ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
06.09.2019 № 53/6/99-00-07-03-02-15/ІПК
Щодо порядку реєстрації неприбуткової організації як платника ПДВ
Державна податкова служба України з урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. № 1200 "Про
утворення Державної податкової та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 682р "Питання Державної податкової служби" розглянула звернення щодо порядку реєстрації неприбуткової організації як платника ПДВ, та,
керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), ПОВІДОМЛЯЄ.
На попереднє звернення Управління від 04.06.2019 р. № 431, надіслане на погодження ГУ ДФС у Житомирській області листом від 11.06.2019
р. № 3017/8/ІПК/06-30-12-04-19 (вх. ДФС № 1329ІПК від 12.06.2019 р.), в Єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій
26.06.2019 р. зареєстрована індивідуальна податкова консультація за № 2929/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, якою надано роз'яснення порядку
реєстрації особи як платника ПДВ, умови обов'язкової та добровільної реєстрації особи як платника ПДВ та порядок визначення загальної
суми від здійснення операцій з постачання товарів / послуг для обов'язкової реєстрації особи як платника ПДВ.
В доповнення до наданої індивідуальної податкової консультації від 26.06.2019 р. № 2929/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ДПС повідомляє.
Якщо отримання Управлінням коштів, які виділяються з бюджету, не передбачає постачання Управлінням товарів/послуг і такі кошти
відповідно не є компенсацією вартості товарів/послуг, то об'єкта оподаткування ПДВ при їх отриманні не виникає та відповідно до бази
оподаткування ПДВ такі кошти не включаються. У даному випадку податкових наслідків щодо реєстрації платником ПДВ не виникає.
Якщо зазначені кошти надходять до Управління в рахунок оплати вартості поставлених Управлінням товарів/послуг (у тому послуг із
реконструкції приміщень), операції з постачання яких є об'єктом оподаткування ПДВ, то обсяг таких операцій враховуються при обрахунку
загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації платником ПДВ.
На доповнення до наданої індивідуальної податкової консультації від 26.06.2019 р. № 2929/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ДПС повідомляє.
Якщо отримання Управлінням коштів, які виділяються з бюджету, не передбачає постачання Управлінням товарів/послуг і такі кошти
відповідно не є компетенцією вартості товарів/послуг, то об’єкта оподаткування ПДВ при їх отриманні не виникає та відповідно до бази
оподаткування ПДВ такі кошти не включаються. У даному випадку податкових наслідків щодо реєстрації платником ПДВ не виникає.
Якщо зазначені кошти надходять до Управління в рахунок оплати вартості поставлених Управлінням товарів/послуг (у тому числі послуг із
реконструкції приміщень), операції з постачання яких є об’єктом оподаткування ПДВ, то обсяги таких операцій враховуються при обрахунку
загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації платником ПДВ.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно
платником податків, якому надано таку консультацію.

