
Етап Що відбувається Що змінилося 

1 

ПН/РК після введення в ЄРПН 

та подання запиту на реєстрацію 

проходить перевірку на оцінку 

ризиків (див. таблицю вище). 

Нічого. Практично все те саме, крім зменшення 

показника D. 

2 

Якщо ПН/РК не потрапила під 

хоча б один з вищенаведених 

критеріїв ризику (п. 3 нового 

Порядку), то відбувається 

реєстрація; якщо потрапила – 

ПН/РК відправляється на 

додатковий моніторинг (етап 3). 

Відбулося уточнення деяких критеріїв (див. вище 

таблицю). В цілому “прохідність” ПН/РК на даному 

етапі збільшилась, так як меншим став показник 

податкового навантаження (D). Також система стає 

прозорішою через доступність показника D в 

електронному кабінеті платника податку. 

3 

Відбувається моніторинг 

ПН/РК системою щодо певних 

ознак фіктивності операцій. 

Перевіряються критерії: 

 ризикованості платника 

податку; 

 ризикованості здійснення 

операції; 

 показників позитивної 

історії платника податку. 

Новий Порядок на відміну від колишнього не 

містить ознак фіктивності операцій (!). Нагадуємо, 

що раніше серед них були: перевищення обсягів 

продажу товару в 1.5 рази над обсягами його закупок, 

належність товарів до групи ризикового товару (за 

певними кодами УКТ ЗЕД), перевірка кодів товарів 

ПН/РК наявних в “Таблиці даних платника податків”. 

Якими є ознаки фіктивності, зараз невідомо. Але всі 

критерії (ризикованості платника податку, 

ризикованості здійснення операції, показники 

позитивної історії) за п. 10 нового Порядку мають 

бути  оприлюднені на офіційному веб-сайті ДФС 
(після узгодження з Мінфіном). 

Як бачимо, з’явились 2 нових критерії: 

ризикованість платника податку та позитивна історія. 

4 

Якщо ПН/РК  відповідає 

критеріям ризикованості (див. 

етап 3), то її реєстрація 

призупиняється.  

Якщо ПН/РК відповідає 

критеріям ризикованості (див. 

етап 3), але підприємство має 

позитивну історію, то ПН/РК 

реєструються. 

Те саме, крім можливості зареєструвати ПН/РК 

при наявності позитивної історії. Що це – поки що 

роз’яснень немає. Відомо тільки, що ДФС буде 

розраховувати та оприлюднювати кожного 10 числа 

місяця наступного за звітним показники (критерії), 

які характеризують позитивну історію платника 

податку. Вони будуть доступними для платника 

податку в електронному кабінеті. 

5 

Підприємству в автоматичному 

режимі відправляється в 

електронному вигляді квитанція 

про зупинення реєстрації ПН/РК. 

Уточнена (деталізована) квитанція, яка повинна 

містити: 

 порядковий номер та дату складання ПН/РК; 

 номер за порядком, номенклатуру товарів 

(послуг) продавця, код товару згідно з УКТ ЗЕД 

(послуги згідно з ДКПП) щодо госпоперації; 

 критерії ризикованості платника податку або 

критерії ризикованості госпоперації, на підставі 

якої вона була заблокована; 

 пропозицію щодо надання пояснень та копій 

документів, достатніх для розблокування ПН/РК. 

6 

Заблокована ПН/РК з’являється 

у Реєстрі зупинення ПН/РК, який 

щодня оновлюється ДФС на 

своєму веб-сайті. 

Це нове. Протягом місяця після набуття 

проектом Порядку чинності даний реєстр 

функціонуватиме у тестовому режимі. 

 

 


