
Як конвертувати стару податкову накладну в документ за новою формою (що діє з 1 
березня 2021) 

Форму податкової накладної та Порядок її заповнення затверджено Наказом Мінфіну від 02.12.20 р. №734. 

Для швидкої конвертації податкових накладних, створених за старою формою (J1201010 – 
Податкова накладна), у звітний документ за новою формою (що діє починаючи з 1 березня 
2021 року), Вам необхідно: 

1. На вкладці Податкові накладні здійсніть попередній пошук раніше створеного 
документа. 

2. У таблиці результатів пошуку оберіть необхідний запис. 
3. З контекстного меню оберіть дію Створити копію, дійсну з 01.03.2021. 

 

 
Вибір дії створення копії документа за новою формою 

 

Далі відкриється форма податкової накладної (нова форма), з даними, що автоматично 
було перенесено з обраного звітного документа. Перевірте вірність перенесеної інформації та 
заповніть інші необхідні поля податкової накладної (доступні для заповнення поля відмічені 
жовтим кольором).  

Детальніше – див. довідник «Як створити документ податкової накладної (нова форма)». 

http://art-zvit.com.ua/uk/FAQ/54
http://art-zvit.com.ua/uk/FAQ/54
http://files.masterkey.ua/Instruction/Tax%20bill%20new_ua.pdf


 
Податкова накладна (нова форма) 

Після заповнення полів у формі, натисніть кнопку [Зберегти], або виберіть пункт 
головного меню Файл → Зберегти. Створений документ відобразиться у списку вкладки 
Податкові накладні. 

 
Відображення створеної податкової накладної 

Для підписання податкової накладної, необхідно вибрати документ у списку, та на панелі 
інструментів натиснути кнопку [Підписати], або обрати дію у контекстному меню. 

Для відправки документа до контролюючих органів, через сервіс ДФСУ, необхідно 
вибрати документ у списку, та на панелі інструментів натиснути кнопку [Відіслати], або 
обрати дію у контекстному меню. 

Для швидкої конвертації розрахунків коригувань податкових накладних, створених за 
старою формою (J1201210 – Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до 
податкової накладної (Додаток 2)), у звітний документ за новою формою (що діє починаючи з 
1 березня 2021 року), Вам необхідно аналогічно: виконати попередній пошук звітного 
документа; обрати запис у таблиці Податкові накладні; з контекстного меню вибрати дію 
Створити копію, дійсну з 01.03.2021. 

Як результат успішного конвертування документа відкриється заповнена форма 
розрахунку коригування за новою формою. 



 
Відконвертована копія звітного документа (за новою формою) 


