27 лютого 2020 року

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
№5

Реєстрація ПН/РК.
Що робити, якщо
реєстрацію ПН/РК
зупинено?
Цей лист носить нформац йний характер та не є ндив дуальною податковою консультац єю, оск льки не базується на
особливостях фактичних обставин операц й конкретного платника податку. Інформац йний лист ґрунтується на
положеннях чинного законодавства України та практики його застосування, як можуть зм нитися в майбутньому.
Кожен платник податку у порядку ст. 52-53 ПКУ може звернутися до контролюючого органу з наведенням фактичних
обставин операц й та наданням в дпов дних матер ал в для отримання ндив дуальної податкової консультац ї.
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ЩО ТАКЕ СИСТЕМА
МОНІТОРИНГУ ПН/РК?

Система мон торингу податкових ризик в при реєстрац ї податкової
накладної/розрахунку коригування (дал – система мон торингу ПН\РК) –
це пор вняно новий механ зм автоматизованого анал зу податкових
накладних/розрахунк в
коригування
за
результатами
задекларованих зв тних показник в платника податку на додану
варт сть (ПДВ), наявною в податкових органах нформац єю, яка
в дображає специф ку господарської д яльност суб’єкта господарювання.
Ця система побудована так, щоб на етап реєстрац ї ПН/РК превентивно
реагувати на зловживання недобросов сних платник в.
Система мон торингу ПН/РК, зарекомендувала себе як д євий нструмент
у боротьб з м н м зац йними схемами з ПДВ. За час свого снування
вона к лька раз в зм нювалася
з кожною новою терац єю все
ефективн ше виконувала свою функц ю.

КОЛИ ПН/РК БЛОКУЄТЬСЯ?
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Система мон торингу має бути стримуючим фактором для
несумл нних платник в, що у незаконний спос б отримують податков
вигоди, одночасно забезпечуючи
законослухняних платник в податк в.

дотримання

прав

та

гарант й

Хто так несумл нн платники?
Наприклад, п дприємство мпортує товар, , п сля сплати ПДВ на митниц ,
продає його за гот вку. В результат п дприємство отримує документи на
податковий кредит в СЕА та гот вку в д реал зованої продукц ї (такий
продаж в дбувається без оф ц йного в дображення ц єї операц ї.
Надал сформований податковий кредит через мережу посередник в
використовується ншими платниками як "схемний" кредит для м н м зац ї
податкових зобов'язань з ПДВ.
К льк сть товарних позиц й, як можуть використовуватися в схемах, є
обмеженими категор єю к нцевого споживання, адже не вс товари просто
реал зуються за гот вку. Тому шахраї через ланцюжок посередник в
роблять так званий "пересорт" поставляють к нцевому бенеф ц ару саме
той товар чи групу товар в, який в дпов дає специф ц його виробничого
процесу. Бенеф ц аром ц єї схеми є ц лком реальне п дприємство, яке хоче
м н м зувати податкове зобов'язання з ПДВ та базу для сплати податку на
прибуток.
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ЯК ЗМІНЮВАЛИСЯ НОРМАТИВНІ АКТИ, ЩО
РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ПОРУШЕНЬ ПІД ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ ПН?
З набранням чинност ЗУ «Про внесення зм н до Податкового кодексу
України щодо покращення нвестиц йного кл мату в Україн » в д
21.12.2016 № 1797-VIII, зокрема було запроваджено норми, визначен у п.
201.16 ст. 201 Податкового кодексу України щодо порядку зупинення
реєстрац ї ПН/РК в ЄРПН.

2017

2018

2019

2020

пункт 201.16 статті 201 Податкового кодексу України щодо порядку зупинення
реєстрації ПН/РК в ЄРПН

НАКАЗ МІНФІНУ ВІД
13.06.2017 № 567

ПОСТАНОВА КАБМІНУ ВІД
21.02.2018 № 117

ПОСТАНОВА КАБМІНУ ВІД
11.12.2019 № 1165

«Про затвердження Критер їв
оц нки ступеня ризик в, достатн х
для зупинення реєстрац ї
податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстр
податкових накладних»

«Про затвердження порядк в з
питань зупинення реєстрац ї
податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстр
податкових накладних»

"Про затвердження порядк в з
питань зупинення реєстрац ї
податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстр
податкових накладних»

НАКАЗ МІНФІНУ ВІД
12.12.2019 № 520

Істор я системи мон торингу ПН/РК

«Про затвердження Порядку
прийняття р шень про реєстрац ю/
в дмову в реєстрац ї податкової
накладної/розрахунку коригування
в Єдиному реєстр податкових
накладних»

