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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 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 12;
2) у графі "Отримувач (покупець)" зазначається найменування юридичної особи
(Консультативна Місія Європейського Союзу в Україні або КМЄС Україна);
3) у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний
ІПН "200000000000";
4) у рядку "Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта"
проставляється 100000546 (перевірити його можна на сайті http://sfs.gov.ua/businesspartner);
5) у рядку «Код» зазначається 3 (якщо реєстрація відхилена, будь ласка, оновіть Медок)
Приклад податкової накладної на придбання товарів/послуг з власних потреб КМЕС Україна

З вдячністю і надією на подальшу плідну співпрацю,
Фінансовий відділ КМЄС Україна
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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.
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 2020 № 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 12;
2) in the column "Recipient (buyer)" the name of the legal entity (European Union Advisory
Mission in Ukraine or the EUAM Ukraine) to be indicated;
3) in the line "Individual Tax Number of the Recipient (Buyer)" to be indicated "200000000000";;
4) In the line "tax number of the tax payer, Passport # to be indicated 100000546 (check it out at
http://sfs.gov.ua/businesspartner)
5) in the line “code” to be indicated 3 (if registration is failed, please update your program)
Example of Tax bill for goods/services purchased for EUAM Ukraine own needs

With gratitude and hope for further fruitful cooperation,
Financial Department EUAM Ukraine

