОСТІ
РОЗРАХУНКИ КОРИГУВАННЯ ДО ПОДАТКОВИХ
НАКЛАДНИХ, ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ З 17 БЕРЕЗНЯ 2020
РОКУ НА ОПЕРАЦІЇ З ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ З
ПЕРЕЛІКУ № 224 З НАРАХУВАННЯМ СУМИ ПДВ?
Законом №  540 передбачене застосування режиму зв�льнення в�д
оподаткування на операц�ї з постачання товар�в з Перел�ку № 224 на митн�й
територ�ї України не з моменту набрання чинност� даним Законом (2 кв�тня
2020 року), а з моменту запровадження карантинних заход�в на територ�ї
України, тобто, з 17 березня 2020 року.

 

У зв’язку з цим податков� накладн�, як� були складен� в пер�од з 17 березня по
2 кв�тня 2020 року �з застосуванням ставки 7 або 20 в�дсотк�в, вважаються
такими, що складен� з порушенням (не в�дпов�дають вимогам) положення
пункту 71 п�дрозд�лу 2 Розд�лу ХХ Кодексу. Тому податков� зобов’язання з ПДВ,

визначен� у таких податкових накладних, п�длягають коригуванню п�сля
повернення покупцям сплаченої ними суми ПДВ, або зарахування її в
рахунок оплати майбутн�х поставок. 



Своєю чергою, у податков�й зв�тност� з ПДВ платником податку
в�дображається операц�я з постачання товар�в з Перел�ку №  224, яка
зв�льняється в�д оподаткування ПДВ – за такою операц�єю має бути складена
податкова накладна без нарахування ПДВ. 

 

Тож податков� накладн�, складен� з 17 березня 2020 року на операц�ї з
постачання товар�в з Перел�ку №  224 з нарахуванням суми ПДВ, та
розрахунки коригування до таких податкових накладних, в податков�й
декларац�ї з ПДВ за березень та будь-як� наступн� зв�тн� пер�оди не
в�дображаються. 

 

Тобто, в декларац�ї за березень операц�я з постачання товар�в з Перел�ку №
224, в�дображається виключно як зв�льнена в�д оподаткування ПДВ. 

 

Якщо платник податку вже подав податкову зв�тн�сть з ПДВ за березень
2020 року � включив у таку податкову зв�тн�сть податков� накладн�, складен�
з 17 березня 2020 року на операц�ї з постачання товар�в з Перел�ку № 224 з
нарахуванням суми ПДВ, то до 21 кв�тня 2020 року (включно) такий платник
має право подати «Зв�тну нову» податкову декларац�ю з ПДВ з
виправленими показниками.

 

Якщо ж платник податку, який при складанн� податкової зв�тност� з ПДВ за
березень 2020 року включив податков� накладн�, складен� з 17 березня 2020

року на операц�ї з постачання товар�в з Перел�ку №  224 з нарахуванням
суми ПДВ, � не подав «Зв�тну нову» податкову декларац�ю з ПДВ у терм�н до
21 кв�тня 2020 року (включно) з виправленими показниками –   такий
платник податку має право подати до податкової зв�тност� з ПДВ за
березень 2020 року уточнюючий розрахунок, на п�дстав� якого
зменшити податков� зобов’язання з ПДВ, нарахован� за операц�єю з
постачання товар�в з Перел�ку № 224. 

 

Такий самий п�дх�д застосовується у раз� проведення коригування
податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованих в пер�од з 17 березня до 1 кв�тня
2020 року (включно), у пер�одах п�сля 21 кв�тня 2020 року.Подання
зазначеного уточнюючого розрахунку не призводить до нарахування
штрафних санкц�й, оск�льки в�дсутн�й факт заниження податкових
зобов’язань з ПДВ.
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Оск�льки податков� накладн�, як� були складен� в пер�од з 17 березня по 1

кв�тня 2020 року (включно) �з застосуванням ставки 7 або 20 в�дсотк�в
вважаються такими, що складен� з порушенням (не в�дпов�дають вимогам)

положення пункту 71 п�дрозд�лу 2 Розд�лу ХХ Кодексу, а тому суми ПДВ
зазначен� у таких податкових накладних не можуть бути включен� до
складу податкового кредиту будь-якого зв�тного пер�оду. 

