
В рамках надання МТД (проекти)/In the framework of International Technical Assistance ITD (projects) 

 

 

Роз’яснення щодо реєстрації податкової накладної  

 

КМЄС Україна висловлює Вам свою повагу та інформує про перелік необхідних документів 
та вимоги до їх оформлення, що є обов’язковим для проведення оплати за товари, роботи та послуги. 

Перелік документів: 

1. Оригінал рахунка – 1 екземпляр; 
2. Видаткова накладна / Акт виконаних робіт – 2 екземпляри; 
3. Податкова накладна – 1 екземпляр; 
4. Квитанція про реєстрацію податкової накладної – 1 екземпляр. 

Просимо звернути Вашу увагу на той факт, що придбання товарів / робіт / послуг 
відбувається у рамках надання міжнародної технічної допомоги. 

Таким чином рахунок повинен бути виставлений з Вашої сторони без ПДВ. 

Просимо Вас реєструвати податкові накладні згідно з наступними вимогами (Постановою КМУ 
№1240 від 27.10.2010 р. , Наказ Міністерства фінансів України від 02 грудня 2020 року № 734, 
статтею 201 розділу V ПКУ та Наказом Міністерства фінансів України №1307 від 31.12.2015 р):  

1) у верхній  частині такої податкової накладної робиться відповідна помітка "X" та 
зазначається тип причини 02; 

2) у графі "Отримувач (покупець)" зазначається «Неплатник»; 
3) у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний 

ІПН "100000000000"; 
4) рядок "Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта" не 

заповнюється; 
5) у графі 9 зазначається код відповідної пільги з податку на додану вартість згідно з 

Довідниками податкових пільг, які затверджені ДФС станом на дату складання податкової 
накладної; 

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

7) Рядок «Код» не заповнюється. 

Детальна інформація щодо відповідної реєстраційної картки, сертифікату акредитації та 
інформації щодо плану закупівлі доступна за посиланням: https://www.euam-ukraine.eu/our-
mission/tenders/ 

Приклад податкової накладної на операції в рамках надання МТД (проекти) 

 

 

З вдячністю і надією на подальшу плідну співпрацю, 

Фінансовий відділ   КМЄС Україна      



В рамках надання МТД (проекти)/In the framework of International Technical Assistance ITD (projects) 

 

 

 

Clarification regarding the tax bill registration  

 

EUAM Ukraine expresses respect to you and informs you about the list of documents and 
requirements for their preparation, which is mandatory for payment for goods, works and services. 

List of documents: 

1. The original of invoice - 1 copy; 

2. Vydatkova nakladna / Act of work performed - 2 copies; 

3. Tax bill - 1 copy; 

4. Kvitanciya of tax bill registration - 1 copy. 

Please kindly pay your attention to the fact that the purchase of goods / works / services takes place 
in the framework of international technical assistance. 

We ask you to register tax invoices in accordance with the following requirements (Resolution of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine №1240 of 27.10.2010, Order of the Ministry of Finance of Ukraine of 02 
December № 734, Article 201 of Section V of the Tax Code and Order of the Ministry of Finance of Ukraine 
#1307 of 31.12.2015): 
 

1) in the upper part of the tax bill, put "X" and the reason for the cause is 02; 

2) in the column "Recipient (buyer)" put “Not-payer”; 

3) in the line "Individual Tax Number of the Recipient (Buyer)" to be indicated "100000000000"; 

4) line "Tax number of the tax payer, Passport” is not filled in; 

5) column 9 indicates the code of the relevant VAT benefit in accordance with the Directories of 
tax benefits, which are approved by the SFS as of the date of the tax bill; 

6) in the column "Prepared for transactions that are VAT exempt” of the upper left part is marked 
"Without VAT"; 

7) line “code” is not filled. 

Detailed information regarding relevant Registration card, Accreditation certificate and Procurement 
plan information is available at: https://www.euam-ukraine.eu/our-mission/tenders/ 

Example  jf Tax bill In the framework of International Technical Assistance ITD (projects) 

 

With gratitude and hope for further fruitful cooperation, 

Financial Department EUAM Ukraine 


