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,Щержавна податкова служба Украihи у зв'язку iз надходженням звернень
вiд платникiв податкiв та з метою забезпечення единоi позицii при застосуваннi
окремих норм Податкового кодексу УкраiЪи (далi - ГШ(У) щодо оподаткування
ПШ операцiй з постачання конфiскованого майна надае роз'яснення щодо
особливостеЙ, якi виникають при здiйсненнi таких операцiЙ.

Вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв,

реryлюються нормами ПКУ (пункт 1 . t cTaTTi 1 роздiлу I IIКУ).
Вiдповiдно до пунктiв 5.1 - 5.3 cTaTTi 5 роздiлу I ПКУ поняття, правила та

положеннrI, установленi ПКУ та законами з питань митноi справи,
застосовуються виключно для реryлювання вiдносин, передбачених статгею 1

роздiлу I ПКУ.
У разi якщо поняття, термiни, правила та положеннrI iнших aKTiB

суперечать поняттям, TepMiHaM, правилам та положенЕям ПКУ, для

реryлювання вiдносин оподаткування застосовуються поняття, термiни,
правила та положення IIКУ. Iншi термiни, що застосовуються у ПКУ i не
визначаються ним, використовуються у значеннi, встановленому iншими
законами.
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При цьому будь-якi питання щодо оподаткування реryлюються ПКУ i не
можуть встановлюватися або змiнюватися iншими законами Украiни, KpiM
законiв, що мiстять викJIючно положення щодо BHeceHHrI змiн до
положення, якi встановлюють вiдповiдальнiсть за порушення норм
законодавства (пункт 7.3 cTaTTi 7 роздiлу I IIКУ)

Особистi немайновi та майновi вiдносини (цивiльнi

реryлюються нормами Щивiльного кодексу УкраiЪи (далi - tKY).
Конфiскацiя - позбавлення права власностi на майно за рiшенням суду як

санкцiя за вчинення правопорушення (конфiскацiя) у випадках, встановлених
законом (частина перша cTaTTi 354 I-ЩtY).

Конфiсковане майно переходить у власнiсть держави безоплатно (частина

._ перша cTaTTi З54 IДtУ).
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Реалiзацiя конфiскованого майна здiйснюеться у порядку, встановленому
Законом УкраiЪи вiд 02 червня 20116 року Nq 1404-VIII кПро виконавче
провадженшD) (далi - Закон J\b 1404) (гryнкт 2 cTaTTi б2 Закону J\Ъ 1404).

Порядок реапiзацii конфiскованого майна визначаеться постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1 1 липня 2ОО2 року NЬ 985 <Про затвердженЕя
Порядку розпорядження майной, конфiскованим за рiшенням суду i переданим
органам державноi виконавчоi сlryжбп (да;ri - Порядок JФ 985).

Правовi основи оподаткування ПШ встановлено роздiлом V та
пiдроздiлом 2 роздiлу ХХ ПКУ.

Пiдпунктом 194.1.1 гryнкту I94.I cTaTTi 194 роздiлry V ПКУ встановлено,
що податок на додаIту BapTicTb становитъ 20 вiдсоткiв,7 i 14 вiдсоткiв бази
оподаткування податком на додаIry BapTicTb та додаеться до цiни
товарiв/посJIуг.

Згiдно з пiдпунктами <<а>> i <<б>> пункту 185.1 cTaTTi 185 роздiлу V ПКУ
об'ектом оподаткування ПШ е операцii платникiв податку з постачання
товарiв/послуг, мiсце постачання яких вiдповiдно до cTaTTi 186 роздiлу V IIКУ
розташоване на митнiй територii Украiни.

Вiдповiдно до пiдгryнкту 196.1.20 гryнкту 196.1 cTaTTi 196 роздiлу V ПКУ
не е об'ектом оподаткуванЕя ПР операцii з передачi майна (конфiскованого
майна, знахiдок, майна, визнаного безхазяйним скарбiв, майна, за яким не
звернувся власник до кiнця строку зберiгання (у тому числi майна, визначеного
у cTaTTi 184 Митного кодексу Украiни), що за правом успадкування чи на iнших
законних пiдставах переходить у власнiсть держави, у розпорядження
державних установ або органiзацiй, уповнов€Dкених здiйснrовати ix збереження
або постачання згiдно iз законодавством, а також операцii з безоплатноi
передачi з€}значеного в цьоIчtу пунктi майна у випадках, визначених
законодавством, у володiння i користування державних органiв, установ
(органiзацiй), якi утриIчtylоться за рахунок бюджетних коштiв, а також закладiв,
в яких виховуються дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування,
дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомних сiмей.

