
Чи має право платник податку на включення до податкового кредиту 

сум ПДВ, сплачених у зв’язку з придбанням товарів/послуг, основних 

фондів, що використовуються в його господарській діяльності, у разі 

придбання їх за рахунок бюджетних коштів, що надійшли йому у 

вигляді капітальних трансфертів (3210)? 
ЗІР, категорія 101.13 

Підпунктом «а» п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року   

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) передбачено, що до складу податкового 

кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з 

придбання або виготовлення товарів та послуг. 

Згідно з п. 198.3 ст. 198 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 у зв’язку з: 

 придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг; придбанням 

(будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі 

інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій 

у необоротні капітальні активи); 

 ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.  

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі 

товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у 

межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного 

податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції 

протягом такого звітного податкового періоду. 

Підставою для нарахування платником податку – покупцем товарів/послуг сум податку, 

що відносяться до складу податкового кредиту, відповідно до п. 201.10 ст. 201 ПКУ є 

податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі 

– ЄРПН) платником податку, який здійснює операції з постачання таких товарів/послуг. 

Згідно з п. 1.5 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, 

затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 27.03.2012 за № 456/20769, із змінами і доповненнями (далі – 

Інструкція № 333), видатки одержувачів бюджетних коштів здійснюються, зокрема, за кодом 

економічної класифікації видатків бюджету 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)». 

Пунктом 1.6 Інструкції № 333 визначено, що капітальні трансферти – це невідплатні 

односторонні платежі органів управління, які не ведуть до виникнення або погашення 

фінансових вимог. Вони передбачені на придбання капітальних активів, компенсацію втрат, 

пов’язаних з пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу одержувачів 

бюджетних коштів. До цієї категорії включаються також трансфертні платежі підприємствам 

для покриття збитків, акумульованих ними протягом ряду років або таких, які виникли в 

результаті надзвичайних обставин. Капітальними трансфертами вважаються невідплатні, 



безповоротні платежі, які мають одноразовий і нерегулярний характер як для надавача 

(донора), так і для їх отримувача (бенефіціара). Кошти, що виділяються з бюджету як 

капітальні трансферти, мають цільове призначення. 

Таким чином, товари/послуги, основні фонди, придбані за рахунок бюджетних коштів, 

що надійшли платнику податку у вигляді субсидій, поточних та капітальних трансфертів, 

вважаються придбаними безпосередньо платником і суми ПДВ, сплачені при їх придбанні, 

відносяться до податкового кредиту на підставі податкових накладних, складених та 

зареєстрованих в ЄРПН постачальниками. 


