
Чи має право покупець на віднесення сум ПДВ до складу 

податкового кредиту на підставі податкової накладної, якщо 

електронний цифровий підпис, що накладається на таку 

податкову накладну при її реєстрації в Єдиному реєстрі 

податкових накладних, ініціали та прізвище особи, яка її 

склала, належать різним особам? 
ЗІР, категорія 101.13 

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) на дату виникнення податкових 

зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній 

формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, 

електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному 

реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін. 

Згідно з п. 201.10 ст. 201 ПКУ податкова накладна, складена та зареєстрована в 

ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для 

покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до 

податкового кредиту. 

Відповідно до п. 10 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, 

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

із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1246), після складення податкової 

накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі на них накладається 

електронний цифровий підпис посадових осіб постачальника (продавця). 

Статтею 1 Закону України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні 

документи та електронний документообіг» із змінами та доповненнями (далі – Закон                  

№ 851) визначено, що автор електронного документа – фізична або юридична особа, яка 

створила електронний документ. 

При цьому для ідентифікації автора електронного документа може 

використовуватися електронний підпис. (ст. 6 Закону № 851). 

Відповідно до ст. 1 Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VІІІ                        

«Про електронні довірчі послуги», зокрема: 

 електронний підпис – електронні дані, які додаються підписувачем до інших 

електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним 

як підпис; 

 ідентифікація особи – процедура використання ідентифікаційних даних особи 

з документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних даних, в 

результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної, 

юридичної особи або представника юридичної особи. 

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 (п. 10 Порядку № 1246). 

З метою отримання зареєстрованих податкової накладної та/або розрахунку 

коригування платник податку складає запит в електронній формі у затвердженому в 

установленому порядку форматі (стандарті) з дотриманням вимог законодавства України 

(п. 21 Порядку № 1246). 

Відповідно до п. 23 Порядку № 1246 після отримання запиту в автоматизованому 

режимі ДФС здійснюється пошук зазначених у запиті податкової накладної та/або 

розрахунку коригування та формування відповідного повідомлення. 

Пунктом 25 Порядку № 1246 визначено, що платник податку через електронний 

кабінет шляхом перегляду в режимі реального часу має доступ до даних ЄРПН щодо 

складених ним чи його контрагентами податкових накладних та/або розрахунків 

коригування. 

Пунктом 201.10 ст. 201 ПКУ передбачено, що у разі допущення продавцем 

товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, 

передбачених п. 201.1 ст. 201 ПКУ, та/або порушення продавцем/покупцем граничних 

термінів реєстрації в ЄРПН (крім податкових накладних/розрахунків коригування, 

реєстрація яких зупинена згідно з п. 201.16 ст. 201 ПКУ) податкової накладної та/або 

розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до 

податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого 

продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що 

настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) 

період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні 

обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни 

реєстрації в ЄРПН. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових 

документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких 

товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт 

отримання таких товарів/послуг. 

Протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою з 

урахуванням вимог, встановлених п.п. 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 ПКУ, контролюючий орган 

зобов’язаний провести документальну перевірку зазначеного продавця для з’ясування 

достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією. 

Отже законодавством не передбачено накладення на податкову накладну будь-яких 

інших підписів, окрім підписів платника або уповноваженої ним особи. Тому реквізит 

«ініціали та прізвище особи, яка склала податкову накладну» повинен заповнюватись 

відповідно до ініціалів та прізвища особи, яка здійснює накладення на податкову накладну 

свого електронного підпису. 

Разом з тим невідповідність електронного підпису, що накладається на податкову 

накладну при її реєстрації в ЄРПН, ініціалам і прізвищу особи, яка склала податкову 

накладну, не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою 

податковою накладною. 