 

У випадку, якщо платник податку покупець вже подав податкову зв�тн�сть з
ПДВ за березень 2020 року � включив суми «вх�дного» ПДВ, зазначен� у
таких податкових накладних, до складу податкового кредиту, то такому
платнику необх�дно подати «Зв�тну нову» податкову декларац�ю з ПДВ,

в як�й виключити так� суми ПДВ з� складу податкового кредиту, або
подати в�дпов�дний уточнюючий розрахунок, якщо до 21 березня 2020

року (включно) «Зв�тна нова» податкова декларац�я з ПДВ за березень 2020

року не буде подана.

ЧИ МАЄ ПРАВО ПОКУПЕЦЬ ТОВАРІВ З ПЕРЕЛІКУ №
224, ПРИДБАНИХ З НАРАХУВАННЯМ СУМИ ПДВ,
ПІДСТАВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО
КРЕДИТУ ЗА ТАКОЮ ОПЕРАЦІЄЮ?

12

Товари, як� при ввезенн� на митну територ�ю України зв�льняються в�д
оподаткування ПДВ, у тому числ� � включен� до Перел�ку № 224, в розд�л� II 
«Податковий кредит» податкової декларац�ї з ПДВ не в�дображаються, якщо
суми податку при проведенн� митного оформлення не нараховуються � не
сплачуються.

В ЯКОМУ РЯДКУ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ
ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ ОПЕРАЦІЇ З ВВЕЗЕННЯ НА МИТНУ
ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ТОВАРІВ З ПЕРЕЛІКУ № 224,
ЯКЩО ПРИ ВВЕЗЕННІ ЗАСТОСОВАНО РЕЖИМ
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ?13

Обсяги операц�й з постачання товар�в на митн�й територ�ї України,

зокрема, зв�льнених в�д оподаткування в�дпов�дно до п�дрозд�лу 2 розд�лу
XX Кодексу, в тому числ� � товар�в з Перел�ку №  224, в�дображаються у
рядках 5 та 5.1 розд�лу I   «Податков� зобов'язання» податкової декларац�ї з
ПДВ.

В ЯКОМУ РЯДКУ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ
ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ ОПЕРАЦІЇ З ПОСТАЧАННЯ НА
МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТОВАРІВ З ПЕРЕЛІКУ №
224, ЯКЩО ПРИ ЇХ ПОСТАЧАННІ ЗАСТОСОВАНО
РЕЖИМ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ?14
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При цьому для платник�в податку, як� заповнюють рядки 5 та 5.1 розд�лу I 

«Податков� зобов'язання» податкової декларац�ї з ПДВ, обов'язковим є
подання розрахунку сум податку на додану варт�сть, не сплачених
суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових
п�льг, та/або показник�в, в�дпов�дно до яких п�дприємства (орган�зац�ї)
належать до п�дприємства (орган�зац�ї) ос�б з �нвал�дн�стю (Д6) (додаток 6).

Додаток (Д6) заповнюється у розр�з� операц�й (п�дпункт 6 пункту 3 розд�лу V

Порядку заповнення � подання податкової зв�тност� з податку на додану
варт�сть, затвердженого Наказом М�н�стерства ф�нанс�в України № 21 в�д 28

с�чня 2016 року).

Інформац�я  наведена  у  цьому  Інформац�йному  лист�  може  бути  уточнена  �з  врахуванням  практичних
ситуац�й  платник�в  податк�в .
 
Цей  лист  носить  �нформац�йний  характер  та  не  є  �ндив�дуальною  податковою  консультац�єю ,  оск�льки
не  базується  на  особливостях  фактичних  обставин  операц�й  конкретного  платника  податку .
Інформац�йний  лист  ґрунтується  на  положеннях  чинного  законодавства  України  та  практики  його
застосування ,  як�  можуть  зм�нитися  в  майбутньому .  Кожен  платник  податку  у  порядку  ст .  52-53 ПКУ
може  звернутися  до  контролюючого  органу  �з  наведенням  фактичних  обставин  операц�й  та  наданням
в�дпов�дних  матер�ал�в  для  отримання  �ндив�дуальної  податкової  консультац�ї .


