
Який термін та порядок отримання автором електронного документа 

першої та другої квитанцій при надсиланні електронних документів в 

електронному вигляді? 
 

ЗІР, категорія 135.03 

Відповідно до п. 3 розд. ІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими 

органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 «Про 

затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами», 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 959/30827 (далі – Порядок), 

автор електронного документа (далі – Автор) створює електронні документи у строки та 

відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в 

електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з 

використанням надійного засобу електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП), керуючись 

Порядком, а також договором про визнання електронних документів (далі – Договір) (крім 

фізичних осіб, які не є самозайнятими особами). 

Обов’язкові реквізити електронних документів визначаються законодавством. 

Контроль за введенням даних, їх повнотою та достовірністю при створенні електронного 

документа покладається на його автора. 

Створення електронного документа завершується накладанням на нього ЕЦП підписувача 

(підписувачів), електронної печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа 

в паперовому вигляді. 

Послуги ЕЦП можуть бути отримані у будь-якому акредитованому центрі сертифікації 

ключів (далі – АЦСК). 

Пунктами 5, 6 розд. ІІ Порядку визначено, що Автор здійснює надсилання електронних 

документів з урахуванням встановлених законодавством граничних строків для подання таких 

документів. Електронні документи, відправлені автором після закінчення строку, встановленого 

законодавством для подання аналогічних документів в паперовому вигляді, вважаються 

поданими з порушенням строків їх подання. 

У разі якщо адресатом є контролюючий орган, після надходження електронного 

документа здійснюється його автоматизована перевірка (п. 8 розд. ІІ Порядку). 

Автоматизована перевірка здійснюється у день надходження або не пізніше наступного 

робочого дня, якщо електронний документ надійшов після закінчення операційного дня або за 1 

годину до його закінчення (п. 9 розд. ІІ Порядку). 

Згідно з п. 10 розд. ІІ Порядку автоматизована перевірка електронного документа 

включає: 

 перевірку правового статусу ЕЦП шляхом встановлення чинності посиленого сертифіката 

ключа підписувача на час підписання електронного документа та відповідності 

особистого ключа підписувача відкритому ключу, зазначеному у посиленому сертифікаті. 

При цьому дата та час накладення ЕЦП встановлюються за даними позначки часу, 

отриманої підписувачем від АЦСК в момент підпису, а чинність посиленого сертифіката 



на цей момент встановлюється за даними відповідного онлайн-сервісу АЦСК (OCSP) 

та/або даними актуальних списків відкликаних сертифікатів (CRL) зазначеного АЦСК; 

 перевірку обов’язковості та послідовності накладення на електронний документ ЕЦП 

підписувачів та електронної печатки (за наявності) у встановленому порядку; 

 перевірку відповідності електронного документа затвердженому формату (стандарту); 

 перевірку наявності обов’язкових реквізитів; 

 перевірку наявності заяви про приєднання до договору про визнання електронних 

документів; 

 перевірку дії Договору. 

Пунктом 11 розд. ІІ Порядку передбачено, що перша квитанція надсилається Автору 

протягом двох годин з часу його отримання контролюючим органом, в іншому разі – протягом 

перших двох годин наступного операційного дня. 

У першій квитанції, що формується за результатами автоматизованої перевірки, 

зазначеної у п. 10 розд. ІІ Порядку, повідомляється про результати такої перевірки. У разі 

негативних результатів автоматизованої перевірки у першій квитанції повідомляється про 

неприйняття електронного документа із зазначенням причин, у такому випадку друга квитанція 

не формується. На першу квитанцію накладається електронна печатка контролюючого органу, 

здійснюється її шифрування та надсилання автору електронного документа. Другий примірник 

першої квитанції в електронному вигляді зберігається в контролюючому органі. 

Якщо автору протягом встановленого строку після відправки електронного документа не 

надійшла перша квитанція, електронний документ вважається не одержаним адресатом. 

Відповідно до п. 12 розд. ІІ Порядку не пізніше наступного робочого дня з моменту 

формування першої квитанції, якщо інше не встановлено законодавством та Порядком, 

формується друга квитанція.  

Друга квитанція є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про 

неприйняття в контролюючому органі електронного документа. В другій квитанції 

зазначаються реквізити прийнятого (зареєстрованого) або неприйнятого (із зазначенням 

причини) електронного документа, результати обробки в контролюючому органі (дата та час 

прийняття (реєстрації) або неприйняття, реєстраційний номер, дані про автора та підписувача 

(підписувачів) електронного документа та автора квитанції). 

На другу квитанцію накладається електронна печатка відповідного контролюючого 

органу, здійснюється її шифрування та надсилання автору електронного документа. Другий 

примірник другої квитанції зберігається в контролюючому органі (п. 13 розд. ІІ Порядку). 

У разі наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом 

прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата та 

час, зафіксовані у першій квитанції (п. 14 розд. ІІ Порядку). 

Якщо автором надіслано до контролюючих органів кілька примірників одного 

електронного документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), оригіналом 

вважається електронний документ, надісланий до контролюючих органів останнім до 

закінчення граничного строку, встановленого законодавством для подання такого документа, за 

умови, що його було сформовано правильно та прийнято (зареєстровано), про що автору 

надійшла друга квитанція про прийняття (п. 15 розд. ІІ Порядку). 


