
Який порядок оподаткування ПДВ операції з постачання 

товарів платником ПДВ магазину безмитної торгівлі та як в 

такому випадку заповнюється податкова накладна? 
 

ЗІР, категорія 101.04 

Діє з 01.12.2018 

Пунктом 1 ст. 420 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI,              

зі змінами та доповненнями (далі - МКУ), визначено, що магазин безмитної торгівлі - це 

спеціалізований торговельний заклад, розташований у пункті пропуску через державний 

кордон України, відкритому для міжнародного сполучення, а також на повітряному або 

водному транспортному засобі комерційного призначення, що виконує міжнародні рейси, 

та призначений для реалізації товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі. 

Відповідно до п. 185.1 ст.185 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 

№ 2755-VI зі змінами і доповненнями (далі - ПКУ) об’єктом оподаткування є операції 

платників податку з: 

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території 

України, відповідно до ст. 186 ПКУ, у тому числі операції з передачі права власності на 

об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах 

товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування 

лізингоотримувачу/орендарю; 

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території 

України, відповідно до ст. 186 ПКУ; 

в) ввезення товарів на митну територію України; 

г) вивезення товарів за межі митної території України; 

е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів 

залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом. 

З метою оподаткування ПДВ до операцій з ввезення товарів на митну територію 

України та вивезення товарів за межі митної території України прирівнюється поміщення 

товарів у будь-який митний режим, визначений МКУ. 

Пунктом 206.11 ст. 206 ПКУ визначено порядок оподаткування операцій з товарами, 

поміщеними в митний режим безмитної торгівлі, а саме: 

 до операцій із ввезення товарів з-за меж митної території України в магазин 

безмитної торгівлі застосовується умовне повне звільнення від оподаткування за 

умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 22 МКУ; 

 операції з вивезення товарів з митної території України в магазин безмитної торгівлі 

оподатковуються відповідно до п.п. 195.1.1 п. 195.1 ст 195 ПКУ. 

Відповідно до п.п. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 ПКУ за нульовою ставкою 

оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України: 

а) у митному режимі експорту; 

б) у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим відповідно 

до п. 5 частини першої ст. 86 МКУ; 



в) у митному режимі безмитної торгівлі; 

г) у митному режимі вільної митної зони. 

Отже до операцій з постачання товарів платником ПДВ магазину безмитної торгівлі 

при вивезенні товарів з митної території України в магазин безмитної торгівлі 

застосовується нульова ставка ПДВ. 

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПКУ 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. 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 із змінами і доповненнями                

(далі – Порядок № 1307), при складанні податкових накладних, особливості заповнення 

яких викладені в пп. 10-15 Порядку № 1307, у верхній лівій частині таких накладних у 

графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка «X»           

та зазначається тип причини, зокрема «07 - Складена на операції з вивезення товарів за 

межі митної території України». 

У графі 8 табличної частини розділу Б зазначається код ставки ПДВ, за якою 

здійснюється оподаткування операцій з постачання товарів/послуг, що постачаються, 

зокрема 901 - у разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території 

України, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою. 

У графі 10 зазначається обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ 

(п. 16 Порядку № 1307). 

У разі здійснення операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою 

графа 11 розділу Б податкової накладної «Сума податку на додану вартість» не 

заповнюється, нулі, прочерки та інші знаки чи символи у цій графі не проставляються. 


