
Яким чином платник податку має право подати документи, у 

разі їх неподання до пояснень, що подаються для підтвердження 

інформації, зазначеної у податковій накладній/ розрахунку 

коригування, реєстрація яких зупинена? 
ЗІР, категорія 101.17 

Відповідно до п. 12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого 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), 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. 

Згідно із п.п. 4 п. 13 Порядку № 117 у квитанції про зупинення реєстрації податкової 

накладної/ розрахунку коригування зазначаються, зокрема пропозиція щодо надання 

платником податку пояснень та копій документів, необхідних для прийняття 

контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку 

коригування в ЄРПН. 

Пунктом 16 Порядку № 117 визначено, що письмові пояснення та копії документів, 

зазначених у п. 14 Порядку № 117, платник податку подає до ДФС в електронній формі 

засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України 

від 22 травня 2003 року № 852-IV «Про електронний цифровий підпис», № 851-IV «Про 

електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними 

документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 06.06.2017 № 557, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

03.05.2017 за № 959/30827. 

Відповідно до п. 21 Порядку № 117 підставами для прийняття комісіями 

контролюючих органів рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/ розрахунку 

коригування є, зокрема ненадання платником податку копій документів відповідно до                 

п.п. 4 п. 13 Порядку № 117. 

Отже законодавством не передбачено подання копій документів окремо від пояснень, 

що подається для підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку 

коригування, реєстрація яких зупинена. 

Водночас, відповідно до п. 56.23 ст. 56 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) рішення про відмову у 

реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути оскаржено в 

адміністративному або судовому порядку. 

Згідно із Порядком розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про 

реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій 

реєстрації, затвердженим 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 розгляду скарг), скарги подаються платником ПДВ до ДФС протягом 10 

календарних днів з дня набрання чинності рішенням комісії контролюючого органу про 

відмову у реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в ЄРПН відповідно до 

Порядку № 117. Якщо останній день строку припадає на вихідний, неробочий або 

святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає 

за вихідним, неробочим або святковим днем. Строк подання скарги може бути 

продовженим за правилами і на підставах, визначених п. 102.6 ст. 102 ПКУ. 

При цьому пунктом 11 Порядку розгляду скарг визначено, що платник ПДВ може 

додавати до скарги пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, 

зазначену у податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена. 


