
Який порядок реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних             

(далі – ЄРПН) податкової накладної/розрахунку коригування до 

податкової накладної, реєстрацію яких було зупинено після настання 

однієї з подій, за якою вони повинні бути зареєстровані в ЄРПН? 
 

ЗІР, категорія 101.17 

Відповідно до вимог п. 201.16 ст. 201 ПКУ реєстрація податкової 

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

може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.  

Механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в 

ЄРПН визначає постанова 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 – 

Постанова № 117). 

На виконання Постанови № 117 в контролюючих органах утворені комісії, які 

приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН 

або відмову в такій реєстрації (далі – комісії контролюючих органів). Комісії 

контролюючих органів складаються з комісій регіонального рівня (комісії головних 

управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників ДФС) та комісії 

центрального рівня (ДФС).      

Відповідно до п. 28 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Постановою № 117 

(далі – Порядок), податкова накладна/розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, 

реєструється у день настання однієї з таких подій: 

 прийнято та набрало чинності рішення про реєстрацію податкової 

накладної/розрахунку коригування в ЄРПН; 

 набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової 

накладної/розрахунку коригування в ЄРПН; 

 протягом п’яти робочих днів не прийнято та/або не зареєстровано в окремому Реєстрі 

податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, комісією 

регіонального рівня рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування в ЄРПН щодо платників податку, у яких обсяг 

постачання, зазначений в податкових накладних/розрахунках коригування, 

зареєстрованих у ЄРПН в поточному місяці, з урахуванням поданих податкової 

накладної/розрахунку коригування на реєстрацію в ЄРПН, становить менше 30 млн. 

гривень та які на дату зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 

коригування в Реєстрі не відповідали критеріям ризиковості платника податку; 

 протягом семи робочих днів не прийнято та/або не зареєстровано в окремому Реєстрі 

податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, комісією 

регіонального рівня рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування в ЄРПН щодо платників податку, у яких обсяг 

постачання, зазначений в податкових накладних/розрахунках коригування, 

зареєстрованих у ЄРПН в поточному місяці, з урахуванням поданих податкової 

накладної/розрахунку коригування на реєстрацію в ЄРПН, становить більше 30 млн. 

гривень включно та/або які на дату зупинення реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування в Реєстрі відповідали критеріям ризиковості 

платника податку. 



Згідно з п. 22 Порядку рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування в ЄРПН набирає чинності після реєстрації його в 

окремому Реєстрі податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких 

зупинена. 

З питань реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН після 

набрання законної сили рішення суду пропонуємо звертатись письмово до ДФС. 


