
Яким чином подається скарга на рішення комісій регіонального рівня, 

які приймають рішення про реєстрацію податкової 

накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних або відмову в такій реєстрації? 
ЗІР, категорія 101.17 

Відповідно до п. 5 Порядку розгляду скарг на рішення комісій регіонального рівня, які 

приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному 

реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, 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» із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 117), скарга на рішення 

комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію податкової 

накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в 

такій реєстрації (далі – Скарга) подається платником податку в електронній формі засобами 

електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням, зокрема, вимог Закону України            

від 22 травня 2003 року № 851 «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 за формою згідно з додатком 1                     

до Порядку № 117 . 

ДФС постійно розміщує на своєму офіційному веб-сайті відомості щодо засобів 

електронного зв’язку, якими може подаватися Скарга (п. 6 Порядку № 117). 

Створити та надіслати Скаргу, а також заяву про відмову від поданої Скарги                      

(далі – Заява) платник має змогу через Електронний кабінет, вхід до якого здійснюється за 

адресою: cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС. 

Також для формування Скарги або Заяви в електронному вигляді платник податків 

самостійно на власний розсуд може обрати будь-яке програмне забезпечення, яке формує 

вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту). 

Скарга направляється за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 117, ідентифікатор 

якої розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: Головна>Електронна звітність> 

Платникам податків про електронну звітність>Інформаційно-аналітичне забезпечення> 

Реєстр форм електронних документів.  

Платник податку може додавати до скарги пояснення та копії документів, які 

підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній/розрахунку коригування, 

реєстрація яких зупинена. 

Кожен документ, що додається до Скарги надсилається окремим додатком у форматі pdf 

та повинен мати розмір не більше 2 мегабайт. 

У разі відкликання Скарги до прийняття рішення комісією, платник податків має право 

подати Заяву. 


