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Штраф за порушення строку реєстрації податкової накладної в разі виправлення 

помилки в ІПН 

На практиці іноді трапляються технічні помилки під час заповнення окремих реквізитів 

заголовної частини податкової накладної. Найчастіше це помилка у найменуванні покупця. 

Виправити її дуже просто. На дату виявлення помилки складають розрахунок коригування, у 

якому всі правильно заповнені реквізити заголовної частини податкової накладної 

повторюють, а реквізит, де допущено помилку, заповнюють без помилок. Водночас таблична 

частина розділів А та Б розрахунку коригування не заповнюють. У такому разі проблем не 

виникає: розрахунок коригування складають на дату виявлення помилки і реєструють  в ЄРПН 

у встановлені строки. 

Але бувають й інші види помилок, на які зазначений алгоритм виправлення не поширюється. 

Мова йде про помилки в індивідуальному податковому номері (ІПН) покупця. Наприклад, 

бухгалтер не врахував, що покупець є платником ПДВ, і склав та зареєстрував податкову 

накладну на "Неплатника" з умовним ІПН "100000000000". Або під час експорту послуг 

замість умовного ІПН "100000000000" застосував ІПН "300000000000", який потрібно 

використовувати в разі експорту товару. 

Зазначені помилки в ІПН відповідно до роз’яснень податкового відомства виправляють 

складанням розрахунку коригування, який анулює неправильну податкову накладну, та 

складанням нової податкової накладної із правильними даними покупця. Водночас у полі 

"Дата складання" такої податкової накладної зазначають дату виникнення податкових 

зобов'язань продавця, тобто дату складання податкової накладної із "невірним" ІПН. 

Якщо помилка в ІПН покупця виявлена після закінчення встановлених строків реєстрації 

податкової накладної, то застосування пропонованого податківцями механізму її виправлення 

призведе до порушення строків реєстрації правильної податкової накладної. Податківці на такі 

ситуації реагують миттєво. Вони одразу ж складають акт перевірки та надсилають ППР на 

суму штрафу за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної. 

Та чи все так однозначно в цій ситуації? Адже формально відпочатку платник податку 

зареєстрував податкову накладну вчасно, просто допустив у ній технічну помилку. І лише 

специфічний механізм її виправлення призводить до застосування штрафу. Виходить, що 

фактично штраф сплачують за помилку в заповненні податкової накладної, а не за порушення 

строків її реєстрації, адже початкову податкову накладну з помилковим ІПН було 

зареєстровано вчасно. 
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На нашу думку, застосування штрафу в такій ситуації вкрай несправедливе. Не може не 

радувати те, що погоджується з цим і Верховний Суд України. Так, наприклад, у постанові 

ВСУ від 30.11.2018р. у справі №810/222/18, скасовуючи рішення про застосування штрафних 

санкцій, суд зазначає, що продавець своєчасно зареєстрував податкові накладні за наслідками 

господарських операцій із покупцем. А подальші його дії щодо реєстрації нових податкових 

накладних із відображенням у них таких самих показників обумовлено самостійним 

виявленням платником податку помилкового зазначення в текстах таких накладних 

податкового номера покупця.  

В іншій постанові від 26.03.2019р. у справі №821/826/16 ВСУ підтримав висновки про те, що 

оскільки платник ПДВ, який самостійно виявив недоліки раніше зареєстрованих податкових 

накладних, виписав відповідні розрахунки коригування до вчасно зареєстрованих податкових 

накладних з умовним податковим номером покупців і на таку саме дату податкові накладні з 

їх індивідуальним податковим номером і зареєстрував зазначені документи в ЄРПН з метою 

виправлення раніше допущеної помилки, то зазначені дії не можуть бути розцінені як 

несвоєчасна реєстрація накладної з вини платника податку - продавця. 

Отже, можемо констатувати, що при виявленні та виправленні помилок в ІПН покупця після 

граничної дати реєстрації податкової накладної контролюючий орган застосує до платника 

ПДВ штрафну санкцію за порушення строків її реєстрації. Але якщо платник податку 

вирішить оскаржити таке рішення в судовому порядку, штрафні санкції з великою 

ймовірністю будуть скасовані.  
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