
Щодо розблокування податкових накладних  

Головне управління ДПС у Полтавській області повідомляє, що 

Порядком зупинення податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному 

реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.12.2019 №1165 (далі – Порядок, затверджений Постановою № 

1165) визначено механізм зупинення податкової накладної/розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Реєстр) на 

підставі автоматизованого моніторингу відповідності податкової накладної/ 

розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня ризиків. 

ДПС у Полтавській області наголошує, що перевірка поданих на 

реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування здійснюється 

виключно в автоматичному режимі без ручного втручання в процес їх 

реєстрації/зупинки реєстрації. 

Пунктом 5 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в 

реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 

від 12.12.2019 року № 520 (далі – Порядок, затверджений Наказом № 520), 

визначено перелік документів, необхідних для розгляду питання прийняття 

комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації 

податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, реєстрацію яких 

зупинено в Реєстрі, який може включати: 

договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них; 

договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими 

оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника 

податку для здійснення операції; 

первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, 

зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, 

складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-

фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з 

урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні; 

розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; 

документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про 

відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких 

передбачено договором та/або законодавством. 

Письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5 Порядку, 

затвердженого Наказом № 520, платник податку має право подати до 

контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою 

виникнення податкового зобов'язання, відображеного в податковій накладній / 

розрахунку коригування. 

Письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5 Порядку, 

затвердженого Наказом № 520, платник податку подає до ДПС в електронній 

формі за допомогою засобів електронного зв'язку з урахуванням вимог Законів 

України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про 

електронні довірчі послуги" та Порядку обміну електронними документами з 

контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку. 
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