
 

 

Результати роботи Головного управління ДПС у м. Києві по забезпеченню 

функціонування системи моніторингу податкових накладних 

за 2019 рік 

 

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що одним із напрямів 

роботи Головного управління є забезпечення функціонування системи 

моніторингу податкових накладних, а саме безпосередньо моніторинг, 

прийняття рішень про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових 

накладних за результатами розгляду документів, наданих платниками 

податків та відпрацювання міжрегіональних схем ухилення від 

оподаткування. 

За період роботи 2 версії системи моніторингу в Єдиному реєстрі 

податкових накладних (далі - ЄРПН) за 2019 рік платниками м. Києва подано 

на реєстрацію 50,9 млн. шт. податкових накладних на суму ПДВ 336,2 млрд. 

грн. 

При цьому:  

- середня кількість податкових накладних, що реєструється в день –197 

тис. шт.; 

- середня кількість, що реєструється в час: - 16,4 тис. шт.  

Загалом, за 2019 рік зупинено реєстрацію в ЄРПН 132 тисяч (або 0,3% 

поданих) податкових накладних на загальну суму ПДВ 4 484,7 млн. грн. (або 

1,3% загальної суми).  

Зокрема, по ризикових суб’єктах господарювання (далі – СГ) 

зупинено 122,2 тисячі штук податкових накладних (або 92,6% від загальної 

кількості зупинених) на суму 3 986,9 млн. грн. 

З метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 

лютого 2018 року № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення 

реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних» (далі - Постанова №117) проводиться щоденний 

моніторинг реєстрації податкових накладних в ЄРПН, за результатами якого 

припиняється розповсюдження сумнівного податкового кредиту. 

Комісією Головного управління ДПС у м. Києві з питань зупинення 

реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН за 2019 рік 

введено в «Журнал ризикових платників» 8 304 СГ, в тому числі: 

- згідно п. 1.1 - п. 1.5 внесено – 1 073 СГ або 13 %; 

- згідно п. 1.6 внесено – 7 231 СГ або 87 %. 

Комісією Головного управління ДПС у м. Києві, яка приймає рішення про 

реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригувань або відмову в такій 

реєстрації, з січня 2019 року розглянуто: 

- таблиці даних платників податків - 2 891 шт., з них: 

- рішення невраховано (діюче) – 2 091 шт. або 72 %; 

- враховано (скасовано) – 709 шт. або 25%; 

- враховано (діюче) – 87 шт. або 3 %. 



 

- 71,4 тисячі повідомлень про підтвердження реальності здійснення 

операцій    по податкових накладних, реєстрацію яких зупинено, на загальну 

суму податку на додану вартість 2 732,3 млн. грн., за результатами розгляду 

яких прийнято рішення, а саме:  

- 36,7 тисячі рішень щодо реєстрації податкових накладних в ЄРПН (або 

51 %) на загальну суму ПДВ – 900,1 млн. гривень; 

- 33,5 тисячі рішень про відмову в реєстрації податкових накладних в 

ЄРПН (або 47%) на загальну суму ПДВ - 1 801,7 млн. гривень. 

З метою забезпечення постійного та оперативного інформування 

підприємств діють багатоканальні лінії  «Сall-center» та в Центрі 

обслуговування платників Головного управління ДПС у м. Києві щоденно 

проводиться прийом громадян.  

Так, за 12 місяців поточного року, працівниками управління 

опрацьовано майже 6 854 звернення платників податків, з них по роботі 

самої системи моніторингу податкових накладних - 6 555 звернень.  

 

 

 

 

  


