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Державна податкова служба України розглянула звернення щодо визначення 

звітного періоду, в якому на підставі розрахунку коригування до податкової 

накладної, реєстрація якого була зупинена, покупцю товарів/послуг необхідно 

зменшити податковий кредит та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу 

України (далі – ПКУ), повідомляє. 

Як викладено у зверненні, у зв’язку із зменшенням суми компенсації вартості 

товарів послуг платником податку - покупцем було отримано від постачальника 

та направлено на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – 

ЄРПН) відповідний розрахунок коригування, реєстрація якого була зупинена. 

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються 

нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 ПКУ). 

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 

розділу XX ПКУ. 

Згідно з пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з 

постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник 

податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, 

кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та 

зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. 

Порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту визначено 

статтею 192 розділу V ПКУ. 

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ, якщо після постачання 

товарів/послуг здійснюється   будь-яка зміна суми  компенсації   їх  вартості, 

включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках 

повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні 

постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових 

зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають 

відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової 

накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та 

зареєстрованому в ЄРПН. 

Якщо внаслідок перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на 

користь платника податку - постачальника, то: 

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за 

результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий 

перерахунок; 

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами 

такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку 



на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку 

з отриманням таких товарів/послуг. 

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після 

реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної 

(підпункт 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 ПКУ). 

Пунктом 201.16 статті 201 ПКУ встановлено, що реєстрація податкової 

накладної / розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена в порядку та 

на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. 

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в 

ЄРПН затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 

1165 (далі - Порядок № 1165). 

Згідно з пунктом 25 Порядку № 1165 Комісії регіонального рівня приймають 

рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН 

або відмову в такій реєстрації, врахування або неврахування таблиці даних 

платника податку, відповідність/невідповідність платника податку критеріям 

ризиковості платника податку. 

Таким чином, з урахуванням положень статті 192 ПКУ, у разі зменшення суми 

компенсації вартості товарів/послуг покупець повинен відобразити зменшення 

податкового кредиту у складі податкової звітності з ПДВ того звітного 

(податкового) періоду, в якому складено відповідний розрахунок коригування, 

незалежно від факту його реєстрації в ЄРПН. 

Згідно з  пунктом 52.2 статті 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має 

індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником 

податків, якому надано таку консультацію. 
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