
 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

13.06.2017  № 567 

 Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

16 червня 2017 р.  

за № 753/30621 

Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації 
податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та 

Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію 

податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів  

№ 654 від 21.07.2017  
№ 776 від 18.09.2017  

№ 926 від 09.11.2017} 

Відповідно до пункту 74.2 статті 74 розділу ІІ, підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 

розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити такі, що додаються:  

Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / 

розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Критерії оцінки); 

Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової 

накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

2. Департаменту податкової політики, Департаменту моніторингу баз даних та верифікації 

виплат Міністерства фінансів України та Департаменту моніторингу доходів та обліково-

звітних систем Державної фіскальної служби України в установленому порядку забезпечити: 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; 

оприлюднення цього наказу. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Державній фіскальній службі України: 

до 25 червня 2017 року здійснити аналіз ефективності застосування Критеріїв оцінки та у 

п’ятиденний строк надати пропозиції Міністерству фінансів України стосовно їх 

удосконалення; 

щокварталу до п’ятого числа першого місяця наступного кварталу надавати пропозиції 

Міністерству фінансів України для удосконалення Критеріїв оцінки. 
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5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови 

Державної фіскальної служби України Продана М.В. 

Міністр О. Данилюк 

ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державної  

регуляторної служби України 

В.о. Голови Державної  

фіскальної служби України 

 

 

К.М. Ляпіна 

 

М.В. Продан 

 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

фінансів України  

13.06.2017  № 567 

 Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

16 червня 2017 р.  

за № 753/30621 

КРИТЕРІЇ  

оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / 

розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 

1. Оцінка ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / 

розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр) 

здійснюється ДФС шляхом проведення постійного автоматизованого моніторингу 

відповідності податкових накладних / розрахунків коригування цим Критеріям (далі - 

Моніторинг). 

2. Моніторинг здійснюється ДФС на підставі аналізу даних звітних показників платника 

податку, наявної податкової інформації, а також інформації, поданої платником податку за 

формою згідно з додатком до цих Критеріїв, яка відображає специфіку господарської 

діяльності платника податку окремо за кожним видом економічної діяльності, якщо така 

інформація врахована комісією Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення 

про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі - Комісія ДФС). 

3. Платник податку має право подати до ДФС інформацію за встановленою формою щодо: 

видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності 

(КВЕД ДК 009:2010); 

кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) 

та/або придбаваються (отримуються) платником податку; 

кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг  (ДК 016-2010), що на 

постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку. 

Інформація за встановленою формою подається із поясненням платника податків, в якому 

зазначається специфіка господарської діяльності, що має незмінний характер, із можливим 

посиланням на податкову та іншу звітність платника податку. 
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Інформація за встановленою формою із поясненням розглядається ДФС протягом п’яти 

робочих днів, що настають за днем її отримання. 

Інформація за встановленою формою враховується автоматично системою Моніторингу, 

якщо така інформація подається: 

платниками - сільськогосподарськими товаровиробниками, що внесені до Реєстру 

отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку 

сільського господарства України», та/або сільськогосподарськими підприємствами, які на 31 

грудня 2016 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 

Податкового кодексу України (в редакції, що діяла на 31 грудня 2016 року), що мають власні 

(право власності / користування) та/або орендовані земельні ділянки, загальна площа яких 

понад 200 га включно (станом на 01 січня 2017 року), що задекларовані до 20 лютого 2017 

року, та у яких за період з 01 січня 2017 року не було одночасної зміни засновника і 

керівника, та у ній зазначено коди згідно з УКТ ЗЕД постачання (виготовлення) таких груп 

товарів: 

01 живі тварини; 

03 риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні; 

04 молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти 

тваринного походження, в іншому місці не зазначені; 

07 овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби; 

08 їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь; 

10 зернові культури; 

12 насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські 

рослини; солома і фураж; 

платниками, у яких значення показників D та P, розрахованих у порядку, наведеному у 

підпункті 4 пункту 5 цих Критеріїв, мають такі розміри: D>0,02, P < Pм × 1,3, та обсяг 

постачання товарів/послуг у податкових накладних / розрахунках коригування, складених з 

01 січня 2017 року в Реєстрі, зазначених в інформації згідно з додатком до цих Критеріїв, 

становить більше 25 відсотків загального обсягу постачання за період з 01 січня 2017 року. 

