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Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року           

№ 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податковий кредит звітного періоду 

визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із 

сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 

193.1 ст. 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду, зокрема, у зв’язку з ввезенням товарів 

та/або необоротних активів на митну територію України. 

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари 

почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності 

платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював 

платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду. 

У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право 

на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена 

відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку (п. 201.12 ст. 201 ПКУ). 

Згідно із п. 198.2 ст. 198 ПКУ для операцій із ввезення на митну територію України 

товарів датою віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за 

податковими зобов’язаннями згідно з п. 187.8 ст. 187 ПКУ. 

Відповідно до п. 190.1 ст. 190 ПКУ базою оподаткування для товарів, що ввозяться на 

митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості 

цих товарів, визначеної відповідно до розд. III Митного кодексу України від 13 березня 2012 

року № 4495-VI зі змінами та доповненнями, з урахуванням мита та акцизного податку, що 

підлягають сплаті і включаються до ціни товарів. 

Таким чином, ПДВ, сплачений при розмитненні ввезених на митну територію України 

товарів у разі їх безоплатного отримання, включається до складу податкового кредиту 

платника податку на підставі належним чином оформленої митної декларації. 

При цьому платник податку згідно з п. 198.5 ст. 198 ПКУ зобов’язаний нарахувати 

податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 

189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і 

зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ для 

такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними 

активами придбаними/виготовленими з ПДВ (для товарів/послуг, необоротних активів, 

придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання 

або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо 

такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають 

використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника 

податку (крім випадків, передбачених п. 189.9 ст. 189 ПКУ). 


