
Чи потрібно відокремленому підрозділу (філії, представництву) ЮО, 

який уповноважений самостійно подавати звітність, укладати договір 

про визнання електронних документів з контролюючим органом за 

його місцезнаходженням, в т.ч. філіям, посадовим особам яких 

делеговано головним підприємством – платником ПДВ право 

складання та підпису податкових накладних та/або розрахунків 

коригувань? 
ЗІР, категорія 135.03 

Згідно з п. 15.1 ст. 15 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI 

зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) відокремлені підрозділи, які мають, одержують 

(передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом 

оподаткування згідно ПКУ або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати 

податків та зборів згідно з ПКУ є платниками податків. 

Відповідно до п.п. 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 ПКУ поняття відокремлені підрозділи, з метою 

оподаткування, вживається у значенні, визначеному Цивільним кодексом України від 16 січня 

2003 року № 435-IV зі змінами та доповненнями (далі – ЦКУ). 

Згідно з п. 1 ст. 95 ЦКУ філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що 

розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.  

Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її 

місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи (п. 2                 

ст. 95 ЦКУ).  

Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном 

юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення (п. 3                 

ст. 95 ЦКУ). 

Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі 

виданої нею довіреності (п. 4 ст. 95 ЦКУ). 

Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

(далі – Єдиний державний реєстр) (п. 5 ст. 95 ЦКУ). 

Частиною другою п. 20 ст. 9 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV                        

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 755) передбачено, що в Єдиному 

державному реєстрі містяться відомості щодо юридичної особи, зокрема дані про 

відокремлені підрозділи юридичної особи:  

 ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;  

 найменування відокремленого підрозділу;  

 місцезнаходження відокремленого підрозділу;  

 види діяльності відокремленого підрозділу;  

 відомості про керівника відокремленого підрозділу. 

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для 

ідентифікації, зокрема юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського 



формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі під час провадження ними 

господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах 

(частина четверта ст. 10 Закону № 755). 

Відповідно до п. 49.3 ст. 49 ПКУ податкова декларація подається за вибором платника 

податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів: 

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; 

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів 

щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. 

Подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється 

платниками відповідно до норм Законів України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» та «Про електронний цифровий підпис», Порядку обміну електронними 

документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 06.06.2017 №557, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за 

№ 959/30827 (далі – Порядок).  

Пунктом 4 Наказу № 557 встановлено, що договори про визнання електронних 

документів (далі – Договір), що на день набрання чинності Наказом № 557 є чинними, 

продовжують діяти до виникнення підстав, визначених п. 14 розд. III Порядку. 

Відповідно до п.1 розділу ІІІ Порядку юридичні особи, самозайняті особи, податкові 

агенти, контролюючі органи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування 

набувають статусу суб’єкта електронного документообігу з дати укладення Договору, шляхом 

приєднання до нього на підставі Заяви про приєднання до Договору, яка направляється 

протягом операційного дня у визначеному форматі (стандарті) засобами телекомунікаційного 

зв’язку до контролюючого органу за основним місцем обліку платника.  

Згідно з п.11 розділу ІІІ Порядку, для надання права підпису електронних документів 

(крім Заяви про приєднання до Договору) іншим особам, яким делеговано право підпису, 

платник повідомляє про таких осіб контролюючий орган (визначений відповідно до п. 5 

розділу ІІІ Порядку) шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо 

електронного цифрового підпису (далі – Повідомлення) в електронному вигляді за формою 

згідно з додатком 2 до Порядку. До Повідомлення вноситься інформація про підписувача 

(підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів (п. 12 розд. ІІІ 

Порядку). 

Абзацом дев’ятим п. 10 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246                       

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 341), визначено, 

що для делегування права підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування іншій 

посадовій особі платник податку отримує засоби електронного цифрового підпису в 

акредитованих центрах сертифікації ключів для такої особи та подає органу ДФС за основним 

місцем обліку (або за неосновним місцем обліку – для платників податку, які змінили 

місцезнаходження та для яких сплата визначених законодавством податків і зборів після такої 

реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного 

бюджетного періоду) посилені сертифікати електронного цифрового підпису зазначеної 

особи. 



Відокремленому підрозділу (філії, представництву) юридичної особи, який 

уповноважений самостійно подавати звітність, відомості про якого містяться в Єдиному 

державному реєстрі, потрібно укладати Договір, шляхом приєднання до нього на підставі 

Заяви про приєднання до Договору. 

Якщо філії, посадовим особам яких делеговано головним підприємством – платником 

ПДВ право складання та підпису податкових накладних та/або розрахунків коригувань, то 

платник ПДВ повідомляє про таких осіб контролюючий орган шляхом направлення 

повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису в електронному 

вигляді. 


