
Чи потрібно заповнювати реквізит «Податковий номер платника податку або 

серія (за наявності) та номер паспорта» при заповненні рядка, відведеного для 

зазначення даних покупця зведеної податкової накладної, складеної на суму 

перевищення ціни придбання товарів (послуг)/звичайної ціни самостійно 

виготовлених товарів (послуг)/балансової (залишкової) вартості необоротних 

активів над фактичною ціною? 
ЗІР, категорія 101.16 

 

З урахуванням змін, внесених до 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) наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 № 763 «Про внесення змін 

до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307» заголовну 

частину податкової накладної доповнено реквізитом «Податковий номер платника податку 

або серія (за наявності) та номер паспорта». 

Реквізит податкової накладної «Податковий номер платника податку або серія (за 

наявності) та номер паспорта» заповнюється: 

 для постачальника (продавця) – постійно (незалежно від того, за якою 

операцією складається та реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних 

податкова накладна/розрахунок коригування;  

 для отримувача (покупця) – у випадках, визначених Порядком 

№ 1307. 

При цьому відповідно до п. 15 Порядку № 1307, у разі постачання товарів/послуг, база 

оподаткування яких, визначена відповідно до ст. 188 і 189 Податкового кодексу України від 

02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), перевищує 

фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (зокрема, якщо база оподаткування 

визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, звичайної ціни самостійно 

виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів і 

перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену 

виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання/звичайна ціна/балансова 

(залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання), 

постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну – на суму, розраховану 

виходячи з фактичної ціни постачання, іншу – на суму, розраховану виходячи з 

перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над 

фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено 

такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих 

виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за 

кожною операцією з постачання товарів/послуг. 

У податковій накладній (в тому числі зведеній), яка складена на суму такого 

перевищення, робиться позначка відповідно до п. 8 Порядку № 1307 (15 – Складена на суму 

перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до ст.ст. 188 і 189 ПКУ, над 

фактичною ціною постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не 

надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних 

покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані. 



Таким чином при складанні зведеної податкової накладної, складеної на суму перевищення 

ціни придбання товарів (послуг)/звичайної ціни самостійно виготовлених товарів 

(послуг)/балансової(залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною у 

рядку «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта», 

відведеному для зазначення даних покупця, платник податку вказує власні дані. 


