
Протягом якого терміну платник податків має право зареєструвати 

податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкової 

накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних? 
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Строки реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових 

накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) визначено п. 201.10 ст. 201 

Податкового кодексу України 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями                  

(далі – ПКУ). 

З 03 грудня 2017 року набрав чинності Закон України від 09 листопада 2017 року                             

№ 2198-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків 

на Оптовому ринку електричної енергії України» (далі – Закон № 2198), яким запроваджено, 

зокрема, зміни в строках реєстрації в ЄРПН податкових накладних та зміни в термінах 

формування податкового кредиту. 

Так, викладено у новій редакції абзац вісімнадцятий п. 201.10 ст. 201 ПКУ, відповідно до 

якого платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкову накладну та/або розрахунок 

коригування, складені починаючи з 01 липня 2015 року, в яких загальна сума податку не 

перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим.1.3 ст. 200 прим. 1 ПКУ. 

Водночас Законом № 2198 надано можливість платникам податку включати до 

податкового кредиту суми податку, зазначені у податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, 

протягом 1095 календарних днів з дати їх складення. 

Слід зазначити, що згідно з п. 198.6 ст. 198 ПКУ не відносяться до податкового кредиту 

суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не 

підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками коригування. 

При цьому якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до 

податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків 

коригування, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 1095 

календарних днів з дати їх складення. 

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в 

податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням строку 

реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому їх 

зареєстровано в ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення 

податкових накладних/розрахунків коригування, у тому числі для платників податків, які 

застосовують касовий метод. 

Таким чином, платник ПДВ за умови дотримання вищезазначених вимог може 

зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН, складені починаючи з                      

01 липня 2015 року протягом 1095 календарних днів з дати їх складання. 


