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Звіт за результатами проведення публічного 
громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі - проект постанови)

№
з/п

Автор
пропозицій та 

зауважень

Зміст пропозицій та зауважень Відмітка про врахування з відповідним обґрунтуванням 
(враховано, враховано частково, не враховано)

Пропозиція 1
ВГО АППУ не підтримується внесення змін до 

пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової 
накладної / розрахунку коригування в Єдиному 
реєстрі податкових накладних (далі – Порядок 
зупинення), затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.12.2019 №1165 «Про 
затвердження порядків з питань зупинення 
реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі податкових 
накладних» (далі – постанова № 1165), якими 
пропонується виключити можливість безумовної 
реєстрації розрахунків коригування, складених 
постачальником товарів/послуг до податкової 
накладної, що складена на отримувача – платника 
податку, в яких передбачається зменшення суми 
компенсації вартості хоча б одного з 
товарів/послуг їх постачальнику.

Не враховано. 
З метою унеможливлення формування сумнівного 

податкового кредиту до пункту 3 Порядку зупинення проектом 
постанови вносяться зміни.

На сьогодні існує схема формування фіктивного 
податкового кредиту шляхом маніпулювання показниками 
розрахунку коригування з метою уникнення проходження 
автоматизованого моніторингу відповідності податкової 
накладної / розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня 
ризиків, а саме відображення в одному розрахунку коригування 
одночасно операцій на збільшення суми компенсації вартості 
одного товару та зменшення суми компенсації вартості іншого 
товару. 

За рахунок цього в Єдиному реєстрі податкових накладних 
(далі – ЄРПН) реєструються розрахунки коригування та 
вноситься інформація про операції щодо реалізації обсягів 
товарів, що значно перевищують обсяги їх придбання. 

1 Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація 
платників 
податків 
України»
(ВГО АППУ)

Пропозиція 2
ВГО АППУ не підтримується внесення змін до 

пункту 6  Порядку зупинення, затвердженого 
постановою №1165,  щодо доповнення вимогою 
стосовно зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування платника 
податку, яким подано для реєстрації податкову 
накладну / розрахунок коригування в Реєстрі у 

Не враховано. 
Діюча редакція пункту 6 Порядку зупинення не враховує 

наявність випадків, коли податкова накладна/розрахунок 
коригування складається одним платником податків, а подається 
для реєстрації в ЄРПН іншим згідно з вимогами Податкового 
кодексу України.

Саме це дозволяє ризиковим платникам податку 
коригування залишку товарів на складі, що створює схеми 
ухилення від оподаткування, проектом постанови пропонується 
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разі, якщо такий платник відповідає хоча б одному 
критерію ризиковості платника податку.

доповнити пункт 6 Порядку зупинення вимогою щодо зупинення 
реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування 
платника податку, яким подано для реєстрації податкову 
накладну/розрахунок коригування в ЄРПН, у разі якщо такий 
платник відповідає хоча б одному критерію ризиковості 
платника податку. 

Запропоновані проектом постанови зміни до пункту 6  
Порядку зупинення не впливають на сумлінних платників 
податку.

Водночас така схема ухилення від оподаткування 
використовується недобросовісними платниками податків та 
полягає у тому, що платники податків (покупці), якими 
подаються для реєстрації розрахунки коригування на зменшення 
суми компенсації вартості товарів/послуг, складеними 
постачальниками (продавцями), не зупиняються, навіть у разі 
відповідності таких покупців критеріям ризиковості платника 
податку. 

Пропозиція 3
ВГО АППУ пропонується доповнити проект 

постанови положенням щодо внесення змін до 
пункту 8 додатку 1 Порядку зупинення, а саме, 
додати вимоги, що у разі відповідності пункту 8 
критеріїв ризиковості платника податку: 

- обов’язково розшифровується, яка саме 
податкова інформація стала підставою для 
віднесення платника податків до категорії 
«ризикових»; 

- чітко деталізується вичерпний перелік 
документів від платника податку, що свідчить про 
невідповідність його критеріям ризиковості».

Не враховано. 
Для підвищення ефективності запобіганню порушень 

платниками податкового законодавства з податку на додану 
вартість проектом постанови пропонується внести точкові зміни 
до Порядку зупинення, якими передбачається удосконалення 
автоматизованого моніторингу відповідності податкової 
накладної / розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня 
ризиків, передбаченого постановою № 1165.

Запропонована пропозиція потребує додаткового розгляду 
та обговорення з ДПС під час підготовки наступних змін до 
постанови №1165 та інших нормативно-правових актів з питань 
зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку 
коригування в ЄРПН.
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Пропозиція 4
Відновити строки розгляду:
- документів для реєстрації податкових 

накладних, реєстрація яких була зупинена
- скарг по розгляду рішення, щодо відмови у 

реєстрації податкових накладних
- Таблиці даних платника податку.

