
Який порядок заповнення розрахунку коригування у разі виправлення 

обсягу постачання зведеної податкової накладної, складеної 

відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України? 
 

ЗІР, категорія 101.16 

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 (далі 

– розрахунок коригування), складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, 

та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).  

Згідно з 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 із змінами і доповненнями, 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 ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає 

розрахунок коригування за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної. 

Якщо після складання та реєстрації в ЄРПН зведеної податкової накладної, складеної на 

виконання вимог п. 198.5 ст. 198 ПКУ, платник податку починає в подальшому 

використовувати товари/послуги в оподаткованих операціях у межах господарської діяльності 

або виявляє помилку у такій зведеній податковій накладній, такий платник може скласти 

розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому зі знаком «–» в тих графах, 

заповнення яких передбачено, зазначити показники щодо товарів/послуг, які починають 

використовуватися в оподаткованих операціях у межах господарської діяльності або 

виправляються. При цьому у графі 1 такого розрахунку коригування в обов’язковому порядку 

вказується номер за порядком рядка зведеної податкової накладної, що коригується.  

Другим рядком розрахунку коригування до такої накладної платник податку зазначає 

виправлені показники обсягу товарів/послуг. При цьому у графі 1 такого розрахунку 

коригування вказується новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в зведеній 

податковій накладній, що коригується.  

У графі 2 розрахунку коригування у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку з таким 

коригуванням, зазначається причина коригування – «Коригування зведеної податкової 

накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ». 

У графі 3 «Номенклатура товарів/послуг. Вартість чи кількість яких коригується» 

розрахунку коригування до такої зведеної податкової накладної зазначаються дати складання 

та порядкові номери податкових накладних, складених з метою нарахування податкових 

зобов’язань згідно із п. 198.5 ст. 198 ПКУ, відповідно до яких проводиться коригування.              

При цьому кожна така податкова накладна вказується в окремому рядку. 