{Пункт 3 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 776 від 18.09.2017, № 926 від 

09.11.2017} 

4. Інформація за встановленою формою подається платником податку в електронному 

вигляді засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів 

України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний 

документообіг" та нормативно-правового акта щодо порядку обміну електронними 

документами з контролюючими органами. 

ДФС постійно розміщує на офіційному веб-сайті відомості щодо засобів електронного 

зв’язку, якими може подаватися інформація за встановленою формою. 

5. Усі податкові накладні / розрахунки коригування, що подаються на реєстрацію в Реєстрі з 

метою оцінки ступеня ризиків, достатніх для їх зупинення, до проведення Моніторингу, за 

результатами якого можливе зупинення їх реєстрації, перевіряються ДФС відповідно до 

таких ознак:  

1) податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю), та/або складена за 

операцією, що є звільненою від оподаткування; 

2) обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних / розрахунках 

коригування, зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на 
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реєстрацію в Реєстрі податкової накладної / розрахунку коригування, становить менше 500 

тисяч гривень та керівник - посадова особа такого платника податку є особою, яка займає 

аналогічну посаду не більше ніж у трьох діючих платників податків; 

3) загальна сума сплачених у 2016 році сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої 

при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його 

відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну / розрахунок коригування 

на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 5 мільйонів гривень (ознака використовується з 01 

квітня 2017 року до 01 січня 2018 року); 

4) одночасно значення показників D та P, розрахованих у наведеному у цьому підпункті 

порядку, мають такі розміри: 

D>0,05, Р<Рм×1,3, 

де D - розрахункова величина, яка дорівнює S/T; 

 S - загальна сума сплачених за останні 12 місяців сум єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім 

суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну 

територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами; 

 T  - загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що 

оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, за останні 12 місяців, яка 

зазначена платником податку в податкових накладних / розрахунках 

коригування, зареєстрованих у Реєстрі; 

 P - сума податку на додану вартість, зазначена платником податку в податкових 

накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі у звітному 

(податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової 

накладної / розрахунку коригування; 

 Рм - найбільша місячна сума податку на додану вартість, зазначена у податкових 

накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих платником податку в 

Реєстрі за останні 12 місяців. 

У разі якщо за результатами перевірки ДФС встановлено, що податкова накладна / 

розрахунок коригування відповідає одній з ознак, визначених підпунктами 1-4 цього пункту, 

- така податкова накладна / розрахунок коригування не підлягає Моніторингу. 

У разі якщо до контролюючого органу надійшла податкова інформація, що свідчить про 

надання платником недостовірної інформації згідно з додатком до цих Критеріїв, Комісія 
ДФС має право прийняти рішення про неврахування інформації, наданої платником за 

встановленою формою, при здійсненні ДФС Моніторингу. Якщо така інформація була 

врахована системою Моніторингу автоматично, після прийняття Комісією ДФС рішення про 

неврахування інформації в порядку, передбаченому цим пунктом, така інформація згідно з 

додатком до цих Критеріїв не підлягає автоматичному врахуванню. 

{Абзац восьмий підпункту 4 пункту 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 926 від 

09.11.2017} 

Значення показників D та P обраховуються ДФС автоматично кожного 10 числа 

календарного місяця, наступного за звітним, та стають доступними платнику в електронному 

кабінеті. 