Особа, яка проводить операцii з постачання конфiскованого майна,
незалежно вiд того, чи досягае вона загальноi суми операцiй iз постачання
товарiв/посJIуг, визначеноi гryнктом 181.1 cTaTTi 181 роздiлу V ПКУ, а також
незалежно вiд того, який режим оподаткування використовуе така особа згiдно
iз законодавством, е платником П,Щ (гryнкт 180.1 cTaTTi 180 роздiлу V tПry).

Особа, яка реа.тliзуе конфiскованi пiдакцизнi товари (продукцiю),
пiдакцизнi товари (продукцiю), визнанi безхазяйними, пiдакцизнi товари
(продукцiю), за якими не зверIIувся власник до кiнця строку зберiгання, та
пiдакЦизнi товари (продукцiю), що за правом успадкуванЕя чи на iнших
законЙих пiдставах.r"р.*од"ть у власнiстъ !"p*u"", якщо цi товари (продукцiя)
пiдлягають реалiзацii (продажу) в установленому законодавством порядку, е
платником акцизного податку (пiдпункт 2t2.|.4 tryнкту 2|2.| cTaTTi 2I2
роздiлу VI ПКУ).



з

Правила формування податкових зобов'язань i податкового кредиту з
П,ДВ, а також скJIадання податкових накпадних/розрахункiв кориryвання д0
податкових накJIадних i iх реестрацii в единому peecTpi податкових накJIадних
(далi - еРIIН) встановлено статтями 187, 198 i 201 роздiлу V ПКУ.

Згiдно з пунктами 201'.I,20t.7 та 201r.|0 cTaTTi 201 роздiлу V ПКУ при
здiйсненнi операцiй з постачання товарiв/посJIуг на дату виникнення
податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скJIасти податкову
накJIадну в електроннiй формi з дотриманням р[ови щодо реестрацiI у порядку,
визначеному законодавством; квалiфiкованого електронного пiдпису
уповноваженоi платником особи та заресструвати ii в еРПН у встановленi ПКУ
термiни.

Податкова накJIадна, скJIадена та зареестрована в еРПН платником
податку, який здiйснюе операцii з постачання товарiв/послуг, е для покупця
таких товарiв/посJtуг пiдставою для нарахування сум податку, що належать до
скJIаду податкового кредиту.

Податкова накJIадна скJIадаеться на кожне повне або часткове постачанЕя
товарiв/посJryг, а також на суму коштiв, що надiйшли на поточний рахунок як
попередня оплата (аванс).

Пунктом 198.5 cTaTTi 198 роздiлу V IIКУ визначено, що платник ПШ
зобов'язаний нара>(увати податковi зобов'язання з огJIяду на базу
оподаткування, визначену вiдповiдно до lтункту 189.1 cTaTTi 189 роздiлу V
ПКУ, ,та скJIасти не пiзнiше останнього дня звiтного (податкового) перiоду i
зарееструвати в СРПН в термiни, встановленi ПКУ для такоi реестрацii, зведену
податкову накJIадну за товарами/послryгами, необоротними активами
придбаними/виготовленими з П,Щ (для товарiв/посlryг, необоротних активiв,
придбаних або виготовлених до 01 липЕя 20|5 року, - у разi якщо пiд час
такого придбання або виготовлення суми податку були вкJIюченi до складу
податкового кредиту), у разi якщо TaKi товарrr/послуги, необоротнi активи
призначаються дJIя Тх використання або почин€lють використовуватися в
неоподатковуваних ПШ операцiях (у тоr"rу числi в операцiях, якi не е об'ектом
оподаткування ПШ) або в операцiях, Що не е господарською дiяльнiстто
платника податку (KpiM випадкiв, передбачених пунктом 189.9 cTaTTi 189

роздiлry V IIКУ).
Враховуючи викJIадене, не е об'ектом оподаткуванIIя ПШ операцii з:
конфiскацii майна (передачi майна вiд особи, в якоi його конфiсковано, у

власнiсть держави);
безоплатноi передачi конфiскованого майна вiд особи, що здiйснюе його

безоплатну передачу, до державних органiв, установ (органiзацiй), якi
утримуються за рахунок бюджетних коштiв, а також закладiв, в яких
виховую_ться дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування, дитячих
будинkiв сiмейного типу, прийомних сiмей.

