
Скільки податкових накладних за щоденними підсумками операцій 

повинен складати платник податку у разі наявності декількох касових 

апаратів у структурних підрозділах (філіях), яким не делеговано 

право складання податкових накладних? 
 

ЗІР, категорія 101.16 

Відповідно до п. 1 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі – Порядок № 1307), податкову накладну складає 

особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно 

індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (далі – ПДВ). 

Якщо не зареєстровані платниками ПДВ філії та інші структурні підрозділи платника 

податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з 

постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять 

такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право 

складання податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та 

кожному структурному підрозділу присвоїти окремий цифровий номер, про що має 

письмово повідомити контролюючий орган за місцем його реєстрації як платника ПДВ. 

Згідно із п. 14 Порядку № 1307 податкова накладна складається за щоденними 

підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:  

 здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не 

є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори 

розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій 

(безпосередньо на поточний рахунок постачальника); 

 виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які 

виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких 

визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму 

платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), за 

винятком тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;  

 надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених 

товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального 

та податкового номерів постачальника). 

Отже, платник ПДВ – головне підприємство, до складу якого входять філії та/або 

структурні підрозділи, які здійснюють операції з використанням касових апаратів та яким не 

делеговано право складання податкових накладних, може прийняти рішення щодо:  

 складання окремих податкових накладних за щоденними підсумками операцій за 

показниками кожного касового апарату структурного підрозділу (філії); 

 складання однієї податкової накладної за щоденними підсумками операцій за 

показниками усіх касових апаратів у структурних підрозділах (філіях). 


