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Робота з документами

Щоб зайти в розділ "Податкові накладні" натисніть на круглу кнопку з написом "ПН".1

Податкові накладні (ПН)

Ви побачите інтерфейс для роботи з накладними.2

Пошук 
накладної 
за номером

Пошук 
накладної за 
контрагентом

Сортування 
за датою

Вибір розділу 
за типом

Сортування 
за статусом
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Робота з документами

Натисніть на кнопку "Створити накладну".1

Як створити податкову накладну 

Заповніть податкову накладну вручну.2

Примітка: При введенні в поле "Особа-покупець" назви контрагента, якщо він попередньо

був введений у довідник, то, натиснувши на інформацію, яка відобразиться знизу, реквізити

заповняться у відповідних полях автоматично.

Для зручності Ви 
можете увімкнути 
або вимкнути авто-
матичний розрахунок
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Робота з документами

Для імпорту накладної натисніть на кнопку "Імпорт звіту".1

Як імпортувати податкову накладну

Перетягніть у поле Вашу накладну. 

документ" та оберіть Вашу накладну 

Або натисніть кнопку "Додати

через Провідник.

2

Відкриється вікно Провідника.
Вкажіть місце розташування xml файлу 
та натисніть кнопку "Відкрити".

3

Накладна розпізналась. Натискаєте
"Імпортувати" або, якщо необхідно

ще документ".
додати ще накладні,– кнопку "Додати

4
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Робота з документами

Зайдемо в розділ "Документи", вибравши з випадаючого списку вкладку "Рахунки". 
Для створення рахунку натискаємо на кнопку "Створити".

Відкриється форма вихідного рахунку. Заповніть необхідні дані та збережіть рахунок.

1

Як створити податкову накладну на основі рахунку

2

Примітка: Якщо контрагент попередньо був доданий у довідник, то при введенні в поле

"Одержувач" назви, з випадаючого списку виберемо необхідного контрагента. Всі його

реквізити заповняться у відповідних полях автоматично.
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Робота з документами

Знизу під рахунком натисніть на кнопку "Документи"/"Створити документ".

 Із запропоновано списку виберіть "Податкову накладну". 

3

4 Відкриється вікно з бланком накладної. При необхідності документ можна відредагувати

та зберегти.
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Робота з документами

Як створити розрахунок коригування (РК)

У бланку для заповнення податкової накладної поставте відмітку в полі ."Коригуюча"2

У вікні, що відкрилось, Ви можете вибрати податкову накладну, яку будете коригувати

(якщо вона була зареєстрован через IFIN), або створити нову.
3

Натисніть на кнопку "Створити накладну".1

Натисніть "Створити нову"
для створення нового
коригуючого розрахунку

фільтри для пошуку накладної

Або оберіть податкову накладну, 
на основі якої буде зроблений 

редньо виставивши необхідні
коригуючий розрахунок, попе-
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Робота з документами

Вкажіть інформацію щодо зміни ціни або кількості товару, заповніть необхідні поля та
збережіть коригуючий розрахунок.

4

Для коригування реквізитів контрагента (крім ІПН, дати складання ПН) потрібно видалити

вірні, то буде відображена відповідна інформація.
відомості про товар, натиснувши на хрестик зліва навпроти строки з товаром. Якщо дії 

5

Після збереження РК, він буде знаходитись в розділі "Вихідні коригуючі".
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Робота з документами

Як відправити податкову накладну до Єдиного реєстру

Для відправки однієї накладної натисніть кнопку "Відправити" справа від назви документа.1

Щоб відправити одразу декілька податкових накладних виберіть їх у списку і 
натисніть кнопку "Відправити без погодження" у верхній частині сторінки.

2

Податкова накладна після відправки реєструється в ЄРПН*, квитанції щодо успішної

*Єдиний реєстр податкових накладних

реєстрації або відправки податкової накладної з помилкою, Ви зможете побачити, 
коли натисните на кнопку зі статусом "Звіт успішно зданий" або "Звіт не прийнятий".

3
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Робота з документами

Для того, щоб контрагент отримав ПН на погодження, потрібно виділити її галочкою
і натиснути «Надіслати контрагенту».

1

Після тог

електронну пошту прийде лист з інформацією про те, що йому відправили ПН на погоджен-

о, як Ви відправили ПН на погодження і контрагент її отримав, статус змінюється

на "Очікує погодження".

Після підтвердження правильності заповнення ПН, статус змінюється на "Погоджено",

і Ви можете зареєструвати її.

Примітка: Якщо контрагент здає звітність через наш сервіс, то ПН, яка була відправлена йому

на погодження, буде відображатись в нього у розділі "Вхідні ПН", тому контрагент з легкістю 

зможе її погодити. Якщо ж покупець працює в іншому програмному забезпеченні, то на його

Погодження податкових накладних

ня і для її перегляду необхідно зайти в сервіс iFin, або Ви можете експортувати файл (кнопка

2

"Зберегти" в діях справа) та надіслати йому електронною поштою. 

Обмін податковими накладними з контрагентами
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У випадку, коли контрагент не погодить ПН і вкаже помилки, статус зміниться на "Не погод-

Виправивши помилки, Ви можете відправити її на погодження повторно, або зареєструвати   
 у ЄРПН без погодження.

жено".
3

Якщо ПН на погодження вислали Вам, вона буде відображатись у розділі «Вхідні ПН»
і матиме наступний вигляд:

орно.
ені помилки; 

4
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Якщо не погоджуєте, то вказуєте помилки і відправляєте контрагенту на виправлення.

Контрагент побачить зауваження і виправить допущені помилки. Після того зареєструє ПН

Якщо погоджуєте, то статус ПН буде "Погоджено", і контрагент може реєструвати ПН.