{Підпункт 4 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 926 від 

09.11.2017} 
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6. Моніторинг податкової накладної / розрахунку коригування здійснюється ДФС за такими 

критеріями: 

1) обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній / розрахунку 

коригування, яку (який) подано на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 раза більший за величину, що 

дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого 

товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від 

оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну 

територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових 

накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та 
обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеному у податкових накладних / 

розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в 

такому залишку (більше 75% загального такого залишку для платників, у яких значення 

показника D становить більше 0,03; більше 60% - від 0,02 до 0,03; більше 50% - від 0,015 до 

0,02; більше 40% - від 0,01 до 0,015, більше 30% - від 0,005 до 0,01, більше 20% - до 0,005) 

товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність товару/послуги, 

зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в 

інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на 

постійній основі постачається (виготовляється); 

{Підпункт 1 пункту 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 654 від 21.07.2017}  

 

       {Абзац другий пункту 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 926 від 09.11.2017} 

2) відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які 

засвідчують право суб’єкта господарювання на виробництво, експорт, імпорт, оптову і 

роздрібну торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1 

та 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 

стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій накладній, поданій на 

реєстрацію в Реєстрі; 

3) розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової 

накладної, яка складена на отримувача - платника податку на додану вартість, якщо 

передбачається зміна вартості товару/послуг більше ніж удвічі та/або зміна номенклатури 

товарів/послуг (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД - зміна перших чотирьох цифр кодів, а 

для кодів послуг відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг - перших двох 

цифр кодів). 

{Пункт 6 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 926 

від 09.11.2017} 

У разі якщо за результатами Моніторингу визначено, що податкова накладна / розрахунок 

коригування відповідає вимогам підпункту 1 цього пункту та сума податку на додану 

вартість, зазначена в податкових накладних, зареєстрованих платником податку в Реєстрі у 

звітному (податковому) періоді з урахуванням податкової накладної / розрахунку 

коригування, поданої на реєстрацію в Реєстрі, які відповідають вимогам підпункту 1 цього 

пункту, більша за середньомісячну суму сплачених за останні 12 місяців єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку 

на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником 

податку та його відокремленими підрозділами, реєстрація такої податкової накладної / 
розрахунку коригування зупиняється відповідно до вимог пункту 201.16 статті 201 розділу V 

Кодексу. 
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У разі якщо за результатами Моніторингу визначено, що податкова накладна / розрахунок 

коригування відповідає одній з умов, зазначених у підпунктах 2, 3 цього пункту, реєстрація 

такої (такого) податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється відповідно до 

вимог пункту 201.16 статті 201 розділу V Кодексу. 

{Абзац шостий пункту 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 926 від 09.11.2017} 

В. о. директора  

Департаменту податкової  

політики 

 

 

В.П. Овчаренко 

В. о. директора  

Департаменту моніторингу  

баз даних та верифікації  

виплат 

 

 

 

І.Є. Луценко 

 
 Додаток  

до Критеріїв оцінки ступеня ризиків,  

достатніх для зупинення реєстрації  

податкової накладної/розрахунку  

коригування в Єдиному реєстрі  

податкових накладних  
(пункт 2) 

ДОДАТОК 

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 776 від 18.09.2017} 

 

 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

18.09.2017  № 776 

 Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

29 вересня 2017 р.  

за № 1204/31072 

Про затвердження Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення 

реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних 

Відповідно до пункту 74.2 статті 74 розділу ІІ, підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 

розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Зміни до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації 
податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року № 567, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 року за № 753/30621 (із 

змінами), що додаються. 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1382-17/paran38#n38
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/57/f467695n64.doc
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1204-17/paran28#n28
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1751#n1751
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran14572#n14572
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0753-17/paran20#n20
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0753-17/paran20#n20


2. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів 

України, Департаменту податкової політики та Департаменту моніторингу доходів та 

обліково-звітних систем Державної фіскальної служби України в установленому порядку 

забезпечити: 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; 

оприлюднення цього наказу. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови 

Державної фіскальної служби України Продана М.В. 

