
Який порядок заповнення розрахунку коригування, що складається продавцем у 

разі повернення покупцем (який не є платником податку) товару, який був 

реалізований йому за готівку та відображений постачальником у податковій 

накладній, складеній за щоденними підсумками операцій? 

 

ЗІР, категорія 101.16 

Відповідно до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року          

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова накладна може бути складена 

за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці 

операції), зокрема у разі здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому 

споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/ 

реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій 

(безпосередньо на поточний рахунок постачальника). 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року № 199              

«Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових 

операцій для різних сфер застосування» фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить, зокрема 

підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним 

запрограмованим кодом товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої 

кількості та кількість касових чеків (квитанцій), виданих за зміну, окремо за реалізованими 

товарами (наданими послугами) та виданими коштами. 

Отже при складанні податкової накладної за щоденними підсумками платник податку 

згруповує в податковій накладній в графі «Номенклатура постачання товарів/послуг 

продавця» товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з              

УКТ ЗЕД/коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, та графи 4 

(одиниця виміру товару/послуги (умовне постачання), 5 (код), 6 (кількість (об’єм, обсяг)) та 

7 (ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість) не 

заповнює. 

3 урахуванням норм пп. 192.1 та 192.2 ст. 192 ПКУ, платник податку у разі складання 

за щоденними підсумками операцій податкових накладних, має право скласти до них 

розрахунки коригування. 

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових 

накладних (далі – ЄРПН) платником податку, який склав податкову накладну. 

Згідно із п. 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі - Порядок № 1307) порядок складання розрахунку 

коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових 

накладних, крім випадків, передбачених Порядком № 1307. 

Таким чином у разі повернення покупцем (який не є платником податку) товару, який 

був реалізований йому за готівку та відображений постачальником у податковій накладній, 

складеній за щоденними підсумками операцій, розрахунок коригування складається 

продавцем в загальному порядку. 



У розрахунку коригування вказується дата складання та порядковий номер податкової 

накладної, складеної за щоденними підсумками операцій, до якої складається такий 

розрахунок коригування. 

В табличній частині такого розрахунку коригування, зокрема в розділі Б зазначаються: 

 в графі 1 – номер рядка податкової накладної, що коригується; 

 в графі 2 – причина коригування (наприклад: повернення товарів); 

 в графі 3 – група товару, який повертається; 

 графа 9 та графа 10 залишаються незаповненими. 

У графі 13 вказується обсяг товару, повернутому покупцем (без ПДВ); в даному 

випадку такий показник вказується зі знаком «-». 

Залежно від того, як оподатковувалась ПДВ така операція (за основною ставкою, 

ставками 7%, чи звільнялася від оподаткування ПДВ) у розрахунку коригування вказується 

код ставки та заповнюється відповідна графа розділу А розрахунку коригування. 

При цьому оскільки при складанні податкової накладної за щоденними підсумками 

операцій інформація щодо одиниці виміру товару/послуги (умовного постачання), коду, 

кількості (об’єму, обсягу) та ціни постачання одиниці товару не зазначається, то і при 

складанні розрахунку коригування до такої податкової накладної така інформація не 

вказується. Тобто, показники, які не заповнювались у податковій накладній, складеній за 

щоденними підсумками операцій, у розрахунку коригування заповненню також не 

підлягають. 


