
 
Опис XML-(для подачі у контролюючий орган) 
Додатку 2 (F)J1201210 для імпорту у ПК M.E.Doc. 

 

Назва поля Зміст 
HERPN0 Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем  
HERPN  Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) 
R01G1 До зведеної податкової накладної 
R03G10S До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від 

оподаткування 
HORIG1 Не підлягає наданню отримувачу(покупцю) з причини: 
HTYPR Зазначається відповідний тип причини 
HKSEL ІПН підприємства 
HNAMESEL Найменування підприємства 
HTINSEL Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта 

(постачальник) 
HFILL Дата складання РК 
HNUM Порядковий номер РК 
HNUM1 Порядковий номер РК (код діяльності) 
HNUM2 Числовий номер філії продавця 
HPODFILL Дата складання ПН, яка коригується 
HPODNUM Номер податкової накладної, що коригується 
HPODNUM1 Номер податкової накладної, що корегується (код виду діяльності) 
HPODNUM2 Номер податкової накладної, що корегується (номер філії продавця) 
HNAMEBUY Отримувач (покупець) (Найменування покупця) 
HKBUY ІПН покупця 
HFBUY Код філії покупця 
HTINBUY Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта 

(покупець) 
HBOS Прізвище особи, що склала розрахунок-коригування 
HKBOS Реєстраційний номер облікової картки платника податку 
R0301G1D Дата складання ПН (Інформаційні дані щодо складеної та 

зареєстрованої в ЄРПН ПН) 
R0301G2 Порядковий номер ПН (Інформаційні дані щодо складеної та 

зареєстрованої в ЄРПН ПН) 
R0301G3 Порядковий номер ПН, код діяльності (Інформаційні дані щодо 

складеної та зареєстрованої в ЄРПН ПН) 
R0301G4 Порядковий номер ПН, номер філії (Інформаційні дані щодо складеної 

та зареєстрованої в ЄРПН ПН) 
R0301G5 Реєстраційний номер ПН (Інформаційні дані щодо складеної та 

зареєстрованої в ЄРПН ПН) 
R0302G1D Дата складання РК (Інформаційні дані щодо складеного та 

зареєстрованого в ЄРПН РК до ПН) 
R0302G2 Порядковий номер РК (Інформаційні дані щодо складеного та 

зареєстрованого в ЄРПН РК до ПН) 



  

 

 
R0302G3 Порядковий номер РК, код діяльності (Інформаційні дані щодо 

складеного та зареєстрованого в ЄРПН РК до ПН) 
R0302G4 Порядковий номер РК, номер філії (Інформаційні дані щодо складеного 

та зареєстрованого в ЄРПН РК до ПН) 
R0302G5 Реєстраційний номер РК (Інформаційні дані щодо складеного та 

зареєстрованого в ЄРПН РК до ПН) 
R001G03 Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту 

R02G9 Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за 
основною ставкою 

R02G111 Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за 
ставкою 7 % 

R01G9 Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування 
податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою 

R01G111 Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування 
податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7 % 

R006G03 Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування 
податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % 

R007G03 Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування 
податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % 

R01G11 Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від 
оподаткування 

RXXXXG001 Номер рядка ПН, що коригується 

RXXXXG21 Причина коригування (код причини) 

RXXXXG22 Причина коригування (№ з/п групи коригування) 

RXXXXG3S Номенклатура товарів 

RXXXXG32 Ознака імпортованого товару 

RXXXXG33 Послуги згідно з ДКПП 

RXXXXG4 Код товару згідно з УКТ ЗЕД 

RXXXXG4S Одиниця виміру/Умовне позначення 

RXXXXG105_2S Одиниця виміру/Код 

 



  

 

 

RXXXXG5 Коригування кількості (зміна кількості, об’єму, обсягу) 

RXXXXG6 Коригування кількості  (ціна постачання одиниці товару\послуги) 

RXXXXG7 Коригування кількості  (ціна постачання одиниці товару\послуги) 

RXXXXG8 Коригування вартості  (кількість постачання товарів\послуг) 

RXXXXG008 Код ставки 

RXXXXG009 Код пільги 

RXXXXG010 Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на 
додану вартість 

RXXXXG11_10 Сума податку на додану вартість 

RXXXXG011 Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника 

 

 

Приклад XML для імпорту Дод.2 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="J1201210.XSD"> 

