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 Які особливості нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за п. 198.5 ПКУ у разі 
придбання товарів/послуг для цілей, не пов'язаних з господарською діяльністю?  

   

З 01.07.2015 р. механізм визнання податкового кредиту та нарахування податкових 
зобов'язань за товарами/послугами, які придбані для негосподарських цілей, суттєво 
змінився. Ця зміна призвела до різного тлумачення п. 198.5 ПКУ щодо періоду, в якому слід 
нараховувати зобов'язання з ПДВ. Розібратися з цим спробуємо у даній публікації.  

Чинна редакція п. 198.5 ПКУ передбачає, що платник податку зобов'язаний нарахувати 
податкові зобов'язання з ПДВ:  

• на дату придбання товарів – якщо такі товари при придбанні призначалися для 
використання в операціях, що не є господарською діяльністю;  

• на дату початку фактичного використання товарів – якщо такі товари при придбанні 
призначалися для використання в господарській діяльності, однак почали 
використовуватись в негосподарській.  

Звертаємо увагу: п. 198.5 ПКУ передбачено, що платник податку має нараховувати податкові 
зобов'язання за товарами/послугами, які придбані або виготовлені до 1 липня 2015 року, – 
тільки у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були 
включені до складу податкового кредиту.  

А ось про особливості нарахування податкових зобов'язань за товарами/послугами, які 
придбані після 1 липня 2015 року, якщо податковий кредит за ними в силу певних 
причин не визнавався, у п. 198.5 ПКУ ані слова.  

З огляду на вищесказане, виникають два ключових питання.  

1. Коли нараховувати податкові зобов'язання за товарами/послугами, придбаними для 
використання у негосподарських цілях, якщо у звітному періоді придбання товарів/послуг 
платник податку не визнавав податковий кредит (у зв'язку з неотриманням податкової 
накладної, порушенням правил її заповнення/реєстрації у ЄРПН, з інших причин)?  

2. Чи потрібно нараховувати податкові зобов'язання за товарами/послугами, придбаними для 
негосподарських цілей, якщо вони придбані без ПДВ (у неплатника ПДВ)?  

Що стосується першого питання, то для схожої ситуації (придбання товарів/послуг для 
використання в неоподатковуваних операціях) фахівці ДФС у листі від 03.12.2015 р. № 
27896/5/99-99-19-03-02-16 зауважують, що з метою застосування п. 198.5 ПКУ податкові 
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зобов'язання визначаються на дату першої з подій (оплата чи отримання 
товарів/послуг, що відбулась в межах операції з придбання таких товарів/послуг). При 
цьому в листі наведено практичні приклади, які остаточно підтверджують фіскальну позицію 
податківців.  

Наприклад, 28.07.2015 р. сплачено передоплату за товар, що буде використовуватися в 
неоподатковуваних операціях. У такому випадку податківці зазначають, що покупець має 
право включити до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при придбанні, 
починаючи з липня 2015 р., однак не пізніше ніж 365 календарних днів з дати її складання 
(28.07.2015 р.), а ось податкові зобов'язання він має нарахувати у липні 2015 року, 
незважаючи на правило щодо включення податкового кредиту протягом 365 днів.  

Таким чином, на думку податківців, платник податків має нараховувати податкові 
зобов'язання у періоді придбання товарів/послуг, які планується використовувати в 
неоподатковуваних операціях, незалежно від періоду відображення податкового 
кредиту за такими товарами/послугами. При цьому під періодом придбання слід 
розуміти період першої події (оплата за товар/послугу або отримання товарів/послуг).  

Крім того, у листі від 02.02.2016 р. № 2080/6/99-99-19-03-02-15 ДФСУ роз'яснила, що 
починаючи з 1 липня 2015 року (для товарів/послуг, придбаних до 1 липня 2015 року, якщо 
під час придбання товарів/послуг, призначених для використання в операціях, що не є 
об'єктом оподаткування ПДВ або в операціях, що не є господарською діяльністю, суми ПДВ 
були включені до складу податкового кредиту, та усіх придбаних товарів/послуг після 1 
липня 2015 року), платник податку повинен не пізніше останнього дня звітного 
(податкового) періоду, в якому відбулось таке придбання, здійснити нарахування 
податкових зобов'язань.  

Із цих роз'яснень видно, що фіскали схиляються до необхідності нарахування податкових 
зобов'язань за усіма товарами/послугами, придбаними після 01.07.2015 р. (навіть якщо вони 
придбані без ПДВ). При цьому зобов'язання нараховуються в періоді придбання (першої 
події) і не залежать від періоду визнання податкового кредиту.  

Водночас, ще зовсім недавно (до 01.01.2016 р.) у ресурсі «ЗІР» (підкатегорія 101.14) фахівці 
ДФС висловлювали протилежну, ліберальнішу позицію щодо обох питань, а саме:  

• якщо за придбаними товарами/послугами, які використовуються в неоподатковуваних 
операціях, податковий кредит не формувався за відсутності зареєстрованих в ЄРПН 
податкових накладних, то немає й підстав для нарахування податкового зобов'язання;  

• якщо товари/послуги, необоротні активи придбані без ПДВ (придбані у неплатників ПДВ, 
звільнені від оподаткування тощо), то у разі їх призначення для використання та/або початку 
використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, 
що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є 
господарською діяльністю, нарахування податкових зобов'язань не здійснюється 
незалежно від дати їх придбання.  

Наразі ці роз'яснення перенесені до нечинних. Підставою для цього, як зазначено у самих 
роз'ясненнях, є набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового 



 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VIII.  

Втім, даний Закон не вносив правки до п. 198.5 ПКУ, відтак, логічно, що по суті дані 
роз'яснення залишаються чинними на сьогодні. Тоді як згадані листи від 03.12.2015 р. № 
27896/5/99-99-19-03-02-16 та від 02.02.2016 р. № 2080/6/99-99-19-03-02-15 є лише 
індивідуальними консультаціями.  

На нашу думку, за своєю суттю положення п. 198.5 ПКУ мають на меті коригування 
визнаного податкового кредиту шляхом нарахування податкового зобов'язання, якщо 
придбані товари використовуються в неоподатковуваних або негосподарських 
операціях. Це випливає і з того, що даний пункт входить до ст. 198 ПКУ, яка має назву 
«Податковий кредит». Тобто за допомогою правил п. 198.5 ПКУ податковий кредит та 
податкові зобов'язання мають вирівнятися (нівелюватися).  

При такому підході податкові зобов'язання повинні були б виникати саме в тому 
періоді, в якому відображається податковий кредит. Такі ж висновки можна зробити з 
роз'яснень в ресурсі «ЗІР».  

Судова практика з цих питань ще не склалася. Судячи з того, що позиція податківців в 
індивідуальних консультаціях та роз'ясненнях в «ЗІР» є діаметрально протилежною, радимо 
все-таки й самим озброїтися індивідуальною консультацією. А у разі отримання негативної 
відповіді – оскаржити її в судовому порядку.  

У свою чергу, сподіваємося, що згадані роз'яснення в ресурсі «ЗІР» невдовзі будуть 
переведені до чинних, адже, як зазначалося вище, з 01.01.2016 р. ніяких змін до п. 198.5 ПКУ 
не вносилося.  

  

Катерина Калашян   консультант, Група компаній «Кейнас»   
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