
Чи має можливість платник ПДВ подати додаткові письмові 

пояснення та/або копії документів стосовно підтвердження 

інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку 

коригування, реєстрацію яких зупинено, якщо ним вже були 

подані відповідні документи на розгляд комісії, але рішення ще 

не прийняте? 
ЗІР, категорія 101.17 

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в 

Єдиному реєстрі податкових накладних затверджено 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). 

Відповідно до п. 12 Порядку № 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 з 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 05 жовтня 2017 року № 2155-VІІІ «Про електронні довірчі послуги», від 22 травня 

2003 року № 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. 

Згідно з п. 23 Порядку № 117 комісією регіонального рівня протягом п’яти робочих 

днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, поданих відповідно 

до п. 15 Порядку № 117:  

 щодо платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в податкових 

накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в поточному місяці в ЄРПН, з 

урахуванням поданої податкової накладної/розрахунку коригування на реєстрацію в 

ЄРПН, менше 30 млн. гривень та які на дату зупинення реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування в ЄРПН не відповідали критеріям ризиковості 

платника податку, приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації 

податкової накладної/розрахунку коригування, яке реєструється в окремому Реєстрі 

податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, та 



надсилається платнику податку у порядку, встановленому ст. 42 Податкового 

кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями 

(далі – ПКУ); 

 щодо платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в податкових 

накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в поточному місяці в ЄРПН, з 

урахуванням поданої податкової накладної/розрахунку коригування на реєстрацію в 

ЄРПН, більше 30 млн. гривень включно та/або які на дату зупинення реєстрації 

податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН відповідали критеріям 

ризиковості платника податку, приймається рішення про реєстрацію або відмову в 

реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, яке попередньо 

реєструється в окремому Реєстрі податкових накладних/розрахунків коригування, 

реєстрація яких зупинена, та надсилається до комісії центрального рівня.  

Пунктом 24 Порядку № 117 визначено, що комісія центрального рівня протягом 

семи робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів 

відповідно до п. 15 Порядку № 117, але не раніше отриманого рішення про реєстрацію або 

відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН комісії 

регіонального рівня, може прийняти інше рішення про реєстрацію або відмову в 

реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. Прийняте комісією 

центрального рівня рішення реєструється в окремому Реєстрі податкових 

накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, та надсилається платнику 

податку у порядку, встановленому ст. 42 ПКУ, а рішення комісії регіонального рівня 

скасовується.  

Отже чинним законодавством не передбачено подання додаткових письмових 

пояснень та/або копій документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної в 

податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено, у тому числі 

якщо платником вже подані відповідні документи на розгляд комісії, але рішення ще не 

прийняте. 

Водночас, п. 27 Порядку № 117 передбачає, що рішення комісії регіонального рівня 

про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути 

оскаржено в адміністративному або судовому порядку. Рішення комісії центрального 

рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН 

може бути оскаржено у судовому порядку. 

При цьому п. 11 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, визначено, що платник ПДВ може додавати до скарги пояснення та 

копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену у податковій 

накладній/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена. 

Крім того, частиною четвертою ст. 161 Кодексу адміністративного судочинства 

України від 06 липня 2005 року № 2747-IV із змінами та доповненнями визначено, що 

позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що 

підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються 

письмові чи електронні докази – позивач може додати до позовної заяви копії відповідних 

доказів). 


