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Відповідно до пункту 1 Порядку заповнення податкової накладної затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957 (далі – Порядок № 957)
податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у
контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника
податку на додану вартість.

Якщо не зареєстровані платниками ПДВ філії та інші структурні підрозділи платника
податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з
постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого
входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу
право складання податкових накладних.

Пунктом 13 Порядку №957 передбачено, що податкова накладна складається 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), за винятком тих, форма яких встановлена
міжнародними стандартами;

- надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг,
загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів
постачальника).

ДФС України повідомлено, що платники ПДВ, які здійснюють операції з постачання
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товарів кінцевому споживачу з використанням двох і більше касових апаратів, у тому
числі через свої філії та/або структурні підрозділи, яким делегується право виписки
податкових накладних, на власний розсуд можуть прийняти рішення:

- складати окрему податкову накладну за щоденними підсумками операцій з
постачання товарів, здійснених через окремий касовий апарат, в якій обсяг постачання
та сума ПДВ повинні відповідати фактичній сумі виторгу та сумі ПДВ, яка відображена у
Z-звіті такого касового апарата;

- складати одну податкову накладну за щоденними підсумками операцій з постачання
товарів, здійснених через усі касові апарати платника (в тому числі через ті, що
знаходяться в філіях чи структурних підрозділах). При цьому, обсяг постачання та сума
ПДВ, зазначені в такій податковій накладній, повинні відповідати загальній сумі виторгу
та сумі ПДВ, яка відображена у Z-звітах всіх касових апаратів підприємства.
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