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Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ послуг, пов'язаних з міжнародним
перевезенням вантажів, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового Кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. Законом України від 1
липня 2004 року N 1955-IV "Про транспортно-експедиторську діяльність" із змінами і доповненнями (далі - Закон України N 1955-IV),
транспортно-експедиторська діяльність визначена, як підприємницька діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації
та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів.
Учасники транспортно-експедиторської діяльності - клієнти, перевізники, експедитори, транспортні агенти, порти, залізничні станції,
об'єднання та спеціалізовані підприємства залізничного, авіаційного, автомобільного, річкового та морського транспорту, митні брокери та
інші особи, що виконують роботи (надають послуги) при перевезенні вантажів.
Експедитор - суб'єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортноекспедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування.
Клієнт - споживач послуг експедитора (юридична або фізична особа), який за договором транспортного експедирування самостійно або через
представника, що діє від його імені, доручає експедитору виконати чи організувати або забезпечити виконання визначених договором
транспортного експедирування послуг та оплачує їх, включаючи плату експедитору.
Перевізник - юридична або фізична особа, яка взяла на себе зобов'язання і відповідальність за договором перевезення вантажу за доставку до
місця призначення довіреного вантажу, перевезення вантажів та їх видачу (передачу) вантажоодержувачу або іншій особі, зазначеній у
документі, що регулює відносини між експедитором та перевізником.
За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати
або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу, а експедитори для виконання доручень клієнтів
можуть укладати договори з перевізниками, портами, авіапідприємствами, судноплавними компаніями тощо.
Пунктом 186.4 статті 186 Кодексу визначено, що місцем постачання послуг (у тому числі і послуг з перевезення вантажів) є місце реєстрації
постачальника.
Враховуючи вимоги підпункту "б" пункту 185.1 статті 185 та підпункту "ж" пункту 186.3 статті 186 Кодексу у випадку, якщо замовник
перевезення вантажів митною територією України є резидентом України, транспортно-експедиторські послуги, які надаються експедитором, є
об'єктом оподаткування ПДВ та підлягають оподаткуванню податком на додану вартість на загальних підставах за основною ставкою.
Щодо порядку оподаткування транспортно-експедиторської діяльність при умові, що послуги надаються в межах виконання договорів
міжнародного перевезення вантажів.
Підпунктом "е" пункту 185.1 статті 185 Кодексу визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податків з постачання
послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним
транспортом.
Відповідно до підпункту "а" підпункту 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 Кодексу операції з постачання послуг з міжнародного перевезення
пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом оподатковуються за нульовою
ставкою.
Для цілей цього підпункту перевезення вважається міжнародним, якщо таке перевезення здійснюється за єдиним міжнародним перевізним
документом.
Відповідно до статті 9 Закону України N 1955-IV перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними
мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні.
Такими документами можуть бути:
- авіаційна вантажна накладна (Air Waybill);
- міжнародна автомобільна накладна (CMR);
- накладна СМГС (накладна УМВС);
- коносамент (Bill of Lading);
- накладна ЦІМ (СІМ);
- вантажна відомість (Cargo Manifest).
Узагальнюючою податковою консультацією щодо порядку оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської
діяльності, затвердженою наказом ДПС України від 06.07.2012 р. N 610, визначено, що нульова ставка ПДВ, визначена підпунктом 195.1.3
пункту 195.1 статті 195 Кодексу, застосовується до операцій з постачання послуг з міжнародного перевезення вантажів по всьому маршруту
перевезення вантажів в цілому, без поділу його на відрізки в межах митної території України та поза межами митної території України, за
умови, що таке перевезення здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом.
Згідно із статтею 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків,
якому надано таку консультацію.

