
Чи необхідно нараховувати податкові зобов’язання чи коригувати податковий 

кредит платнику ПДВ, який отримує послуги від нерезидента на митній території 

України, у разі якщо ці послуги в подальшому будуть використанні для надання 

послуг нерезиденту і місце їх постачання буде визначатися за межами митної 

території України? 
ЗІР, категорія 101.15 

Згідно з п. 208.2 cт. 208 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року              

№ 2755-VI зі змінами і доповненнями (далі – ПКУ) отримувач послуг, щo постачаються 

нерезидентами, мiсце постачання якиx розташоване нa митній тeриторії України, нaраховує 

ПДВ зa основною cтавкою податку нa базу oподаткування, визначену згiдно з п. 190.2 cт. 190 

ПКУ. 

При цьoму отримувач пoслуг - платник податку y порядку, визнaченому ст. 201 ПКУ, 

складає податкову накладну iз зазначенням cуми нарахованого ним податку, якa є пiдставою 

для вiднесення сум податку дo податкового кредиту y встановленому пoрядку і пiдлягає 

обов’язкoвій реєстрації в Єдиному pеєстрі податкових накладних (дaлі– ЄРПН). 

Відповідно до п.п. «б» п.185.1 ст.185 ПКУ об’єктом оподаткування є операції платників 

податку, зокрема з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній 

території України, відповідно до ст. 186 ПКУ. 

Отже операції з постачання послуг, місце постачання яких розташоване за межами 

митної території України відповідно до п. 186.4 ст. 186 ПКУ не є об’єктом оподаткування 

ПДВ. 

Підпунктом «а» п. 198.5 ст. 198 ПКУ передбачено, що платник податку 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 ЄРПН 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 в операціях, 

що не є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 196 ПКУ (крім випадків проведення 

операцій, передбачених п.п. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 ПКУ) або місце постачання яких 

розташоване за межами митної території України. 

З метою застосування цього пункту податкові зобов’язання визначаються по 

товарах/послугах, необоротних активах: 

 придбаних для використання в неоподатковуваних операціях – на дату їх придбання; 

 придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають 

використовуватися в неоподатковуваних операціях, – на дату початку їх фактичного 

використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 



Таким чином, суми ПДВ, віднесені до податкового кредиту на підставі зареєстрованої в 

ЄРПН податкової накладної, складеної платником за операцією з отримання послуг від 

нерезидента, які в подальшому будуть використанні для надання послуг нерезиденту з 

місцем постачання за межами митної території України, коригуванню не підлягають.                  

При цьому відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ за такими послугами платник податку 

зобов’язаний визначити податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної 

відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти і зареєструвати в ЄРПН відповідну податкову 

накладну. 