І етап.
Вперше критер їв оц нки ступеня ризик в, достатн х для зупинення реєстрац ї
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстр податкових
накладних були затверджен Наказом М н стерства ф нанс в в д 13.06.2017 №
567. Тод було вперше введено автоматизований мон торинг з перев ркою
на «в дс каюч » ознаки та на критер ї ризиковост зд йснення операц й.
ІІ етап.
Постановою КМУ Каб нету М н стр в України в д 21.02.2018 № 117 мон торинг
було вдосконалено перев ркою на критер ї ризиковост платника податку та
перев ркою на показники позитивної податкової стор ї. Застосування
оновленої системи мон торингу стало важливим фактором досягнення значних
усп х в у сфер адм н стрування ПДВ та д євим нструментом у боротьб з
м н м зац йними схемами. До вказаної постанови неодноразово вносилися
зм ни, що удосконалювали критер ї.
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П сля створення Державної податкової служби України у серпн 2019 р. як сть
адм н стрування ПДВ вийшла на новий р вень. Темпи росту задекларованих
платниками сум ПДВ до сплати у серпн – грудн 2019 р. (у пор внянн з
аналог чним пер одом 2018 р.) складають 119,2 %, при темпах росту обсяг в
постачання (база оподаткування) – 102,5 %, тобто до бюджету задекларовано
на 16,5 млрд. грн. б льше при майже незм нн й баз оподаткування.
Разом з тим, протягом серпня – грудня 2019 року платникам в дшкодовано
податку на додану варт сть у сум 57,8 млрд грн, що на 1,3 млрд грн або на
2,3% перевищує в дпов дний показник пер оду 2018 року, Тобто п дприємствам
реального сектору ПДВ ритм чно в дшкодовується.
Важливо зауважити, що системою зупиняється м зерна частка податкових
накладних. Як показує результат роботи системи мон торингу ПН/РК, у 2019 р.
була зупинена реєстрац я ПН/РК на суму 10,1 млрд грн ПДВ, що становить
лише 0,56% в д загальної суми поданих для реєстрац ї накладних. При цьому
близько 4 млрд грн ПДВ з ц єї суми – це податковий кредит, по якому платники
нав ть не подали заяву на розблокування. Це означає, що ц компан ї взагал не
мали первинних документ в, як б п дтвердили реальн сть господарської
операц ї,
т льки наявн сть системи мон торингу запоб гла формуванню
ф ктивного кредиту на цю суму.
За результатами розгляду поданих платниками додаткових роз’яснювальних
документ в було прийнято р шення про в дмову у реєстрац ї ПН/РК на суму ПДВ
у 2,7 млрд грн., що становить лише 0,15% в д загальної суми ПДВ поданих на
реєстрац ю накладних. Решта зупинених накладних за результатами розгляду
наданих документ в було зареєстровано.

МОНІТОРИНГ РЕЄСТРАЦІЇ ПН/РК В 2019 РОЦІ
ПОДАНО

ЗАРЕЄСТРОВАНО

1783,6
млрд грн

ЗУПИНЕНО
З НИХ ВІДМОВЛЕНО:

1773,5
млрд грн

99,46%

10,1

млрд грн

0,56%

2,7 МЛРД ГРН

0,15%
4 МЛРД ГРН

0,22%

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
РОЗГЛЯДУ ПОЯСНЕНЬ

НЕ ПОДАНІ ДО
РОЗГЛЯДУ ПОЯСНЕННЯ

10,1

З НИХ ЗАРЕЄСТРОВАНО:

3,4 МЛРД ГРН

0,19%

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ
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ІІІ етап.
На сьогодні порядок зупинення реєстрації ПН/РК регулюється Постановою Кабінету
Міністрів України від 11.12.2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань
зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі податкових накладних», яка прийшла на зміну Постанові № 117 і набрала
чинності 01.02.2020 року.
Постанова № 1165 пропонує ще б льш ефективний механ зм боротьби з
зловживаннями, одночасно захищаючи права добросов сних платник в.

У ЧОМУ ПЕРЕВАГА ПОСТАНОВИ КАБМІНУ №1165?
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З нормативно-правової точки зору:
критерії ризиковості платника ПДВ затверджені саме Кабінетом Міністрів
України, що усунуло всі суперечливі моменти, які мали місце під час
чинності постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №
117 та які стосувалися питань затвердження таких критеріїв ДФС.
виведення з-під правового регулювання постанови КМУ № 1165
порядку прийняття рішення про
реєстрацію/відмову в реєстрації
податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних. Натомість такий порядок затверджений наказом
Мінфіну від 12.12.2019 № 520.

