
 Опис XML-структури (для подачі у 
контролюючий орган) Податкової Накладної 
(F)J1201008 для імпорту у ПК M.E.Doc. 

 
Назва поля Зміст 

H03 Зведена податкова накладна 
H02 Складена на операції, звільнені від оподаткування 
HORIG1 Не підлягає виданню отримувачу (покупцю) з причини 
HTYPR Зазначається відповідний тип причини 
HKSEL ІПН підприємства 
HNAMESEL Постачальник (продавець) (найменування) 
HNUM2 Числовий номер філії продавця 
HFILL Дата виписки ПН 
HNUM Порядковий номер ПН 
HNAMEBUY Отримувач(покупець) (найменування) 
HKBUY ІПН покупця 
HFBUY Код філії покупця 
R01G7 Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20) 
R01G109 Усього обсяги постачання за ставкою            7 % (код ставки 7) 
R01G9 Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% 

(код ставки 901) 
R01G8 Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 

0% (код ставки 902) 
R01G10 Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код 

ставки 903) 
R01G11 Дані щодо зворотної (заставної) тари 
R03G7 Загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою 
R03G109 Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7% 
R03G11 Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі: 
R04G11 Загальна сума кошті,що підлягають сплаті з урахуванням податку 

на додану вартість 
HBOS Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний 

представник) 
HKBOS Реєстраційний номер облікової картки платника податку 
RXXXXG3S Номенклатура поставки товарів 

RXXXXG4 Код товару згідно з УКТ ЗЕД 
RXXXXG4S Одиниця виміру товару/послуги (умовне позначення (українське) 

RXXXXG105_2S Одиниця виміру товару/послуги (код) 

RXXXXG5 Кількість 
RXXXXG6 Ціна постачання одиниці товару\послуги 
RXXXXG008 Код ставки 



 RXXXXG009 Код пільги 
RXXXXG010 Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку 

на додану вартість 
R003G10S Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від 

оподаткування 
 

Приклад XML для імпорту ПН із формату «Для подачі у 
контролюючий орган» 

 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 

<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="J1201008.XSD"> 

  <DECLARHEAD> 

    <TIN>45872256</TIN> 

    <C_DOC>J12</C_DOC> 

    <C_DOC_SUB>010</C_DOC_SUB> 

    <C_DOC_VER>8</C_DOC_VER> 

    <C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE> 

    <C_DOC_CNT>2222003</C_DOC_CNT> 

    <C_REG>26</C_REG> 

    <C_RAJ>58</C_RAJ> 

    <PERIOD_MONTH>3</PERIOD_MONTH> 

    <PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE> 

    <PERIOD_YEAR>2016</PERIOD_YEAR> 

    <C_STI_ORIG>2658</C_STI_ORIG> 

    <C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN> 

    <LINKED_DOCS xsi:nil="true" /> 

    <D_FILL>23032016</D_FILL> 

    <SOFTWARE>MEDOC</SOFTWARE> 

  </DECLARHEAD> 

  <DECLARBODY> 

    <H03>1</H03> 



     <R03G10S xsi:nil="true" /> 

    <HORIG1>1</HORIG1> 

    <HTYPR>07</HTYPR> 

    <HFILL>23032016</HFILL> 

    <HNUM>25</HNUM> 

    <HNUM1 xsi:nil="true" /> 

    <HNAMESEL>ГОЛОВНА УСТАНОВА "ОРГТЕХНІКА" , Оргтехніка</HNAMESEL> 

    <HNAMEBUY>Центр джас-танцю</HNAMEBUY> 

    <HKSEL>7878784145</HKSEL> 

    <HNUM2>2222</HNUM2> 

    <HKBUY>345672345672</HKBUY> 

    <HFBUY>3333</HFBUY> 

    <R04G11>15000.00</R04G11> 

    <R03G11>2500.00</R03G11> 

    <R03G7>2500.00</R03G7> 

    <R03G109 xsi:nil="true" /> 

    <R01G7>12500.00</R01G7> 

    <R01G109 xsi:nil="true" /> 

    <R01G9 xsi:nil="true" /> 

    <R01G8 xsi:nil="true" /> 

    <R01G10 xsi:nil="true" /> 

    <R02G11 xsi:nil="true" /> 

    <RXXXXG3S ROWNUM="1">54545</RXXXXG3S> 

    <RXXXXG4 ROWNUM="1">0204423000</RXXXXG4> 

    <RXXXXG4S ROWNUM="1">флак</RXXXXG4S> 

    <RXXXXG105_2S ROWNUM="1">2070</RXXXXG105_2S> 

    <RXXXXG5 ROWNUM="1">25</RXXXXG5> 

    <RXXXXG6 ROWNUM="1">500</RXXXXG6> 

    <RXXXXG008 ROWNUM="1">20</RXXXXG008> 

    <RXXXXG009 ROWNUM="1">14020035</RXXXXG009> 



     <RXXXXG010 ROWNUM="1">12500.00</RXXXXG010> 

    <HBOS>В.М. Олійник</HBOS> 

    <HKBOS>2334565678</HKBOS> 

    <R003G10S>Статут  ПКУ №455</R003G10S> 

  </DECLARBODY> 

</DECLAR> 

<!-- YOUR_ID="1696216342123426180"--> 

 


