
 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ЛИСТ 

від 12.01.2016 р. N 355/6/99-99-19-03-02-15 

Про розгляд звернення 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо 

включення до бази оподаткування ПДВ штрафних санкцій у вигляді демереджу та, 

керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє. 

Відповідно до статті 149 Кодексу торговельного мореплавства України (далі - КТМУ) 

угодою сторін може бути встановлений додатковий після закінчення терміну навантаження 

(розвантаження) час очікування судном закінчення вантажних робіт (контрсталійний час) і 

розмір плати перевізнику за простій судна протягом контрсталійного часу (демередж), а 

також винагорода за закінчення навантаження (розвантаження) до закінчення сталійного 

часу (диспач). 

Штраф за контрсталійний час суден стягується в безспірному (безакцептному) порядку 

після подання відправнику або одержувачу вантажу розрахунку сталійного часу і суми 

штрафу (стаття 183 КТМУ). 

Статтею 193 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) визначено, що суб'єкти 

господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські 

зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за 

відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у 

певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних 

для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та 

забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для 

застосування господарських санкцій, передбачених ГКУ, іншими законами або договором. 

Штрафними санкціями у ГКУ визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми 

(неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі 

порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного 

виконання господарського зобов'язання (стаття 230 ГКУ). 

Відповідно до пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування є операції 

платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на 

митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ. 

Згідно з пунктом 188.1 статті 188 ПКУ база оподаткування операцій з постачання 

товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче 

звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 ПКУ, з урахуванням загальнодержавних 

податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, 

що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських 

засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських 

засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, і збору на обов'язкове державне пенсійне 

страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку). 



До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, 

вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків 

безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості 

товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки 

(штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку 

внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань. 

Таким чином, кошти, які сплачує судновласнику фрахтівник як суму штрафу за простій 

судна під вантажними операціями понад час (демередж), не включаються до бази 

оподаткування ПДВ. 

  

Голова Р. М. Насіров 

 

 

  

 