Операцii з постачання (продажу) конфiскованого майна iншим фiзичним та
юридйчним особшл е об'ектом оподаткування ПДВ та пiдлягають
оподаткуванню ПШ у загапьновстановленому порядку.
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.Щодатково слiд зЕLзначити, що дJIя, операцiй з постачання (продажу)

конфiскованого майна викпючень з числа об'ектiв 0пOдаткування та
податкових пiльг з ПР не передбачено.

Оскiльки конфiсковане майно належить державi, то держава здiйснюе
делеryвання функцiй щодо нарахування i сплати податкових зобов'язань з
П,Щ, якi виникають у зв'язку з реалiзацiею напежного iй майна, особi, якiй
делеговано право здiйснювати постачання (продаж) такого майна.

Отже, особа, яка здiйснюе операцii з постачання (продажу) конфiскованого
маЙна, повинна виконувати yci обов'язки, передбаченi ПКУ дJrя платника П.Щ,

якоТ було конфiсковано, а саме така особа:

не визначае cylvly податкових зобов'язань з П,Щ за операцiею з конфiскацiТ
майна (безоплатноi передачi майна у власнiсть держави), оскiльки така операцiя
не е об'ектом оподаткування ПШ згiдно з пiдгryнктом 196.1.20 пункту 196.1
cTaTTi 196 роздiлу V ПКУ;

визначае податковi зобов'язанЕя з ПrЩ за правилами, встановленими
пiдгryнктом ((а>) пункту 198.5 cTaTTi 198 роздiлу V ПКУ, враховуючи те, що
конфiсковане майно, придбане/виготовлене з П.Щ (для майна, придбаного або
виготовленого до 01 липня 2015 року, - у разi якщо пiд час такого придбання
або виготовлення суми ПШ були вкJIюченi до складу податкового кредиту),
використовуеться в операцii, яка не е об'ектом оподаткування ПР.

Щодо податкових наслiдкiв з ПЩВ в особи, яка здiйсню€ операцii з
постачання (продажу) конфiскованого майна (у тому числi органiв
державноi виконавчоi служби, якi самостiйно реалiзують конфiсковане

встановленому порядку,
майна;

i.
визначае податков1

здiйснюваних нею операцiй (менше 1 млн грн чи бiльше);
додае суму ПШ до BapTocTi конфiскованого майна, визначеноi у

при здiйсненнi операчii з постачання (продажу) такого

зобов'язання з ПlР за операцiями з постачання
(продажу) конфiскованого майна з огJLIду на повну BapTicTb такого майна,
скJIадас податкову накJIад{у та рееструе u в еРПН;

декларуе податковi зобов'язанЕя з ГIlР у податковiй звiтностi з ПrЩ та
сплачуе суму ГIД, визначену у такiй податковiй звiтностi, до бюджету.

Щодо податкових наслiдкiв з ПДВ в особи, яка придбала конфiсковане
майно (за умовпl що така особа € заре€стрована як платник П,.ЩВ), а саме

Така особа мае право на формування податкового кредиту за такою операцiею
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(за умови дотримання iнших встановлених IIКУ вимог щодо формування
податкового кредиту) на пiдставi податковоi накладноТ, складеноi i
зареестрованоТ в еРПН особою, яка здiйснила операшiю з постачання (продажу)
конфiскованого майна.

Перший заступник Голови

Георгiй Нечипоренко 247 З5 56

Головним управлiнням ДПС в областях, м. Киевi, мiжрегiонаJIьним

управлiнням ДПС по роботi з великими платниками податкiв, Iнформацiйно-
довiдковому департаменту ДПС довести зазначений лист до вiдома платникiв
податку та забезпечити
iндивiдуальних податкових
покладених на пiдпорядкованi

иого вDахVвання
LJ

консультацlи та
пiдроздiли ЩПС.

при пiдготовцi просктiв
виконання iнших функцiй,


