
За яким валютним (обмінним) курсом Національного банку 

України визначається вартість товарів при складанні 

податкової накладної у разі експорту товарів? 
ЗІР, категорія 101.09 

Згідно із п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року               

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) база оподаткування операцій з 

постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням 

загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне 

пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, 

податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується 

виробниками – суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому 

числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді 

бальзамів та еліксирів). 

Пунктом 187.1 ст. 187 ПКУ визначено, що датою виникнення податкових зобов’язань 

з ПДВ за операціями з експорту товарів є дата оформлення митної декларації, що засвідчує 

факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного 

законодавства. 

Відповідно до п.п. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 ПКУ товари вважаються вивезеними за межі 

митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог 

Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями 

(далі – МКУ). 

Частиною першою ст. 248 МКУ визначено, що з моменту подання органу доходів і 

зборів декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який 

відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного 

оформлення, а в разі електронного декларування – з моменту отримання органом доходів і 

зборів від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або 

електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію, 

розпочинається митне оформлення. 

Згідно з частиною п’ятою ст. 255 МКУ митне оформлення вважається завершеним 

після виконання всіх митних формальностей, визначених МКУ відповідно до заявленого 

митного режиму, що засвідчується органом доходів і зборів шляхом проставлення 

відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), 

інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її 

замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх 

подання на паперовому носії. 

Відповідно до п. 16 Положення про митні декларації, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450, митна декларація на паперовому 

носії вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної 

печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. 

Електронна митна декларація вважається оформленою за наявності внесеної до неї 

посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою 

автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного 

оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової 

особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Оформлена електронна митна 



декларація за допомогою автоматизованої системи митного оформлення перетворюється у 

візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі, що 

унеможливлює у подальшому внесення змін до неї, засвідчується електронним цифровим 

підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та 

надсилається декларанту або уповноваженій ним особі. 

Таким чином, з метою визначення згідно із п. 187.1 ст. 187 ПКУ дати виникнення 

податкового зобов’язання з ПДВ у разі експорту товарів, датою оформлення митної 

декларації вважається дата завершення процедури митного оформлення експортної 

операції, яка визначається за фактом проставлення посадовою особою митного органу на 

всіх аркушах такої декларації відбитку особистої номерної печатки, а в разі електронного 

декларування – за фактом засвідчення електронним цифровим підписом посадової особи 

митного органу електронної митної декларації після перетворення її у візуальну форму. 

Пунктом 201.1 ст. 201 ПКУ визначено, що на дату виникнення податкових зобов’язань 

платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного 

підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових 

накладних у встановлений ПКУ термін. 

Відповідно до п. 7 Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних 

валют та курсу банківських металів і розрахунку довідкового значення курсу гривні до 

долара США, затвердженого постановою Правління Національного банку України                         

від 19 липня 2018 року № 80 (далі – Положення), офіційний курс гривні до іноземних валют 

та банківських металів, зазначених у п.п. 1 п. 3 Положення, починає діяти наступного 

робочого дня після дня встановлення. 

Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, установлений на 

останній робочий день тижня або на передсвятковий день, діє протягом наступних вихідних 

або святкових днів. 

Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, установлений в 

останній робочий день тижня або в передсвятковий день, починає діяти в перший робочий 

день наступного тижня чи в перший післясвятковий робочий день. 

Виходячи з наведеного, при експорті товарів датою виникнення податкового 

зобов’язання з ПДВ, є дата оформлення митної декларації, яка відображає завершення 

процедури митного оформлення експортної операції, яка визначається за фактом 

проставлення посадовою особою митного органу на всіх аркушах такої декларації відбитку 

особистої номерної печатки, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, а в 

разі електронного декларування – за фактом засвідчення електронним цифровим підписом 

посадової особи митного органу електронної митної декларації, після перетворення її у 

візуальну форму. На дату виникнення податкового зобов’язання платник ПДВ – експортер 

складає податкову накладну з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют та 

курсу банківських металів, який встановлено Національним банком України у попередній 

робочий день. 


