
 

№ 
Назва реквізиту 

(графи) 
Як заповнювати 

1 Дата складання 

Заповнюємо цифрами у такій послідовності: день місяця (дві 
цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). Крапки, 

коми та інші розділові знаки в даті складання ПН не 
ставимо. 

У загальному випадку дата відповідає першій події згідно з 
п. 187.1 ПКУ. У зведених податкових накладних це може 

бути дата кінця місяця. 

2 Порядковий номер ПН 

Порядковий номер ПН вносимо лише у вигляді цифр. Цифри 
номера ПН пишуть у клітинках по правому краю (правильно 

номер ставити хххх123, а не 123хххх, де х – порожні 
комірки). Він не повинен містити літер чи інших символів. 
Номер складається з двох частин: 

 до знака дробу  проставляємо сам порядковий номер. 
Нумерація складених ПН ведеться платником ПДВ у 
довільних формі та порядку. Не можна починати 

даний номер з “0”; 
 після знака дробу проставляємо код у випадках 

спецрежимів обкладання ПДВ (сільське господарство, 

складання ПН оператором інвестора за угодою про 
поділ продукції). 

Цифри номера ПН пишуть у клітинках справа (у випадку, 
коли номер менший 7 цифр). Перед або після цього номеру 

ніяких нулів, прочерків, інших символів чи знаків не 
ставимо. 

4 
Назви покупця та 

постачальника 

Зазначаємо повну або скорочену назву покупця і 

постачальника. Для фізосіб вносимо ПІБ повністю. 

5 
Індивідуальний 

податковий номер 

Зазначаємо ІПН покупця та постачальника, що є 
платниками ПДВ. Якщо ІПН має менше 12 знаків (як у 

фізосіб), то пусті клітинки не заповнюємо і запис 
здійснюємо у клітинках по правому краю. 

При особливих постачаннях, коли ПН не видається 
покупцю, щодо ІПН покупця вводяться наступні цифри: 

 “100000000000” – постачання неплатнику ПДВ, та у 

разі складання ПН за щоденним підсумком операцій; 
 “200000000000” – постачання за п. 10 Порядку № 

1307 (потреби дипмісій, ЧАЕС, боротьба зі СНІД, 

туберкульозом, малярією); 
 “300000000000” – експортні операції, постачання 

нерезиденту; 

 “400000000000” – операції ліквідації основних 
засобів; 

 “500000000000” – отримання послуг від нерезидента 

на митній території України; 

“600000000000” – зведені податкові накладні при 
нарахуванні податкових зобов’язань за п. 199.1 ПКУ і 198.5 
ПКУ (стосовно переведення товарів у невиробниче чи 

негосподарське використання). 



6 

Податковий номер 
платника податку у 

полях: 

“Постачальник 

(продавець”) та 
“Отримувач (покупець”) 

Сюди вносимо податковий номер, яким є: 

 код ЄДРПОУ – для юросіб (всього 8 цифр, 
наприклад, ХХ12345678, де Х – порожні комірки); 

 реєстраційний номер облікової картки платника 
податку (те, що в побуті ми часто називаємо 
“ідентифікаційний код”) –  для фізосіб (всього 10 

цифр); 
 дані паспорта (серія, номер) – для фізосіб, що 

відмовилися від ідентифікаційного коду з релігійних 

переконань; 
 реєстраційний (обліковий) номер платника 

податків – для операторів спільної діяльності без 

створення юрособи (це 9-значний номер); для 
управителів по договорам управління майном; для 
інвесторів по договорам по розподілу продукції та в 

інших випадках, які передбачені пп. 2.4 Порядку 
обліку платників податків і зборів (наказ Мінфіну від 
09.12.2011 р.  № 1588). 

Дані паспорту можна зазначати тільки по тим фізособам, які 

отримали відповідну відмітку в паспорті. 

Роз’яснення ДФС про те, що таке податковий номер 
платника податку можна знайти тут.  У разі наявності 

сумніву щодо власного податкового номера рекомендуємо 
надіслати запит до ДФС. Якщо є сумніви щодо податкового 
номера покупця, то треба надіслати запит самому покупцю, 

щоб уникнути помилки. 

При постачанні товарів (послуг) філіалу (структурному 
підрозділу), коли останній є покупцем, в полі “Покупець” 
зазначають ІПН і податковий номер головного 

підприємства. 

В полі “Отримувач (покупець)” податковий номер не 
ставиться у таких випадках (п. 4 та п. 12 Порядку № 1307): 

 постачання товарів/послуг неплатникам ПДВ (тип 
причини “02”); 

 вивезення товарів чи постачання послуг за межі 
митної території (експорт) (тип “07”); 

 при складанні ПН на придбання послуг від 

нерезидента на митній території України (тип 
причини “14”); 

 складання ПН по операціям ліквідації основних 

засобів (тип причини “05”),  переведення основних 
засобів до невиробничих (тип “06”), продаж товарів 
працівникам у рахунок зарплати (тип “03”); 

 складання ПН за щоденними підсумками операцій 
(тип причини “11”) (можливі різночитання, тому щодо 
цього типу ПН бажано дочекатися роз’яснень ДФС по 

наказу № 763); 

складання зведених податкових накладних по кодам “1”, 
“2”, “3”. Також зведені ПН по коду “4”, якщо вони йдуть не 
неплатника ПДВ (тип причини “02”). 

http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv1/242076.html


7 Номер філії 
Номер проставляємо, якщо ПН складається філією або для 
філії. Якщо ПН складається головним підприємством, том 

номер філії не зазначаємо. 

