
Які особливості складання податкових накладних за 

щоденними підсумками операцій, в тому числі у разі здійснення 

платником як оподатковуваних ПДВ операцій з постачання 

товарів/послуг, так і звільнених від оподаткування? 
 

ЗІР, категорія 101.16 

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

№ 2755-VI із 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 у 

встановлений ПКУ термін. 

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов’язкові реквізити як, 

зокрема код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – код послуги згідно з Державним 

класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних 

товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно 

з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, 

але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду. 

Пунктом 201.4 ст. 201 ПКУ передбачено, що податкова накладна може бути складена 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), крім тих, форма яких встановлена 

міжнародними стандартами; 

 надання платнику податку касових чеків, що містять суму поставлених товарів/послуг, 

загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів 

постачальника). 

Згідно з п. 8 та п. 12 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), у верхній лівій частині податкової 

накладної, яка складається за щоденними підсумками операцій, робиться відповідна помітка «X» 

та зазначається тип причини «11», у рядку «Особа (платник податку) – покупець» зазначається 

«Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний 

Індивідуальний податковий номер «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку 

або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року № 199                

«Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових 

операцій для різних сфер застосування» фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки 

розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом 

товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості. 



Тому платник податку згруповує в податковій накладній в графі «Опис (номенклатура) 

товарів/послуг продавця» товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно 

з УКТ ЗЕД/коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, та графи 4, 5, 6 

та 7 не заповнює. 

Згідно з п. 17 Порядку № 1307 для операцій, що оподатковуються або звільнені від 

оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні 

одному отримувачу (покупцю) як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від 

оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі податкові накладні. У податковій 

накладній, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування 

ПДВ, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться 

помітка «Без ПДВ».  

При складанні податкової накладної для операцій, що оподатковуються ПДВ, у графі 10 

відображається загальний обсяг постачання (база оподаткування) товарів/послуг без урахування 

ПДВ, а у графі 11 – сума ПДВ. 

До розділу А податкової накладної (рядки I – X) вносяться узагальнюючі дані за операціями, 

на які складається така податкова накладна, а саме: 

 у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ; 

 у рядках II – IV зазначаються суми ПДВ, нараховані виходячи з обсягів постачання, 

зазначених у рядках V та VI;  

 у рядках V – IX зазначаються загальні обсяги постачання товарів/послуг в розрізі кодів 

ставок, зазначених у графі 8 нижньої табличної частини податкової накладної. 

У разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які 

звільняються від оподаткування ПДВ, рядки II – VIII не заповнюються. 


