
Як оподатковується операція з постачання послуг з перевезення 

вантажів замовнику-нерезиденту за межами митної території 

України? 
ЗІР, категорія 101.02 

Згідно з п.п. «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 

№ 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування є операції 

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

території України, відповідно до ст. 186 ПКУ. 

При цьому, відповідно до п. 186.4 ст. 186 ПКУ місцем постачання послуг є місце 

реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пп. 186.2 і 186.3 ст. 186 ПКУ. 

Отже місцем постачання послуг з перевезення вантажів є місце реєстрації 

постачальника. 

Таким чином, якщо послуги з перевезення надаються перевізником (резидентом), то 

такі послуги підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах (незалежно від того, 

замовнику-резиденту чи замовнику - нерезиденту надаються такі послуги). 

Якщо послуги перевезення надаються перевізником (нерезидентом), що не має 

постійного представництва на митній території України, то операції з постачання таких 

послуг не підпадають під об’єкт оподаткування ПДВ (незалежно від того, замовнику-

резиденту чи замовнику - нерезиденту надаються такі послуги). 

Відповідно до п.п. «а» п.п. 195.1.3 п. 195.1 ст. 195 ПКУ операції з міжнародного 

перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і 

річковим та авіаційним транспортом оподатковуються за нульовою ставкою.  

При цьому міжнародним перевезенням вважається перевезення, що здійснюється за 

єдиним міжнародним перевізним документом. 

Під єдиним міжнародним перевізним документом маються на увазі документи, 

складені мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту.  

Законодавством не передбачено оформлення міжнародного перевезення різними 

документами, в залежності від відрізка маршруту. 

Нульова ставка ПДВ, визначена п.п. 195.1.3 п. 195.1 ст. 195 ПКУ, застосовується до 

операцій з постачання послуг з міжнародного перевезення вантажів по всьому маршруту 

перевезення вантажів в цілому, без поділу його на відрізки в межах митної території України 

та поза межами митної території України, за умови, що таке перевезення здійснюється за 

єдиним міжнародним перевізним документом. 

Аналогічні роз’яснення надані в Узагальнюючій податковій консультації щодо порядку 

оподаткування ПДВ транспортно-експедиторської діяльності, затвердженій наказом ДПС 

України від 06.07.2012 р № 610. 