Не враховано. 
Зазначена пропозиція не стосується змін, які запропоновані 

проектом постанови та які є точковими до Порядку зупинення, а 
саме, зміни передбачають удосконалення автоматизованого 
моніторингу відповідності податкової накладної / розрахунку 
коригування критеріям оцінки ступеня ризиків.

Водночас, оскільки до Податкового кодексу України були 
внесені зміни, які передбачають для платників податків та 
контролюючих органів зупинення перебігу строків, визначених 
податковим законодавством та іншим законодавством, контроль 
за дотриманням якого покладено на контролюючі органи 
(підпункт 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України), ДПС 21.07.2022  на 
власному офіційному сайті опублікувала відповідь (роз'яснення) 
на питання «Чи зупиняються строки розгляду комісією 
регіонального рівня пояснень та копій документів щодо 
податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію 
яких в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинено, та 
Таблиці даних платника податку на період дії правового режиму 
воєнного, надзвичайного стану?» (інформацію можна знайти за 
посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/598784.html )

2 Микола 
Підлужний

Пропозиція 5
У повідомленні про зупинення реєстрації 

податкової накладної повинна міститися 
інформація розрахунок про "прихід" та "розхід" 
відповідного товару в розрізі звітних періодів 
(хоча б років) про обсяги придбання та продажу (за 
даними ДПС), що було підставою для зупинення 
реєстрації податкової накладної.

Не враховано. 
Для підвищення ефективності запобіганню порушень 

платниками податкового законодавства з податку на додану 
вартість проектом постанови пропонується внести точкові зміни 
до Порядку зупинення, якими передбачається удосконалення 
автоматизованого моніторингу відповідності податкової 
накладної / розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня 
ризиків, передбаченого постановою № 1165.

Запропонована пропозиція потребує додаткового розгляду 
та обговорення з ДПС під час підготовки наступних змін до 
постанови № 1165 та інших нормативно-правових актів з питань 

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/598784.html
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зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку 
коригування в ЄРПН.

Пропозиція 6
На практиці має місце ряд випадків зупинення 

податкової накладної за наявності позитивної 
податкової історії, що Порядком зупинення не 
передбачено. Це свідчить або про некоректну 
роботу програми щодо моніторингу податкових 
накладних або недостовірну інформацію в 
електронному кабінеті платника податку.

Пропоную: визначити наслідки такої ситуації 
та недопустимість створення для сумлінних 
платників податків ситуації щодо зупинення 
реєстрації податкових накладних виключно з 
підстав некоректної роботи податкових органів.

Не враховано. 
Для підвищення ефективності запобіганню порушень 

платниками податкового законодавства з податку на додану 
вартість проектом постанови пропонується внести точкові зміни 
до Порядку зупинення, якими передбачається удосконалення 
автоматизованого моніторингу відповідності податкової 
накладної / розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня 
ризиків, передбаченого постановою № 1165.

При встановлені випадків порушення роботи 
автоматизованого моніторингу відповідності податкової 
накладної / розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня 
ризиків в частині зупинення податкової накладної, складеної 
платником податку, який відповідає хоча б одному показнику, за 
яким визначається позитивна податкова історія, пропозицію 
буде розглянутою з ДПС під час підготовки наступних змін до 
постанови № 1165 та інших нормативно-правових актів з питань 
зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку 
коригування в ЄРПН.

Пропозиція 7
В даний час очікується зупинення реєстрації 

податкових накладних сотнями тисяч, оскільки 
почалася реєстрація податкових накладних за 
лютий-травень 2022 року. Однозначно ніхто не 
зможе розглянути документи на "розблокування" 
податкових накладних, особливо, якщо товари 
було отримано у платників, які не можуть 
зареєструвати "вхідні" податкові накладні (із 
регіонів, де ведуться бойові дії; від платників, які 

Не враховано. 
Запропоновані проектом постанови зміни до Порядку 

зупинення вносяться з метою підвищення ефективності 
запобіганню порушень платниками податкового законодавства з 
податку на додану вартість, в тому числі ліквідації схем 
мінімізації податкових зобов’язань та неправомірного 
відшкодування податку з бюджету.
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перейшли на 2% ЄП; від платників, які не мають 
відповідного реєстраційного ліміту і т.і.).

Чи логічно запроваджувати більш жорсткі 
заходи для зупинення реєстрації податкових 
накладних. 

Директор Департаменту 
податкової політики                                                                                                                                Віктор ОВЧАРЕНКО

Маргарита Галюк 201 56 53


