
Податок на додану вартість 

 

Ставка  Об’єкт оподаткування Платники  

20 відсотків  Операції платників податку з: 

 постачання товарів, місце постачання яких розташоване 

на митній території України, відповідно до статті 186 

Податкового кодексу України, 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; 

 постачання послуг, місце постачання яких розташоване 

на митній території України, відповідно до статті 186 

Податкового кодексу України;  

 ввезення товарів на митну територію України; 

 вивезення товарів за межі митної території України; 

 постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів 

і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і 

річковим та авіаційним транспортом; 

 постачання електронних послуг, місце постачання яких 

розташоване на митній території України, фізичній особі, у 

тому числі фізичній особі - підприємцю, яку не зареєстровано 

як платника податку у тому числі шляхом надання доступу до 

електронних послуг через електронний інтерфейс, надання 

технічних, організаційних, інформаційних та інших 

можливостей, які здійснюються з використанням 

інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів 

та укладення угод між продавцями і покупцями та/або 

постачання таких електронних послуг за посередницькими 

договорами від власного імені, але за дорученням надавача 

електронних послуг. 

 Особи, які 

зареєстровані як 

платники ПДВ; 

 особи, не 

зареєстровані як 

платники ПДВ, та 

ввозять товари на 

митну територію 

України в обсягах, 

що підлягають 

оподаткуванню 

згідно із законом; 

 отримувачі 

послуг від 

нерезидента, якщо 

місце постачання 

таких послуг 

розташоване на 

митній території 

України; 

 особи-

нерезиденти, які не 

мають постійного 

представництва та 

постачають на 

митній території 

України електронні 

послуги 

14 відсотків  Операції платників податку з: 

 постачання на митній території України та ввезення на 

митну територію України сільськогосподарської продукції, що 

класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 1001, 1003, 

1005, 1201, 1205, 1206 00. 

 Особи, які 

зареєстровані як 

платники ПДВ; 

 особи, не 

зареєстровані як 

платники ПДВ, та 

ввозять товари на 

митну територію 

України в обсягах, 

що підлягають 

оподаткуванню 

згідно із законом. 

7 відсотків  Операції платників податку з: 

 постачання на митній території України та ввезення на 

митну територію України лікарських засобів, дозволених для 

виробництва і застосування в Україні та внесених до 

Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних 

виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та 

виробів медичного призначення або відповідають вимогам 

відповідних технічних регламентів, що підтверджується 

документом про відповідність, та дозволені для надання на 

ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні; 

 постачання на митній території України та ввезення на 

митну територію України лікарських засобів, медичних виробів 

та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у 

 Особи, які 

зареєстровані як 

платники ПДВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких 

надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров’я. 

 постачання послуг із показу (проведення) театральних, 

оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, 

лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, 

постановок, виступів професійних мистецьких колективів, 

артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), 

кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів; 

 постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, 

демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для 

груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та 

заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів 

відвідувачами; 

 постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, 

публічного сповіщення і публічного показу фільмів, 

адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії 

для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху; 

 постачання послуг із тимчасового розміщування 

(проживання), що надаються готелями і подібними засобами 

тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 

009:2010); 

 надання послуг повітряного транспорту щодо 

внутрішнього перевезення пасажирів та багажу (код 51.10.11 та 

51.10.12 Державного класифікатора продукції та послуг ДК 

016:2010) (тимчасово, до 31 грудня 2024 року); 

 постачання на митній території України та ввезення на 

митну територію України бензинів моторних, важких 

дистилятів, скрапленого газу, біодизелю, палива моторного 

альтернативного, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, 

визначеними пунктом 41 підрозділу 5 розділу ХХ, яким 

встановлено ставки акцизного податку на такі товари, а також 

нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 

00 10 00 та 2709 00 90 00 (тимчасово, на період дії правового 

режиму воєнного стану на території України, але не довше 

ніж до 1 липня 2023 року). 

 Операції платників податку з: 

 постачання послуг із показу (проведення) театральних, 

оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, 

лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, 

постановок, виступів професійних мистецьких колективів, 

артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), 

кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів; 

 постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, 

демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для 

груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та 

заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів 

відвідувачами; 

 постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, 

публічного сповіщення і публічного показу фільмів, 

адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії 

для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отримувачі 

послуг від 

нерезидента, якщо 

місце постачання 

таких послуг 

розташоване на 

митній території 

України. 

 

0 відсотків  Операції платників податку з: 

 вивезення товарів за межі митної території України:  

 а) у митному режимі експорту;  

 Особи, які 

зареєстровані як 

платники ПДВ. 



 б) у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені 

у такий режим відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 

Митного кодексу України;  

 в) у митному режимі безмитної торгівлі;  

 г) у митному режимі вільної митної зони; 

 постачання товарів:  

 а) для заправки або забезпечення морських суден, що:  

використовуються для навігаційної діяльності, перевезення 

пасажирів або вантажів за плату, промислової, риболовецької 

або іншої господарської діяльності, що провадиться за межами 

територіальних вод України;  

 використовуються для рятування або подання допомоги 

в нейтральних або територіальних водах інших країн;  

 входять до складу Військово-Морських Сил України та 

відправляються за межі територіальних вод України, у тому 

числі на якірні стоянки;  

 б) для заправки або забезпечення повітряних суден, що:  

 виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності 

чи перевезення пасажирів або вантажів за плату;  

 входять до складу Повітряних Сил України та 

відправляються за межі повітряного кордону України, у тому 

числі у місця тимчасового базування;  

 в) для заправки (дозаправки) та забезпечення космічних 

кораблів, космічних ракетних носіїв або супутників Землі;  

 г) для заправки (дозаправки) або забезпечення наземного 

військового транспорту чи іншого спеціального контингенту 

Збройних Сил України, що бере участь у миротворчих акціях за 

кордоном України, або в інших випадках, передбачених 

законодавством;  

 ґ) магазинами безмитної торгівлі, відповідно до порядку, 

встановленого Кабінетом Міністрів України. У разі подальшого 

вивезення таких товарів за межі митної території України 

податок не справляється (у тому числі за нульовою ставкою);  

 постачання таких послуг:  

 а) міжнародні перевезення пасажирів і багажу та 

вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та 

авіаційним транспортом;  

 б) послуги, що передбачають роботи з рухомим майном, 

попередньо ввезеним на митну територію України для 

виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території 

України платником, що виконував такі роботи, або 

отримувачем-нерезидентом;  

 в) послуги з обслуговування повітряних суден, що 

виконують міжнародні рейси, а саме:  

 обслуговування повітряних суден та пасажирів в 

аеропорту (посадка-зліт повітряного судна, обслуговування 

пасажирів в аеровокзалі, забезпечення авіаційної безпеки, 

наднормативна стоянка повітряного судна);  

 послуги з наземного обслуговування повітряних суден 

та пасажирів в аеропортах;  

 оренда аеропортових приміщень у частині використання 

для обслуговування міжнародних рейсів (офіси, стійки 

реєстрації та інші службові приміщення, які орендуються 

авіаперевізниками, що виконують міжнародні рейси);  

 послуги персоналу з обслуговування повітряних суден. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


