За яких умов продавець може зменшити податкові
зобов’язання
Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми
компенсації їх вартості або при поверненні постачальником суми попередньої
оплати, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та
отримувача підлягають відповідному коригуванню.
Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до
податкової накладної, яка видана їх отримувачу, підлягає реєстрації в Єдиному
реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН):
- постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається
збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо
коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму
компенсації;
- отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення
суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник
надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.
Розрахунки коригування, складені платником податку до податкових
накладних, що не видаються отримувачу, що складені до 1 лютого 2015 року, а
також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання
яких визначено митну територію України, підлягають реєстрації в ЄРПН таким
платником податку.
Відповідно до статті 192 Податкового кодексу України, якщо внаслідок
такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь
постачальника, то:
а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за
результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий
перерахунок;
б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами
такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на
дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з
отриманням таких товарів/послуг.
Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після
реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.
Якщо розрахунок коригування до податкової накладної не зареєстрований в
ЄРПН, то підстави для зменшення податкових зобов’язань у постачальника
(продавця) відсутні.
Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів
реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам
ПДВ, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в ЄРПН, тягнуть
за собою накладення штрафу на платників ПДВ, на яких покладено обов’язок щодо
такої реєстрації.
Отже, у разі порушення граничних термінів реєстрації в ЄРПН розрахунку
коригування, яким передбачено зменшення суми компенсації вартості
товарів/послуг їх постачальнику, штрафна санкція застосовується до покупця
(отримувача) товарів/послуг.

