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Державна податкова служба України розглянула звернення Товариства щодо 

необхідності складання податкової накладної у випадку отримання платником 

податку помилково (зайво) перерахованих йому грошових коштів, та, керуючись 

статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє. 

Як викладено у зверненні, Товариством було отримано грошові кошти, 

помилково перераховані йому іншим суб’єктом господарювання. На підставі 

листа від такого суб’єкта господарювання помилково перераховані грошові кошти 

були повернуті Товариством відправнику. 

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

нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ). 

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 розділу ІІ ПКУ для цілей оподаткування 

платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, 

пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, 

на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 

звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, 

ведення яких передбачено законодавством. 

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 

2 розділу XX ПКУ. 

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ 

об'єктом  оподаткування   ПДВ  є   операції   платників   податку   з   постачання  

товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ 

розташоване на митній території України. 

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на 

розпоряджання товарами як власник,  у тому числі продаж, обмін  чи дарування 

такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 

пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ). 

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням 

товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної 

власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно 

таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що 

споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності 

(підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ). 

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг 

вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається 

будь-яка з подій, що сталася раніше:  

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок 

платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі 

постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі 

платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській 

установі, що обслуговує платника податку;  

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення 

митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, 

оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата 



оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку 

(пункт 187.1 статті 187 розділу V ПКУ). 

Пунктами 201.1, 201.7 та 201.10 статті 201 розділу V ПКУ встановлено, що 

при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення 

податкових зобов’язань платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний 

в установлені терміни скласти податкову накладну в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, 

кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи, 

зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ 

термін та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна складається на 

кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що 

надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). 

Отже, податкова накладна за операцією з постачання товарів/послуг повинна 

складатися лише за умови, що така господарська операція мала місце  або було 

здійснено перерахування авансу в рахунок оплати вартості товарів/послуг, 

постачання яких буде здійснено у майбутніх звітних періодах.  

Питання щодо необхідності складання податкової накладної при отриманні 

коштів у ситуації, описаній у зверненні, може бути досліджено в рамках 

документальної перевірки за результатами аналізу усіх документів, пов’язаних з  

перерахуванням таких коштів. 

Відповідно до норм чинного законодавства (стаття 36 розділу І ПКУ) 

платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові 

зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій 

тим, які перераховані ПКУ. 

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація 

має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником 

податків, якому надано таку консультацію. 

 
 


