
 

 

Слава Укр аїні! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби України 

 https://t.me/tax_gov_ua  

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу  

«InfoTAX»  
 

 

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА  

ТА РОЗРАХУНОК 

КОРИГУВАННЯ:  

відвантажені та не отримані 

товари  

 

 

 

 
 

Офіційний вебпортал Державної податкової служби України: 

tax.gov.ua. 

Інформаційно-довідковий департамент  ДПС України: 0-800-

501-007 . 

"Гаряча лінія" ДПС України: "Пульс": 0-800-501-007  

(напрямок  «4») 

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 0-800-

501-007 (напрямок «2») 
 

 

Підготовлено до друку 

ГУ ДПС  

у Тернопільській області 

червень – 2022, наклад 50 прим. 
 

Державна податкова служба України 

 

ГУ ДПС у Тернопільській області 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR15kINOc4oWpYyA-tqLlxO8phiw1XIQaklyWwjLkWRkwsWbAVH5LyZ5wt8&h=AT30ogjZ-2yRZ4oTS1y1dINTwde5aQWEIamTiC8_-7Kv0_eoW9PTyA8k_xJtNWh4F5iTGr7THnL-JIIQIWmGxqBCxhMzD-ILuzGIdwXPd05Eus82k_23Xf5rxdRu0FDphgQZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2hB3KJhselTN5IpiosmcKvzdY1s3IdkzxOU_JKe80-iB8QkVuzT36eHFiJhyxfKb4leHAIEgPoxzQXkjf9kGnZCrCmOS9IYV9k0GS0E3M1KJp5MkGjxF6Dc50i9L6g187mI15l0i87ECC1LLUqkQD6yk6ZLA9Gfg0_JASHrN-cmG1OZGSpiKLqtvcLj6hIJO5H-T1permBXq3xlGCs1A
https://t.me/infoTAXbot


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Згідно з п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України на дату 

виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний 

скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням 

умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, 

кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником 

особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у 

встановлений ПКУ термін. 

Відповідно до п. 187.1 ст. 187 ПКУ датою виникнення 

податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, 

яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається 

будь-яка з подій, що сталася раніше: 

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на 

банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що 

підлягають постачанню, а при постачанні товарів/послуг за готівку – 

дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а при 

відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що 

обслуговує платника податку; 

б) дата відвантаження товарів, а при експорті товарів – дата 

оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання 

митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного 

законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що 

засвідчує факт постачання послуг платником податку. Для 

документів, складених в електронній формі, датою оформлення 

документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку, 

вважається дата, зазначена у самому документі як дата його 

складення відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» незалежно від дати накладення 

електронного підпису. 

Пунктом 192.1 ст. 192 ПКУ визначено, що якщо після 

постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми 

компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням 

перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг 

особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми 

попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та 

податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають 

відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до 

податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для 

податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН. 

Розрахунок коригування до податкової накладної не може 

бути зареєстрований в ЄРПН пізніше 1095 календарних днів з дати 

складання податкової накладної, до якої складений такий розрахунок 

коригування. 

Розрахунок коригування, складений постачальником 

товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача 

– платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН: 

постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо 

передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь 

такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних 

показників у підсумку не змінює суму компенсації; 

отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається 

зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх 

постачальнику, для чого постачальник надсилає складений 

розрахунок коригування отримувачу. 

Відповідно до п. п. 192.1.1 п. 192.1 ст. 192 ПКУ, якщо 

внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми 

компенсації на користь платника податку - постачальника, то: 

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових 

зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого 

був проведений такий перерахунок; 

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за 

результатами такого податкового періоду в разі, якщо він 

зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, 

а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких 

товарів/послуг. 

Постачальник товарів/послуг має право зменшити суму 

податкових зобов’язань за таким розрахунком коригування після 

його реєстрації в ЄРПН отримувачем. 

 