З точки зору ефективності боротьби з мінімізайційними схемами з ПДВ:
внесення змін до ознак безумовної реєстрації та показників позитивної
податкової історії, у разі відповідності яким не зупиняється реєстрація ПН/РК в
ЄРПН. Таким чином, платник податку зацікавлений у своєчасній та повній сплаті
ПДВ, інших податків і зборів та ЄСВ, що сприяє стимулюванню дотримання
законодавства про працю, в частині офіційного працевлаштування.
внесення змін до критеріїв, за якими проводиться автоматизований
моніторинг. Ці зміни спрямовані на упередження формування фіктивного
податкового кредиту несумлінними платниками податку, які підлаштовуються до
ознак та показників, за якими здійснюється реєстрація ПН/РК в ЄРПН.
З точки зору захисту прав платників:
рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН за
результатами розгляду пояснень та копій документів тепер не може
перевищувати 5 робочих днів. Раніше максимальний термін складав 7 робочих
днів.
платник податку тепер може оскаржити рішення про відмову в
адміністративному порядку, що забезпечує швидке досудове вирішення спору.
платник податку має можлив сть подати в електронному вигляд
нформац ю та коп ї щодо спростування в дпов дност критер ю
ризиковост документ в до ком с ї рег онального р вня, яка протягом 7
робочих дн в зобов’язана прийняти в дпов дне р шення. Таким чином,
урегульовано вир шення сп рних питань щодо в дпов дност /нев дпов дност
платника податку критер ям ризиковост . Знижуються затрати часу платника
податку для вир шення зазначеного питання та зникає необх дн сть
в дв дування контролюючого органу.
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ЩО РОБИТИ, ЯКЩО РЕЄСТРАЦІЮ ПН/РК
ЗУПИНЕНО?
У разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН контролюючий орган
протягом операційного дня надсилає в автоматичному режимі
платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН.
Платник податку має право подати до контролюючого органу
пояснення та копії документів до зупинених ПН/РК протягом 365
календарних днів, що настають за датою виникнення податкового
зобов’язання, відображеного в ПН/РК.
Комісія регіонального рівня розглядає подані пояснення та копії
документів до зупинених ПН/РК протягом 5 робочих днів та приймає
одне з рішень: про реєстрацію ПН/РК, після чого ПН/РК реєструється в
ЄРПН за умови наявного ліміту або відмову в такій реєстрації.
У разі коли комісією регіонального рівня прийнято рішення про відмову в
реєстрації ПН/РК, платник податку має право оскаржити таке рішення в
адміністративному порядку, шляхом направлення протягом 10 робочих
днів скарги з поясненнями та копіями документів до комісії
центрального рівня.
Комісія центрального рівня протягом 10 календарних днів розглядає
скаргу з поясненнями та копіями документів та приймає одне з
рішень: задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії регіонального
рівня про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, після чого ПН/РК
реєструється в ЄРПН за умови наявного ліміту або залишає скаргу без
задоволення та рішення комісії регіонального рівня про відмову в
реєстрації ПН/РК в ЄРПН без змін.
У разі, коли комісією центрального рівня залишено скаргу без
задоволення та рішення комісії регіонального рівня про відмову в
реєстрації ПН/РК в ЄРПН без змін, платник податку має право
оскаржити зазначене рішення в судовому порядку. У разі
надходження рішення суду, яке набрало законної сили про зобов’язання
зареєструвати ПН/РК, такі ПН/РК підлягають реєстрації.
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ПОКРОКОВО, ЩО РОБИТИ, ЯКЩО РЕЄСТРАЦІЮ ПН/РК ЗУПИНЕНО?

Реєстрацію ПН/РК в ЄРПН зупинено

Платнику податку в автоматичному режим надсилається
квитанц я про зупинення реєстрац ї ПН/РК з пропозиц єю
щодо надання пояснень та коп й документ в

Платник податку направляє пояснення та коп ї
документ в до ком с ї рег онального р вня протягом 365 дн в

Ком с я рег онального р вня протягом 5 робочих дн в розглядає
пояснення та коп ї документ в, та приймає одне з р шень:

Р шення про реєстрац ю ПН/РК в ЄРПН

ПН/РК п длягає реєстрац ї в ЄРПН з урахуванням
дотримання норм статт 200 1.3 статт 200 1
Податкового кодексу

Р шення про в дмову в реєстрац ї ПН/РК в ЄРПН

Платник податку має право протягом 10 робочих дн в з
наступного дня п сля набрання чинност р шенням ком с ї
оскаржити це р шення в адм нпорядку - направити
скаргу в електронному вигляд з поясненнями та коп ями
документ в до ком с ї центрального р вня