Розділ А 

І 

Загальна сума коштів, що 

підлягають сплаті з 
урахуванням податку на 

додану вартість 

Наводимо суму по розділах V-IX та ІІ. 

ІІ- 
IV 

Загальна сума податку на 
додану вартість та суми 
по кожному виду ставок 

У рядку ІІ зазначаємо загальну суму ПДВ по рядках ІІІ та 
IV. 

У рядку ІІІ зазначаємо суму ПДВ, яка підрахована по графі 
(колонці) 11 розділу Б по коду ставки “20”. 

В рядку IV зазначаємо суму ПДВ, які підрахована по графі 

(колонці) 11 розділу Б по коду ставки “7”. 

Якщо ПН складена по операціям з постачання товарів 
(послуг), які звільняються від оподаткування ПДВ, то рядки 
II-IV не заповнюємо. 

V-
IX 

Усього обсягів 
постачання за кожною з 

видів ставок 

В рядку V вказуємо загальну суму постачання товарів 
(послуг) по графі (колонці) 8 розділу Б ставки “20”. 

В рядку VІ вказуємо загальну суму постачання товарів 
(послуг) по графі (колонці) 8 розділу Б ставки “7”. 

В рядку VІІ вказуємо загальну суму постачання товарів 
(послуг) по графі (колонці) 8 розділу Б ставки “901”. 

В рядку VІІІ вказуємо загальну суму постачання товарів 
(послуг) по графі (колонці) 8 розділу Б ставки “902”. 

Якщо ПН складена по операціям з постачання товарів 

(послуг), які звільняються від оподаткування ПДВ (ставка 
“903”), то рядки V-VІІІ не заповнюємо. 

ІХ 

Усього обсяги операцій, 

звільнених від 
оподаткування (код 

ставки 903) 

В рядку V вказуємо загальну суму постачання товарів 

(послуг) по графі (колонці) 8 розділу Б ставки “903”, тобто 
звільнених від оподаткування. 

X 
Дані щодо зворотної 

(заставної) тари 
Зазначаємо договірну вартість тари. Даний рядок не бере 
участі у розрахунках по рядкам І-ІХ.  

Розділ Б 

1 № з/п 
Проставляємо порядковий номер рядка з номенклатурою ПН 
(чи виду наданих послуг). 

2 
Номенклатура 

товарів/послуг продавця 

Наводимо повний перелік товарів (послуг), що 

постачаються. 

ДФС вимагає, щоб дані ПН та інших первинних документів 
були ідентичні та не містили інших даних (накладних, 
специфікацій, рахунків, договорів, актів надання послуг, 

інших документів). Назви товарів (послуг) мають також 
відповідати відповідним назвам  в УКТ ЗЕД (ДКПП). Дані 
вимоги можна знайти в листі ДФС від 29.06.2017 р. № 

873/6/99-99-15-03-02-15/ІПК та індивідуальній податковій 
консультації ДФС від 26.10.2017 р. № 2391/6/99-99-15-03-
02-15/ІПК. 



Також тут можуть наводитися: 

 дата/номери “вхідних” ПН (для зведених 
компенсуючих ПН); 

слова “Перевищення бази оподаткування… ” (у ПН, які 

складаються, коли мінімальна база оподаткування більша 
за фактичну, наприклад при безоплатній передачі). 

3 Код 

Проставляється код товару згідно з державними 

класифікаторами: УКТ ЗЕД (для товарів) і ДКПП (для 
послуг). Помилки тут не допускаються (!). 

3.1 товару згідно з УКТ ЗЕД 

Заповнюємо у разі постачання товарів. Код товару згідно з 

УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без будь-яких 
розділових знаків (пробілів, крапок тощо). По тим товарам, 
яких немає в УКТ ЗЕД оприлюднено на веб-порталі ДФС 

умовні коди. 

Зазначати треба не менше ніж 4 перші цифри 
відповідного коду. Виключенням є випадки постачання 
підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну 

територію України (імпорт) – тоді код зазначаємо 
повністю. 

Також слідкуємо, щоб при перепродажу товарів не 
змінювався їх код УКТ ЗЕД. Також небажаними є 

ситуації, коли “на вході” по товару був повний код, а “на 
виході” лише 4 знаки чи навпаки. Деталізація коду має бути 

однакова для запобігання блокування ПН. Коди УКТ ЗЕД 
мають бути однаковими на всіх етапах процесу 
придбання-продаж. 

