
 

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

Щодо необхідності отримання підтверджуючих документів на право  
користування пільгою по податку на додану вартість: 

лист від 18.11.2002 р. 

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо необхідності отримання підтверджуючих докумен-
тів на право користування пільгою по податку на додану вартість при здійсненні операцій продажу видавничої продукції і 
повідомляє наступне. 

Відповідно до підпункту 5.1.2 пункту 5.1 статті 5 Закону України від 03.04.97 за № 168/97-ВР "Про податок на додану 
вартість" визначено, що не є об'єктом оподаткування операції з продажу (передплати) і доставки періодичних видань друко-
ваних засобів масової інформації вітчизняного виробництва; продажу книжок вітчизняного виробництва; продажу учнівсь-
ких зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва. 

Підтвердженням того, що підприємство здійснює виготовлення та розповсюджування видавничої продукції, відповід-
но до вимог Закону України від 05.06.97 за № 318/97-ВР "Про видавничу справу", є державна реєстрація цього підприємства 
як суб'єкта видавничої справи у Державному реєстрі видавців та наявність відповідного свідоцтва, але це свідоцтво не за-
значає, саме яку видавничу продукцію, вітчизняну чи не вітчизняну, виготовляє та розповсюджує вказане підприємство. 

При виникненні спірних питань у ході документальної перевірки контролюючими органами щодо визнання вищевка-
заної продукції продукцією вітчизняного виробництва вам слід звернутися до Книжкової палати України, яка відповідно до 
статті 27 Закону України "Про видавничу справу" здійснює державну реєстрацію всіх видів видань, випущених в Україні, та 
отримати відповідне підтвердження того, що придбана та реалізована вами книжна продукція вироблена в Україні. 

Поряд з цим, якщо підприємство — суб'єкт видавничої справи зареєстроване як платник податку на додану вартість, то 
при здійсненні операцій продажу товарів (робіт, послуг), в т. ч. видавничої продукції згідно з вимогами пункту 4 Положення 
про Реєстр платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 01.03.2000 за № 79, в усіх видах 
документів, пов'язаних з розрахунками при придбанні товарів, обліком, звітністю про податок на додану вартість, воно повинне 
використовувати свій індивідуальний податковий номер, незалежно від того, користується підприємство пільгами чи ні. 

Вимоги щодо складання первинних облікових документів та регістрів бухгалтерського обліку регулюються нормами 
Закону України від 16.07.99 за № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". 

Заступник Голови ДПА України Г. Оперенко 
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