Ком с я центрального р вня ДПС протягом 10
календарних дн в з дня отримання скарги розглядає
скаргу, пояснення та коп ї документ в

Задовольняє скаргу та
скасовує р шення ком с ї
рег онального р вня про в дмову
в реєстрац ї ПН/РК в ЄРПН

У раз надходження р шення суду, яке набрало
законної сили про зобов’язання зареєструвати ПН/РК

Залишає скаргу без
задоволення та р шення ком с ї
рег онального р вня про в дмову в
реєстрац ї ПН/РК в ЄРПН без зм н

Платник податку має право
оскаржити це р шення
в судовому порядку

ДЕРЖАВНА
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ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРИ ПОДАННІ ДО
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ ТАБЛИЦІ
ДАНИХ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ (ТПП)?
Платник податку має право подати до контролюючого органу
таблицю даних платника податку на додану вартість (ТПП), в якій
зазначає КВЕД, коди товарів УКТЗЕД/ДКПП, що постачаються та/або
придбаваються платником податку, ввозяться на митну територію
України.
Таблиця даних платника податку, подана платником податку:
с/г товаровиробником, якого включено до Реєстру отримувачів
бюджетної дотації;
с/г товаровиробником, який станом на 31.12.2016 застосовував
спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 Податкового
кодексу України та/або на умовах оренди земельної ділянки, загальна
площа яких становить не менше
200 га включно станом на 1 січня та які відображені у податковій
звітності до 20 лютого п.р. (до 20 лютого враховується наявність
таких ділянок за звітний період попереднього року) та у поданій ТПП
зазначені відомості постачання (виготовлення) груп товарів УКТЗЕД
01,03,04,07,08,10,12;
при умові що навантаження (по всіх податках та зборах, крім митних
платежів) понад 2% та збільшення на коефіцієнт не перевищує 1,4
відносно до максимального значення обсягу постачання за останні 12
місяців.
Таблиця даних платника податку, подана усіма іншими платниками
податку розглядається комісією регіонального рівня протягом 5
робочих днів.
У разі якщо до контролюючого органу надійшла податкова інформація,
що свідчить про надання платником податку недостовірної інформації, в
ТПП, яка врахована, в т.ч. в автоматичному режимі, комісія
контролюючого органу має право прийняти рішення про
неврахування такої ТПП.
У разі надходження рішення суду, яке набрало законної сили, із
зобов’язанням врахувати ТПП, така ТПП враховується.
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ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ТАБЛИЦЬ ДАНИХ ПЛАТНИКА
ПОДАТКУ НА ПДВ

ТПП подано до контролюючого органу

Платники податку:
с/г товаровиробники, включен до
Реєстру отримувач в бюджетної дотац ї;
с/г товаровиробники, як на 31.12.2016
застосовували спецрежим
оподаткування;
оренда земельної д лянки не менше
200 га та у подан й ТПП зазначен
в домост постачання (виготовлення)
груп товар в УКТЗЕД 01,03,04,07,08,10,12;
при умов що навантаження (по вс х
податках та зборах, кр м митних платеж в)
понад 2% та зб льшення на коеф ц єнт не
перевищує 1,4 в дносно до максимального
значення обсягу постачання за останн 12
м сяц в.

Вс нш платники податку

Ком с я рег онального р вня протягом 5 робочих
дн в розглядає ТПП з поясненнями та приймає
одне з р шень: (автоматично)

Р шення про
врахування ТПП

Р шення про
неврахування

Автоматичне врахування ТПП
Податкова
нформац я, що
св дчить про
надання
платником
податку
недостов рної
нформац ї

Р шення суду про
врахування ТПП

Ком с я рег онального або центрального р вня
приймає р шення про неврахування ТПП
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ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗРОБИТИ ПЕРЕХІД ДО НОВОГО
ПОРЯДКУ МОНІТОРИНГУ ПН/РК МАКСИМАЛЬНО
БЕЗБОЛІСНИМ ТА ДОПОМОГТИ УНИКНУТИ ПОМИЛОК,
ДПС ЗНАЧНО ПОСИЛЮЄ КОМУНІКАЦІЮ З
ПЛАТНИКАМИ. ДЛЯ ЦЬОГО ДПС ІНІЦІЮЄ НАСТУПНІ
РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОБОТИ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ ПН/РК:
створення тематичної гарячої лінії з питань стану обробки
податкових накладних та електронної звітності за номером
0800501007 (напрямок 0);

розробка інформаційно-роз’яснювальних
комунікаційної кампанії;

матеріалів

проведення регулярних зустрічей-семінарів
регіональних ГУ ДПС та бізнесу.

за

та

участі