У графі не може бути зазначена непарна кількість 

знаків коду УКТ ЗЕД, тобто 5, 7 або 9 (лист ДФСУ від 
16.06.2017 р. № 15731/7/99-99-15-03-02-17). 

3.2 
ознака імпортованого 

товару 

У разі постачання товару, ввезеного на митну територію 

України, у графі 3.2 проставляється позначка “Х”. 

3.3 послуги згідно з ДКПП 

Заповнюється у разі постачання послуг. Можна зазначати 
не повністю, а тільки перші 4 цифри з коду послуги згідно 

з ДКПП. Виняток – імпорт послуг, тоді код зазначається 
повністю. 

Код ДКПП на відміну від УКТ ЗЕД вказується з крапками та 
дефісами. Наприклад, для 4-значного коду це буде формат 

“ХХ.ХХ”, а для повного коду “ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.ХХ” 
(індивідуальна податкова консультація ДФС від 10.05.2017 
р. № 117/6/99-95-42-03-15/ІПК). 

4 
Одиниця виміру 

товару/послуги (умовне 

позначення) 

Вказується умовне позначення (скорочене) відповідної 
назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної 
у Класифікаторі системи позначень одиниць вимірювання та 

обліку (КСПОВО). 

5 
Одиниця виміру 

товару/послуги (код) 

Зазначаємокод відповідної одиниці вимірювання/обліку, 
зазначений у КСПОВО. Наприклад: 

 штука (2009); 

 тисяч штук (2013); 
 кілограми (301); 
 літр (138); 

https://www.golovbukh.ua/kod_ukt_zed
https://egolovbuh.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=38285&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_medium=refer&utm_campaign=content_link_native&utm_term=7210&utm_content=art
https://egolovbuh.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=38285&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_medium=refer&utm_campaign=content_link_native&utm_term=7210&utm_content=art
https://egolovbuh.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=22234&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_medium=refer&utm_campaign=content_link_native&utm_term=7210&utm_content=art
https://egolovbuh.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=22234&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_medium=refer&utm_campaign=content_link_native&utm_term=7210&utm_content=art


 декалітр (142) і т.д. 

У разі якщо в графі 4 зазначено умовне позначення одиниці 
виміру, яка відсутня в КСПОВО, дана графа не 

заповнюється. 

6 Кількість (об’єм, обсяг) 

Проставляємо числове значення, яке відображає кількість 
(обсяг) товарів (послуг), що поставляються. Воно може бути 

як цілим (1; 2; 5; 10), так і десятковий дріб (0,2; 0,25; 
0,253 і т.д.). При цьому кількість знаків після коми з боку 
ДФС не обмежується, хоча деякі комп’ютерні програми 

обмежують його в 6 знаків після коми. 

7 

Ціна постачання одиниці 
товару / послуги без 

урахування податку на 

додану вартість 

Вказуємо у гривнях з копійками (2 знаки після коми). 

Також можна вказувати більше знаків після коми у 
випадках, коли округлення до сотих призводить до 

перекручення загальної суми постачання та податкового 
зобов’язання. 

8 Код ставки 

Зазначається код ставки ПДВ, за якою здійснюється 

постачання товарів (послуг): 

 “20” – при постачаннях, що оподатковуються ставкою 
20%; 

 “7” – при постачаннях, що оподатковуються ставкою 

7% 
 “901” – при експорті товарів (ставка 0%); 

 “902” – при постачаннях товарів (послуг) на території 
України, що оподатковуються за ставкою 0%; 

 “903” – при постачаннях звільнених від 

оподаткування ПДВ. 

9 Код пільги 

Наводимо код пільги при постачаннях товарів, робіт, 
послуг, які звільнені від оподаткування ПДВ, у разі її 
наявності. Код міститься у Довіднику, який щоквартально 

затверджує ДФС. Якщо така пільга відсутня у Довіднику, то 
ставиться “99999999”. 

10 

Обсяги постачання (база 

оподаткування) без 
урахування податку на 

додану вартість 

Вказуємо загальний обсяг постачання (базу 

оподаткування) без урахування ПДВ, тобто треба 
перемножити графи 6 та 7.  Зазвичай у бухгалтерських 
програмах заповнюється автоматично. 

11 
Сума податку на додану 

вартість 

Розраховуємо шляхом множення відповідної ставки податку 
по графі (колонці) 8 на обсяг постачання (базу 
оподаткування) по графі (колонці) 10. Точність може бути 

до 6 знаків після коми включно. 

ПДВ рахуємо по кожній номенклатурній позиції. Сума по цій 
графі потрапляє до рядків ІІІ чи IV (по кожній ставці 
окремо) розділу А накладної. 

12 
Код виду діяльності 

сільськогосподарського 

товаровиробника 

Дана графа стосується виключно платників ПДВ, що 
є  сільськогосподарськими товаровиробниками у разі 
здійснення ними операцій з постачання власновироблених 

товарів. 

 


