
Чи застосовується режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій із 

ввезення на митну територію України товарів, зазначених у п. 197.16               

ст. 197 Податкового кодексу України? 
ЗІР, категорія 101.15 

Згідно з п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI 

зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) датою виникнення податкових зобов’язань з 

постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого 

відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: 

 дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку 

як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг 

за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої 

– дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; 

 дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, 

що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог 

митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт 

постачання послуг платником податку. 

Пунктом 201.1 ст. 201 ПКУ встановлено, що 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. 

Отже, за загальновстановленими правилами податкова накладна складається у день 

виникнення податкових зобов’язань з ПДВ платника ПДВ - постачальника товарів/послуг, 

визначених за правилом «першої події». 

Згідно з п. 192.1 ст. 192 ПКУ у випадку виправлення помилок, допущених при складанні 

податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості 

товарів/послуг, складається розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до 

податкової накладної (далі – розрахунок коригування). 

Тому платник податку має право скласти розрахунок коригування до податкової 

накладної, визначеної ним як зайво складена, у якому зазначити зі знаком «-» показники розділу 

«Б» табличної частини такої податкової накладної. 

Такий розрахунок коригування складається тільки до зареєстрованої в ЄРПН податкової 

накладної на дату виявлення факту складання зайвої податкової накладної. 

При цьому у графі 2 такого розрахунку коригування тимчасово (до внесення змін до 

порядку заповнення та форми податкової накладної) доцільно використовувати причину 

коригування «Повернення товару або авансових платежів». 

Оскільки розрахунок коригування до податкової накладної, визнаної платником податків 

як зайво складеної, передбачає зменшення її числових показників, такий розрахунок 

коригування підлягає реєстрації в ЄРПН з дотриманням визначених ПКУ термінів реєстрації 

платником податку, вказаним в зайво складеній податковій накладній як покупець (отримувач) 

товарів/послуг.  