  <DECLARHEAD> 

    <TIN>73737373</TIN> 

    <C_DOC>J12</C_DOC> 

    <C_DOC_SUB>012</C_DOC_SUB> 

    <C_DOC_VER>10</C_DOC_VER> 

    <C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE> 

    <C_DOC_CNT>1</C_DOC_CNT> 

    <C_REG>26</C_REG> 

    <C_RAJ>55</C_RAJ> 



  

 

 

    <PERIOD_MONTH>12</PERIOD_MONTH> 

    <PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE> 

    <PERIOD_YEAR>2018</PERIOD_YEAR> 

    <C_STI_ORIG>2655</C_STI_ORIG> 

    <C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN> 

    <LINKED_DOCS xsi:nil="true" /> 

    <D_FILL>23112018</D_FILL> 

    <SOFTWARE>MEDOC</SOFTWARE> 

  </DECLARHEAD> 

  <DECLARBODY> 

    <HERPN>1</HERPN> 

    <R01G1 xsi:nil="true" /> 

    <R03G10S xsi:nil="true" /> 

    <HORIG1 xsi:nil="true" /> 

    <HTYPR xsi:nil="true" /> 

    <HFILL>04122018</HFILL> 

    <HNUM>365</HNUM> 

    <HNUM1 xsi:nil="true" /> 

    <HPODFILL>04122018</HPODFILL> 

    <HPODNUM>134</HPODNUM> 

    <HPODNUM1 xsi:nil="true" /> 

    <HPODNUM2 xsi:nil="true" /> 

    <HNAMESEL>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕСТ 
73"</HNAMESEL> 

    <HNAMEBUY>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕСТ 
63"</HNAMEBUY> 

    <HKSEL>737373737373</HKSEL> 

    <HNUM2 xsi:nil="true" /> 



  

 

 

    <HTINSEL>73737373</HTINSEL> 

    <HKBUY>636363636363</HKBUY> 

    <HFBUY xsi:nil="true" /> 

    <HTINBUY>63636363</HTINBUY> 

    <R001G03>-16.00</R001G03> 

    <R02G9>-16.00</R02G9> 

    <R02G111 xsi:nil="true" /> 

    <R01G9>-80.00</R01G9> 

    <R01G111 xsi:nil="true" /> 

    <R006G03 xsi:nil="true" /> 

    <R007G03 xsi:nil="true" /> 

    <R01G11 xsi:nil="true" /> 

    <RXXXXG001 ROWNUM="1">1</RXXXXG001> 

    <RXXXXG21 ROWNUM="1">102</RXXXXG21> 

    <RXXXXG22 ROWNUM="1">2</RXXXXG22> 

    <RXXXXG3S ROWNUM="1">Ринва, біла, ТМ Marley, шир. 125мм, довж. 
3м.</RXXXXG3S> 

    <RXXXXG4 ROWNUM="1">0106310010</RXXXXG4> 

    <RXXXXG32 ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <RXXXXG33 ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <RXXXXG4S ROWNUM="1">10 шт</RXXXXG4S> 

    <RXXXXG105_2S ROWNUM="1">2010</RXXXXG105_2S> 

    <RXXXXG5 ROWNUM="1">-4</RXXXXG5> 

    <RXXXXG6 ROWNUM="1">20</RXXXXG6> 

    <RXXXXG7 ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <RXXXXG8 ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

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

    <RXXXXG009 ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 



  

 

 

    <RXXXXG010 ROWNUM="1">-80.00</RXXXXG010> 

    <RXXXXG11_10 ROWNUM="1">-16</RXXXXG11_10> 

    <RXXXXG011 ROWNUM="1" xsi:nil="true" /> 

    <R0301G1D xsi:nil="true" /> 

    <R0301G2 xsi:nil="true" /> 

    <R0301G3 xsi:nil="true" /> 

    <R0301G4 xsi:nil="true" /> 

    <R0301G5 xsi:nil="true" /> 

    <R0302G1D xsi:nil="true" /> 

    <R0302G2 xsi:nil="true" /> 

    <R0302G3 xsi:nil="true" /> 

    <R0302G4 xsi:nil="true" /> 

    <R0302G5 xsi:nil="true" /> 

    <HBOS>С.І. Петриков</HBOS> 

    <HKBOS>6373637363</HKBOS> 

    <R003G10S xsi:nil="true" /> 

  </DECLARBODY> 

</DECLAR> 


