
Хто є платником ПДВ? 
ЗІР, категорія 101.01 

Відповідно до п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року            

№ 2755-VI зі змінами і доповненнями (далі – ПКУ) для цілей оподаткування платником   

ПДВ є: 

1) будь-яка особа, що провадить або планує провадити господарську діяльність і 

реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному 

ст.183 ПКУ; 

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, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі 

переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України 

від 13 березня 2012 року № 4495-VI, зі змінами та доповненнями (далі – МКУ), а також: 

 особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають 

повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення 

таких митних режимів, встановлених митним законодавством; 

 особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію 

України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам 

чи цілям її надання згідно із ПКУ, а також будь-які інші особи, що 

використовують податкову пільгу, яку для них не призначено. 

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з ввезення на митну територію 

України фізичними особами (громадянами) чи суб’єктами підприємницької діяльності, які не 

є платниками податку, культурних цінностей, зазначених у п. 197.7 ст. 197 ПКУ; 

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. 

Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної 

господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин 

на основі окремих цивільно-правових договорів. Норми п.п. 6 п. 180.1 ст. 180 ПКУ не 

поширюються на управителів майна, які здійснюють управління активами інститутів 

спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва 

та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону; 

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

майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку 

зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить 

у власність держави (у тому числі майна, визначеного у ст. 243 МКУ), незалежно від того, чи 

досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної п. 181.1 ст. 

181 ПКУ, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа 

згідно із законодавством; 



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

внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, 

що перебувають у підпорядкуванні платника податку в порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; 

8) особа - інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов’язаний з 

виконанням угоди про розподіл продукції. 

Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі 

постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не 

зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній 

території України, є отримувач послуг (п. 180.2 ст. 180 ПКУ). 

Положення ст. 180 ПКУ не поширюються на осіб-нерезидентів, які надають послуги з 

підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та 

перетворення об’єкта ”Укриття” на екологічно безпечну систему, фінансування яких 

здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на 

безоплатній та безповоротній основі, відповідно до положень Рамкової угоди між Україною 

та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського 

фонду ”Укриття” в Україні та Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської 

АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, 

наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською 

атомною електростанцією (п.180.4 ст. 180 ПКУ). 