Також Ви можете переглянути історію відправки ПН, справа натиснувши на знак годинника.

В ЄРПН чи перевідправить Вам на погодження повторно.

Після відправки статус ПН буде "На редагуванні". 

5

Після реєстрації контрагентом ПН в ЄРПН статус зміниться на "Зареєстровано" і при цьому не

потрібно буде робити запити в ЄРПН.



Робота з документами
40

Як отримати вхідні податкові накладні
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Робота з документами

Зайдіть в розділ "Вхідні ПН". Щоб отримати ПН від контрагентів, необхідно відправити запити

в Єдиний реєстр. Для цього натисніть кнопку "Отримати вхідні накладні".
1

Відкриється вікно, в якому необхідно

вибрати період, за який хочете отри-

мати ПН. Автоматично створиться та-

Зверніть увагу, що у відповідь на за-
пити, створені таким чином, будуть

ка кількість запитів, скільки днів Ви

вкажете в періоді, але не більше 31.

надходити ПН по даті реєстрації.

2

Податкові накладні з'яляться в розділі "Вхідні ПН" після обробки запитів і розшифрування

відповідей з Єдиного реєстру.

Після відправки запитів з’явиться рядок зі статусом обробки запитів в ЄРПН. Ви також можете

переглянути самі запити і відповідь на них, натиснувши на кнопку "ЗПТ", у розділі "Запити".

3

Примітка: Ваші контрагенти, працюючи в іншому програмному забезпеченні, так само мо-

жуть отримати ПН, які Ви реєстрували в Єдиному реєстрі, зробивши запити в ЄРПН.
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Робота з документами

Як відправити вихідні розрахунки коригування

Статус для такого документу зміниться на "Очікує підписання", і РК буде знаходитись на шлюзі

кнопку "Відправити". Після відправки статус зміниться на "Звіт відправлено" і, у випадку ус-

його, накладаючи свої ЕЦП, та відправляє покупцю на підписання, і вже покупець реєструє РК.

1

Для відправки контрагенту на підпис, достатньо натиснути кнопку "Відправити" навпроти РК.

Фіскальної служби.

Контрагент, у своєму програмному забезпеченні, отримує і рєструє РК в Єдиному реєстрі. 

Після того, як покупець зареєстрував РК, необхідно зробити запит, щоб статус змінився.

Вихідні розрахунки коригування на збільшення податкового зобов'язання та на нуль реєст-

руються продавцем, тобто Вами. Для відправки документу в ЄРПН достатньо натиснути

Розрахунки коригування, які виписані на зменшення податкового зобов'язання, мають

підписуватись обома контрагентами. Тобто продавець (Ви) створює РК на мінус, підписує
2

пішної реєстрації, - "Звіт успішно зданий".

Для цього необхідно зайти в розділ "Запити", натиснувши на кнопку "ЗПТ", і створити запит.

3
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Відкриється вікно з переліком запитів, вибираємо перший.

Заповнимо запит (як вказано в прикладі), вказавши свій ІПН, так як Ви - продавець.

3

Збережемо та відправимо запит до Єдиного реєстру.

цем, то статус документу в розділі "Вихідні коригуючі" зміниться на "Звіт успішно зданий".

Після обробки даного запиту прийде квитанція у відповідь. Якщо ж РК зареєстрований покуп-

орно.
ені помилки; 

4
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Робота з документами

Як підписати вхідну коригуючу накладну.

Щоб підписати розрахунок коригування, який виписаний на Вас, потрібно зайти в розділ

іншому середовищі, то потрібно натиснути на кнопку "Отримати коригуючі для підпису".

Отримавши коригуючу, обов'язково перевірте наявність підписів контрагента, натиснувши на

Якщо контрагент працює в iFin, то документ буде відображатись в даному розділі. Якщо ж в

"Вхідні коригуючі".
1

Система з'єднається зі шлюзом Фіскальної служби (рисунок зліва) і, за наявності коригуючих

"Підписати" справа від документу.

(рисунок справа), відобразить їх в розділі.
2

кнопку "Підписано" знизу під документом. Якщо документ підписаний, натисніть на кнопку
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Робота з документами

Відкриється розрахунок коригування, перегляньте інформацію, якщо все вірно, то натисніть на

Також Ви можете побачити, що на документ було накладено і Ваші підписи, натиснувши на
кнопку "Підписано" знизу під документом.

На розрахунок коригування будуть накладені Ваші підписи і він буде віправлений до ЄРПН.

"Підписати та зареєструвати".
3

Після відправки РК статус зміниться на "Звіт відправлено", а після того, як документ буде вне-
сено до Єдиного реєстру, - "Звіт успішно зданий".

4
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Робота з документами

Статистика податкових накладних та розрахунків коригування (ПН/РК)

комп'ютер. Для цього натисніть на кнопку "Переглянути в таблиці обрані документи".

1

Виставивши необхідні фільтри, Ви можете завантажити реєстр документів в таблиці на свій 

Для перегляду реєстру ПН чи РК натисніть на кнопку «Переглянути статистику за сумою».

Відкривається вікно «Статистика за параметрами».2

Відображення сум по

обраній кількості ПН /РК
згідно фільтрів, які

Вибір розділу
за типом документів датою створення

Сортування за

відібрані зверху

Сортування 
за статусом

Пошук за

контрагентами

раніше до звіту 

Відображення ПН/РК,
які не були включенідатою включення

Сортування за

до звіту з ПДВ

Відображення сум по

ПН/РК, які будуть включені 
до звіту з ПДВ за звітній
місяць
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