
В якому звітному податковому періоді суми ПДВ, сплачені (нараховані) у 

зв’язку з придбанням товарів/послуг та зазначені в податковій 

накладній/розрахунку коригування до податкової накладної, 

відносяться до податкового кредиту, якщо така податкова накладна/ 

розрахунок коригування зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових 

накладних своєчасно або з порушенням терміну їх реєстрації? 
 

ЗІР, категорія 101.13 

Пунктом 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                  

№ 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) передбачено, що не відносяться до 

податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням 

товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових 

накладних (далі – ЄРПН) податковими накладними/ розрахунками коригування до таких 

податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, 

передбаченими п. 201.11 ст. 201 ПКУ. 

Податкові накладні, отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою 

для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. 

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до 

податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових 

накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в 

ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати складення 

податкової накладної/розрахунку коригування. 

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, 

зазначені в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових 

накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, включаються до 

податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові 

накладні/розрахунки коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі 

податкових накладних, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення 

податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, у тому 

числі для платників податку, які застосовують касовий метод. 

Отже, суми ПДВ, зазначені у податковій накладній/розрахунку коригування, які 

були своєчасно зареєстровані в ЄРПН, можуть бути включені до складу податкового 

кредиту того податкового (звітного) періоду, у якому вони складені, або будь-якого 

наступного звітного періоду протягом 1095 календарних днів з дати складання такої 

податкової накладної/розрахунку коригування. 

Суми ПДВ, зазначені у податковій накладній/розрахунку коригування, які були 

зареєстровані в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, можуть бути включені до складу 

податкового кредиту того податкового (звітного) періоду, у якому вони зареєстровані в 

ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення податкових 

накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, у тому числі для 

платників податку, які застосовують касовий метод. 