В. о. Міністра С. Марченко 

 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

фінансів України  

18.09.2017  № 776 

 Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

29 вересня 2017 р.  

за № 1204/31072 

ЗМІНИ  

до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової 

накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 

1. Пункт 3 викласти в такій редакції: 

«3. Платник податку має право подати до ДФС інформацію за встановленою формою щодо: 

видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності 

(КВЕД ДК 009:2010); 

кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) 

та/або придбаваються (отримуються) платником податку; 

кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що на 

постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку. 

Інформація за встановленою формою подається із поясненням платника податків, в якому 

зазначається специфіка господарської діяльності, що має незмінний характер, із можливим 

посиланням на податкову та іншу звітність платника податку. 

Інформація за встановленою формою із поясненням розглядається ДФС протягом п’яти 

робочих днів, що настають за днем її отримання. 

Інформація за встановленою формою враховується автоматично системою Моніторингу, 

якщо така інформація подається платниками - сільськогосподарськими товаровиробниками, 

що внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про 

державну підтримку сільського господарства України", та/або сільськогосподарськими 
підприємствами, що на 31 грудня 2016 року застосовували спеціальний режим 

оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу України (в редакції, що діяла 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0753-17/paran20#n20
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на 31 грудня 2016 року) і мають власну чи орендовану земельну ділянку загальною площею 

понад 200 га включно станом на 01 січня 2017 року, що задекларована до 20 лютого 2017 

року, і у яких за період з 01 січня 2017 року не було одночасної зміни засновника і керівника 

та в якій зазначено коди, згідно з УКТ ЗЕД постачання (виготовлення) таких груп товарів: 

 01 Живі тварини; 

 03 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні; 

 04 Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти 

тваринного погодження, в іншому місці не зазначені; 

 07 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби; 

 08 Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь; 

 10 Зернові культури; 

 12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські 

рослини; солома і фураж. 

2. Додаток викласти в новій редакції, що додається. 

Директор Департаменту  

моніторингу баз даних  

та верифікації виплат 

 

 

Д.М. Серебрянський 

 
 Додаток  

до Критеріїв оцінки ступеня ризиків,  

достатніх для зупинення реєстрації  

податкової накладної / розрахунку  

коригування в Єдиному реєстрі  

податкових накладних  

(пункт 2) 

 

 

 

 

 

Додаток  

до Критеріїв оцінки ступеня ризиків,  

достатніх для зупинення реєстрації  

податкової накладної / розрахунку  

коригування в Єдиному реєстрі  

податкових накладних 
(пункт 2) 

 

 

 

Дата складання __________                                                                                                       №_______ 

 

Тип особи: 

юридична особа                  фізична особа – підприємець 

 

Індивідуальний податковий номер        

 

Податковий номер або серія (за наявності) та номер 

паспорта*  
 

Сільськогосподарський товаровиробник, що Сільськогосподарський товаровиробник,  
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до 01 січня 2017 року застосовував спеціальний 

режим оподаткування відповідно до статті 209 

Податкового кодексу України 

внесений до Реєстру отримувачів   бюджетної 

дотації  

 

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) 

 

 

Таблиця даних платника податку 

 

№ 

з/п 

Код згідно з КВЕД 

ДК 009:2010 

Код згідно з УКТ ЗЕД /  

ДК 016-2010 

(придбання (отримання) 

товарів/послуг) 

Код згідно з УКТ ЗЕД /  

ДК 016-2010 

 (постачання (виготовлення) 

товарів/послуг) 

1    

2    

…    

Інформація, наведена у таблиці, є достовірною. 

Підписант: 

Для юридичної особи** керівник уповноважена особа  

Для фізичної особи – 

підприємця** 

підприємець представник 

              (реєстраційний номер облікової картки платника податків /  

серія (за наявності) та номер паспорта*)  

 
______________________________________ 

              (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 
_____________  

      (підпис) 
 

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 

**Обирається лише один з варіантів. 

 

  

  

            


