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Державна податкова служба України розглянула звернення, щодо складання 

розрахунку коригування до податкової накладної після сплину 1095 календарних 

днів з дати складання такої податкової накладної та, керуючись статтею 52 

розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє. 

Як зазначено у зверненні, 14.05.2020 Адміністративною колегією 

Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України було винесено рішення № 54/11-р/к про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції (далі –  Рішення № 54/11-р/к) 

та накладено штраф на Товариство. 

Згідно з пунктом 5 резолютивної частини Рішення № 54/11-р/к Товариство 

зобов’язано здійснити перерахунок плати фізичній особі – підприємцю (далі – 

ФОП) за послуги із надання права обмеженого користування лініями 

електропередачі, що були поставлені на підставі договору, укладеного між 

Товариством та ФОП відповідно до економічного обґрунтованого рівня витрат 

та постачання послуг.  

Тобто, частина коштів, попередньо сплачених ФОП на рахунок Товариства 

відповідно до умов вказаного договору, фактично підлягає поверненню ФОП. 

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 

2 розділу XX ПКУ. 

Підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ встановлено, що 

об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання 

товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, 

відповідно до статті 186 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  Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у 

встановлений ПКУ термін. 

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання 

товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як 

попередня оплата (аванс) (пункт 201.7 статті 201 ПКУ). 

Пунктом 192.1 статті 192 ПКУ визначено, що у разі, 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. 

Індивідуальна податкова консультація 



Якщо внаслідок такого 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). 

Враховуючи викладене, на дату повернення коштів у платника податку - 

постачальника виникає підстава для здійснення коригування податкових 

зобов’язань з ПДВ та складання розрахунку коригування відповідно до пункту 

192.1 статті 192 ПКУ. 

Загальний термін позовної давності встановлено статтями 257 Цивільного 

кодексу України (далі - ЦКУ) та 102 ПКУ тривалістю у три роки (1095 

календарних днів). При цьому нормами ПКУ не передбачено виключень щодо 

визначення терміну позовної давності при реєстрації в ЄРПН розрахунків 

коригування до податкових накладних, незалежно від обставин, за яких вони 

складаються. 

Отже, розрахунок коригування до податкової накладної, з дати складання 

якої минуло більше 1095 календарних днів, не може бути зареєстрований в ЄРПН 

у зв’язку із сплином терміну, встановленого статтями 257 ЦКУ та 102 ПКУ. 

Таким чином, у разі, якщо після сплину 1095 календарних днів з дати 

виникнення податкових зобов’язань та складання податкових накладних при 

отриманні авансового платежу за товар, який підлягає постачанню, відбувається 

повернення частини такого авансового платежу, розрахунок коригування до 

таких податкових накладних не може бути зареєстрований в ЄРПН, та, 

відповідно, підстави для зменшення податкових зобов’язань у платника податку 

- продавця відсутні. 

При цьому у розглянутій у зверненні ситуації покупець, у разі повернення 

йому постачальником платежу, зобов’язаний зменшити податковий кредит на 

суму зменшення компенсації вартості товару (платіж, що повернутий 

постачальником), на підставі бухгалтерської довідки. 

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може 

використовуватися виключно платником податків, якому надано таку 

консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ). 

 

 

 
 


