
Чи потрібно покупцю зменшувати податковий кредит за операцією з 

повернення коштів/товарів за умови, що реєстрацію податкової 

накладної на операцію з постачання товарів (отримання попередньої 

оплати) було зупинено, та суму ПДВ за такою операцією не віднесено до 

податкового кредиту? 
 

ЗІР, категорія 101.15 

Пунктом 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                      

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що 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 Єдиному реєстрі податкових накладних 

(далі – ЄРПН). 

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової 

накладної, яка складена на отримувача – платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН: 

 постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми 

компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування 

кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації; 

 отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми 

компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник 

надсилає складений розрахунок коригування отримувачу. 

Відповідно до п.п. 192.1.1 п. 192.1 ст. 192 ПКУ якщо внаслідок такого перерахунку 

відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, 

то: 

a) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами 

податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок; 

b) 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. 

При цьому, п. 198.6 ст. 198 ПКУ передбачено, що не відносяться до податкового 

кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, 

не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками 

коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, 

іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 ПКУ. 

Отже, якщо платник податку не сформував податковий кредит, у зв’язку із зупиненням 

реєстрації податкової накладної, то при поверненні коштів/товарів у нього не має підстав 

для зменшення податкового кредиту. 

 


