
Чи виникають податкові зобов’язання з ПДВ у платника податку, у 

разі коли перша подія (відвантаження товарів, оформлення 

документа на постачання послуг або зарахування коштів від 

покупця) відбулася до його реєстрації таким платником? 
 

ЗІР, категорія 101.06 

Згідно з п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                  

№ 2755-VI зі змінами і доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо загальна сума від 

здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з 

розд. V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної 

мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, 

сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана 

зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням 

(місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є 

платником єдиного податку першої – третьої групи. 

Пунктом 187.1 ст. 187 ПКУ визначено, що датою виникнення податкових 

зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий 

період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:  

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника 

податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання 

товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі 

відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника 

податку;  

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної 

декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена 

відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, 

що засвідчує факт постачання послуг платником податку. 

При цьому згідно з п.п. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 ПКУ касовий метод для цілей 

оподаткування згідно з розд. V ПКУ – метод податкового обліку, за яким дата виникнення 

податкових зобов’язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на 

банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів 

компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), 

а дата віднесення сум податку до податкового кредиту визначається як дата списання 

коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших 

видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів 

(послуг). 

Відповідно до п. 201.8 ст. 201 ПКУ право на нарахування податку та складання 

податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в 

порядку, передбаченому ст. 183 ПКУ. 



Враховуючи зазначене, якщо у платника ПДВ перша подія (відвантаження товарів, 

оформлення документа на постачання послуг або зарахування коштів від покупця) 

відбулася до його реєстрації платником ПДВ, а друга подія відбулася після такої 

реєстрації платника ПДВ, то податкове зобов’язання з ПДВ за такою операцією не 

нараховується, за умови, що такий платник не обрав касовий метод визначення 

податкового зобов’язання. 

Якщо ж платником ПДВ застосовується касовий метод визначення податкових 

зобов’язань, то у разі надходження за фактом оплати поставлених товарів/послуг після 

його реєстрації платником ПДВ, він зобов’язаний задекларувати податкові зобов’язання з 

ПДВ та погасити їх у встановленому законодавством порядку. 

Крім цього, якщо платник до його реєстрації платником ПДВ, на дату виникнення 

першої події, зобов’язаний був зареєструватись платником ПДВ, у зв’язку з досягненням 

обсягу оподатковуваних операцій 1000000 грн., але не зареєструвався, то податкові 

зобов’язання з ПДВ нараховуються, а право на податковий кредит не надається. 


