
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 10.06.2021 р. № 2365/ІПК/99-00-21-03-02-06 
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо особливостей 

визначення дати виникнення податкових зобов'язань при експорті товарів у 

випадку, коли дата оформлення митної декларації та дата фактичного вивезення 

товарів за межі митної території України припадають на різні податкові періоди 

та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), 

повідомляє. 

Як зазначено у зверненні, за умовами контракту підприємство відвантажило 

товар на експорт у січні 2021 року, а згідно із повідомленням про фактичне 

вивезення товарів за межі митної території України перетин кордону товаром 

відбувся у лютому 2021 року. 

Водночас у зверненні не надано інформацію щодо причин затримки фактичного 

перетину товаром митного кордону України. 

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються 

нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 ПКУ). 

Відповідно до пункту 5.3 статті 5 ПКУ інші терміни, що застосовуються у ПКУ 

і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими 

законами. 

Відповідно до частини першої статті 248 Митного кодексу України 

(далі – МКУ) митне оформлення розпочинається з моменту подання митному 

органу 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 митним органом від декларанта або уповноваженої ним 

особи електронної митної декларації або електронного документа, який 

відповідно до законодавства замінює митну декларацію. 

Згідно з частиною п’ятою статті 255 МКУ митне оформлення вважається 

завершеним після виконання всіх митних формальностей, визначених МКУ 

відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується митним органом 

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 пункту 16 Положення про митні декларації, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 

2012 року № 450 (далі –Постанова № 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. 

Відповідно до підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 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 МКУ. 

Згідно з підпунктом «б» пункту 187.1 статті 187 ПКУ 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. 

Повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України 

містить відомості про кількість та номери у митній декларації товарів, вивезених 

за межі митної території України, дату їх фактичного вивезення, а у разі митного 

оформлення товарів за електронною митною декларацією – також відомості про 

номер митної декларації. 

Щодо питання 1 

Враховуючи наведене, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ при 

здійсненні платником операцій з вивезення товарів за межі митної території 

України у випадках, коли дата оформлення митної декларації та дата фактичного 

вивезення товарів за межі митної території України не співпадають та 

припадають на різні податкові періоди, є дата оформлення митної декларації, що 

засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформленої відповідно до 

вимог МКУ та Положення № 450. 

Щодо питання 2 та 3 

Відповідно до пункту 10 постанови Правління Національного банку України від 

10.12.2019 № 148 «Про деякі питання встановлення офіційного курсу гривні до 

іноземних валют та внесення зміни до Класифікатора іноземних валют та 

банківських металів» (далі – Постанова № 148) офіційний курс гривні до 

іноземних валют та облікова ціна банківських металів, зазначені в підпунктах 1 

та 3 пункту 5 розділу II Постанови № 148, починають діяти наступного робочого 

дня після дня встановлення та/або розрахунку. 

Офіційний курс гривні до іноземних валют та облікова ціна банківських металів, 

установлений/розрахована: 

1) на останній робочий день тижня або на передсвятковий день, діють протягом 

наступних вихідних або святкових днів; 

2) в останній робочий день тижня або в передсвятковий день, починають діяти в 

перший робочий день наступного тижня або в перший післясвятковий робочий 

день. 

Офіційний курс гривні до іноземних валют, зазначених у підпункті 2 пункту 5 

розділу II Постанови № 148, установлюється в останній робочий день місяця та 



починає діяти з першого числа наступного календарного місяця і діє до кінця 

цього місяця. 

Таким чином, відповідно до пункту 201.1 статті 201 ПКУ платник податку на 

дату визначену згідно підпункту «б» пункту 187.1 статті 187, зобов’язаний з 

урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських 

металів, який встановлено Національним банком України у попередній робочий 

день скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови 

щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в 

Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін. 

Щодо питання 4 та 5 

Обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України у митному 

режимі експорту, які відповідно до підпункту «а» підпункту 195.1.1 пункту 195.1 

статті 195 ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою, згідно з підпунктом 3 

пункту 3 розділу V Порядку заповнення і подання звітності з податку на додану 

вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 

№ 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289, 

вказуються у рядку 2.1 колонки А розділу I «Податкові зобов'язання» податкової 

декларації з ПДВ того звітного податкового періоду, в якому було оформлено 

митну декларацію та на який припадає дата складання податкової накладної. 

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація 

має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником 

податків, якому надано таку консультацію. 
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