
Зупинення реєстрації податкової 

накладної та статус ризиковості



Податковий кредит – принцип формування податкового зобов’язання, наслідки
для бізнесу зупинення реєстрації податкових накладних

Принцип :

п. 200.1.  ст.200 ПК України:

«Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або
бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного
(податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.»

Наслідки недотримання:

- Подвійне оподаткування;

- Зменшення обсягу грошових коштів;

- Умова в контрактах щодо сплати 20% вартості товару після реєстрації податкової накладної,

- Непередбачуваність умов ведення бізнесу



Зупинення реєстрації податкових накладних

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних(Постанова КМ України від 11.12.2019 № 1165 із змінами та доповненнями)
- Автоматизований моніторинг відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків

Затверджено

Критерії ризиковості платника податку на додану вартість

8. У контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження
поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що
визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій
накладній/розрахунку коригування.

Причини з рішень про зупинення:

- Виявлено факт проведення платником ризикових операцій(здійснено реалізацію товарів відмінних від
придбання);

- Отримано інформацію що підприємство здійснює формування ПК від ризикових контрагентів-
постачальників;

- Згідно аналізу баз даних неможливо визначити правомірність формування від’ємного значення



Статус «ризиковості»- чи можемо оскаржити

Постанова Верховного Суду від 05 серпня 2022 року у справі No0340/1743/18 

• -прийняття Рішення про відповідність платника податків критеріям ризиковості не порушує права та інтереси такого 
платника податків. Суд зауважив, що такі дії є одним із заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, 
необхідної для виконання покладених на контролюючий орган функцій та завдань. 

• Правильним способом захисту порушеного права може бути тільки оскарження рішення про відмову в реєстрації 
податкової накладної/ розрахунку коригування, оскільки тільки таке рішення призводить до негативних правових наслідків
для платника податків. 

• - правовідносини грунтувались на Порядку N117 який вже втратив чинність

Постановою КМУ від 11 грудня 2019 року N1165 затверджено Порядок зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних,. 

• п.6.У разі надходження до контролюючого органу відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, комісія 
регіонального рівня виключає платника податку з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості 
платника податку.

У Постанові Верховного Суду від 23 червня 2022 року у справі No 640/6130/20 зазначено: 

• «18. Отже, з аналізу наведених норм вбачається, що, на відміну від Порядку N 117, положення Порядку N1165 
встановлюють можливість платника податку оскаржити рішення про відповідність/ невідповідність платника податку
критеріям ризиковості платника податку, у тому числі у судовому порядку». 



Реєстрація податкових накладних, які було зупинено після оскарження

Реєстрація податковим органом 

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1246 з наступними змінами та 
доповненнями) 

п.19. Податкова накладна та/або розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється у день настання
однієї з таких подій:

• набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування (у разі
надходження до ДПС відповідного рішення);

Примусове виконання рішення суду

• Судовий контроль (подання звіту)

• Визнання протиправною бездіяльність щодо невиконання рішення суду

• Скарга до Ради бізнес-омбудсмену

• Заява до правоохоронних органів

• Виконавче провадження


