
Чи подаються пояснення та копії документів у разі зупинення 

реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних зайво (помилково) 

складених податкової накладної/розрахунку коригування? 
 

ЗІР, категорія 101.17 

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                

№ 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) на дату виникнення податкових 

зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного 

підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових 

накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін. 

Згідно із 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. 

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку 

виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не 

пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг. 

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані 

вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів 

оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів 

бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і 

сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.  

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних 

декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим 

п. 44.1 ст. 44 ПКУ. 

Тобто, в декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на 

підставі первинних документів податковій накладній. Тому, обсяги постачання товарів/послуг 

та сума ПДВ, вказані в зайво (помилково) складених податковій накладній і розрахунку 

коригування, не підлягають відображенню. 

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному 

реєстрі податкових накладних затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 

лютого 2018 року № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації 

податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» 

(далі – Порядок № 117). 

Відповідно до п. 12 Порядку № 117 у разі зупинення реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) 

контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому 



форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації 

податкової накладної/розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення 

такої реєстрації. 

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування 

зазначається, зокрема пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій 

документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію 

податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (п. 13 Порядку № 117). 

Згідно з п. 14 Порядку № 117 перелік документів, необхідних для прийняття рішення про 

реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, включає в себе, зокрема 

первинні документи щодо постачання товарів/послуг, акти приймання-передачі товарів (робіт, 

послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні; 

розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків.  

Отже у разі зайвого (помилкового) складання податкової накладної/розрахунку 

коригування відсутні первинні документи щодо постачання товарів/послуг, тому з метою 

прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку 

коригування в ЄРПН платник податків може подати лише письмові пояснення щодо зайво 

(помилково) складених податкової накладної/розрахунку коригування. 

Разом з цим, Порядком № 117 визначено право, а не обов’язок платника податків 

надавати документи, необхідні для прийняття рішення про реєстрацію податкової 

накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. 

Отже, враховуючи норми Порядку № 117 та п. 44.1 ст. 44 ПКУ платник податку може не 

надавати документи, необхідні для прийняття рішення про реєстрацію в ЄРПН зайво 

(помилково) складених податкової накладної/розрахунку коригування. 


