
Чи включаються до розрахунку суми податкової пільги з ПДВ при 

заповненні звіту про суми податкових пільг показники розрахунків 

коригувань до податкових накладних, зазначені у відповідних рядках 

декларації з ПДВ? 
ЗІР, категорія 101.26 

Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року            

№ 2755-VI із змінами і доповненнями (далі – 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 

Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Пунктом 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, із змінами і доповненнями передбачено, що у разі 

здійснення коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення 

помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми 

компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до ст. 192 розд. V ПКУ постачальник 

(продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних 

показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування) за формою згідно з 

додатком 2 до податкової накладної. 

Згідно із п. 3 та п. 4 розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з 

податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 

із змінами і доповненнями, коригування податкових зобов’язань відображається, зокрема у 

рядку 7 податкової декларації з ПДВ (далі – декларація), а коригування податкового кредиту 

відображається у рядку 14 декларації. 

Відповідно до п. 9 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом 

господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233, суми податків та 

зборів, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням 

податкових пільг, розраховуються таким суб’єктом у порядку, встановленому 

контролюючим органом за погодженням з Мінфіном. 

Пунктом 4 Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом 

господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які 

здійснюються на митній території України, затвердженого наказом Державної податкової 

адміністрації України від 29.03.2011 № 167, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

18.04.2011 за № 483/19221, передбачено, що суми ПДВ, не сплачені платником до 

державного бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, розраховуються залежно від 

особливостей оподаткування, зокрема – залежно від статусу операції (звільнена від 

оподаткування ПДВ, оподатковувана ПДВ за нульовою ставкою) або від режиму 

оподаткування ПДВ. 



Таким чином, оскільки показники рядка 7 декларації включаються до розрахунку 

загальної суми податкових зобов’язань, а показники рядка 14 – до розрахунку загальної суми 

податкового кредиту за відповідний звітний податковий період, то при заповненні звіту про 

суми податкових пільг відповідно враховуються і показники розрахунків коригувань до 

податкових накладних. 


