
Чи має право платник податку скласти розрахунок коригування до 

зведеної податкової накладної, що була складена з метою 

нарахування податкових зобов’язань відповідно до пп. 198.5 та 199.1 

Податкового кодексу України? 
 

ЗІР, категорія 101.15 

 

Відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року             

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку зобов’язаний 

нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до 

п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і 

зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ для 

такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними 

активами придбаними/виготовленими з ПДВ (для товарів/послуг, необоротних активів, 

придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання 

або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо 

такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають 

використовуватися: 

а) в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 196 ПКУ (крім 

випадків проведення операцій, передбачених п.п. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 ПКУ) або місце 

постачання яких розташоване за межами митної території України; 

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197, підрозд. 2 розд. XX 

ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених           

п.п. 197.1.28 п. 197.1 ст. 197 ПКУ та операцій, передбачених п. 197.11 ст. 197 ПКУ); 

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника 

податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих 

необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів; 

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, 

передбачених п. 189.9 ст. 189 ПКУ). 

Пунктом 199.1 ст. 199 ПКУ передбачено, що у разі якщо придбані та/або виготовлені 

товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних 

операціях, а частково – ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання 

виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не 

пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову 

накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх 

придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, 

необоротних активів в неоподатковуваних операціях. 

Відповідно до п. 11 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 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1307),             

у таких зведених податкових накладних у графі «Отримувач (покупець)» платник податку 



зазначає власне найменування (П. І. Б.), у рядку «Індивідуальний податковий номер 

отримувача (покупця)» (далі – ІПН) проставляється умовний ІПН «600000000000». 

Згідно з п. 22 Порядку № 1307 розрахунки коригування, зокрема, до податкових 

накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності 

законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в 

ЄРПН постачальником (продавцем). 

Згідно з п. 192.1 ст. 192 ПКУ 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. 

Відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи 

в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах 

господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до 

складу виробничих необоротних активів, платник податку може зменшити суму податкових 

зобов’язань, що були нараховані відповідно до цього пункту, на підставі розрахунку 

коригування до податкової накладної, зазначеної в абзаці першому цього пункту, 

зареєстрованого в ЄРПН. 

Отже, з урахуванням норм п. 192.1 ст. 192 ПКУ, платник податку у разі складання 

зведених податкових накладних відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ 

має право скласти розрахунки коригування до таких зведених податкових накладних. 

У розрахунку коригування вказується дата складання та порядковий номер зведеної 

податкової накладної, що була складена відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 

199 ПКУ, до якої складається такий розрахунок коригування. 

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, який 

склав таку зведену податкову накладну. 


