
Чи зазначається код ставки, код пільги у розрахунку коригування, що 

складений до податкової накладної, в якій такий реквізит не 

зазначався? 
ЗІР, категорія 101.16 

Відповідно до п. 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 26.01.2016 за № 137/28267 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 1307), 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 Податкового кодексу України від 02 грудня               

2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – 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. 16 Порядку № 1307 у графі 8 розділу «Б» податкової накладної зазначається 

код ставки ПДВ, за якою здійснюється оподаткування операцій з постачання товарів/послуг, що 

постачаються.  

У графі 9 зазначається код відповідної пільги з ПДВ згідно з Довідниками податкових 

пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших 

податкових пільг), які затверджені ДФС станом на дату складання податкової накладної. 

У разі здійснення пільгових операцій, які не внесені до вказаних довідників (у зв’язку із 

запровадженням нової пільги) станом на дату складання податкової накладної, у графі 9 

проставляється умовний код «99999999»,  а у відведеному полі зазначаються відповідні пункти 

(підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ та/або міжнародного договору (угоди), якими 

передбачено звільнення від оподаткування. 

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в Єдиному реєстрі 

податкових накладних (далі – ЄРПН) аналогічний порядку, передбаченому для податкових 

накладних, крім випадків, передбачених Порядком № 1307. 

Водночас, якщо виникла необхідність складання розрахунку коригування до податкової 

накладної, форма якої не передбачала зазначення в табличній частині податкової накладної коду 

ставки та коду пільги (була складена та зареєстрована за формою затвердженою наказом 

Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 13.10.2014 за № 1235/26012 із змінами та доповненнями, який діяв до 01.04.2016), то 

такий розрахунок коригування складається за формою чинною на дату складання такого 

розрахунку коригування у якому вказується дата та номер податкової накладної, до якої 

вносяться зміни. 

Коригування такої податкової накладної здійснюється шляхом сторнування рядків 

податкової накладної, показники яких підлягають коригуванню, та додавання нових рядків з 

правильними показниками. 



Таким чином, якщо платник ПДВ складає розрахунок коригування до податкової 

накладної, яка була складена та зареєстрована в ЄРПН за формою, чинною на дату такої 

реєстрації, та яка не передбачала зазначення коду ставки, коду пільги, то у розрахунку 

коригування: 

 у рядку, яким сторнується рядок податкової накладної (шляхом обнуління) графа 

11 «код ставки» та графа 12 «код пільги» не заповнюється, оскільки форма 

податкової накладної на той час не передбачала зазначення у табличній частині 

податкової накладної коду ставки та коду пільги;  

 додається із зазначенням нового чергового порядкового номера рядок, якого не 

було у податковій накладній, що коригується, у якому у графі 11 зазначається код 

ставки, у графі 12 зазначається код пільги, які діють на дату коригування. 


