
Який порядок заповнення граф 2 та 3 додатка 6 до податкової 

декларації з ПДВ, для операцій, які звільнені від оподаткування згідно 

з  міжнароднми договорами (угодами)? 
ЗІР, категорія 101.23 

Статтею 3 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами 

та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що однією із складових податкового законодавства 

України є чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України і якими регулюються питання оподаткування. 

При цьому якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, 

застосовуються правила міжнародного договору. 

Згідно з п. 197.11 ст. 197 ПКУ звільняються від оподаткування операції із: 

 постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну 

територію України товарів як міжнародної технічної допомоги, яка надається 

відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у 

встановленому законодавством порядку; 

 постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну 

територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної 

допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на 

обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку; 

 ввезення на митну територію України майна як гуманітарної допомоги, наданої згідно з 

нормами Закону України від 22 жовтня 1999 року № 1192-XIV «Про гуманітарну 

допомогу». 

Відповідно до п. 46.1 ст. 46 ПКУ податкова декларація, розрахунок, звіт (далі – 

податкова декларація) – документ, що подається платником податків (у тому числі 

відокремленим підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, 

встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового 

зобов’язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких 

податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від 

обов’язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, 

нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого 

та/або сплаченого податку. 

Форму та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану 

вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 зі змінами і 

доповненнями (далі – Порядок № 21). 

Пунктом 3 розд. V Порядку № 21 передбачено, що у рядку 5 податкової декларації з 

ПДВ вказуюються загальні обсяги постачання товарів/послуг за звітний період, зокрема 

звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод). 



Для платників податку, які заповнюють рядок 5, обов’язковим є подання довідки (Д6) 

(додаток 6 до податкової декларації з ПДВ (далі – додаток 6), який заповнюється в розрізі, 

зокрема, операцій звільнених від оподаткування. 

При цьому, для операцій, які звільнені від оподаткування згідно з міжнародними 

договорами (угодами) в додатку 6 зазначаються, зокрема: 

 в графі 2 «Назва операції» – «Операція звільнена відповідно до умов міжнародного 

договору (угоди)»; 

 в графі 3 «Пункт (підпункт), стаття Кодексу» - проставляється п. 3.2 ст. 3. 

Якщо товар/послуга постачається на митній території України/ввозиться на митну 

територію України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, як міжнародна технічна допомога/за кошти міжнародної 

технічної допомоги, то в графі 3 «Пункт (підпункт), стаття Кодексу» зазначається п. 197.11 

ст. 197. 


