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Початок роботи 

Реєстрація 

 

Для того щоб розпочати роботу з сервісом iFin Zvit, необхідно зайти на сайт ifin.ua та натиснути 

«Почати користуватися». 

Буде відкрита форма реєстрації. Введіть свій e-mail, пароль, підтвердить його введення та натисніть 

кнопку «Зареєструватись».  
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На Вашу електронну адресу прийде лист для підтвердження реєстрації. Перейдіть за посиланням у 

листі. Відобразиться Помічник створення підприємства, у якому необхідно відповісти на запитання 

щодо оподаткування, форми власності, наявності ЕЦП та ввести назву свого підприємства. 

Після відповідей на всі запитання Помічника у сервісі буде створено Ваше підприємство. 

 

Для того щоб у подальшому доповнити чи змінити реквізити Вашого підприємства, необхідно 

перейти у розділ «Налаштування», підрозділ «Реквізити», потім у списку, що відобразиться, 

натиснути назву Вашого підприємства.  
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Після цього відкриється вікно для зміни реквізитів підприємства: 

 

«Основні реквізити» - у цьому розділі Ви вводите основні дані підприємства:  

 назва підприємства,  

 форма організації,  

 тип оподаткування,  

 адреса і телефони організації. 

 

«Реєстраційні дані» - у цьому розділі Ви вводите реєстраційні дані підприємства, а також вказуєте 

контролюючі органи, до яких необхідно надавати звітність. 

«Коди та банківські реквізити» - вказуються коди підприємства та банківські реквізити. 

«Реєстрація ЕЦП» - у цьому розділі вказується ЕЦП, які Ви використовуєте, а також чи має 

підприємство договори з контролюючими органами для здачі електронної звітності. 
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Укладання договорів з контролюючими органами 

 

На сторінку «Реєстрація ЕЦП», де укладаються договори на здачу електронної звітності, Ви можете 

потрапити двома способами: 

1. При реєстрації у системі за допомогою Помічника, на сторінці «Контролюючі органи» 

вкажіть, що у Вас відсутні договори з контролюючими органами – після реєстрації сервіс 

відобразить сторінку «Реєстрація ЕЦП». 

2. Перейдіть у розділ «Налаштування» та натисніть назву своєї організації. У вікні, що 

відкриється, натисніть на вкладку «Реєстрація ЕЦП» 

 

На сторінці «Реєстрація ЕЦП», відмітьте ключі, які Ви маєте, та напроти необхідного 

контролюючого органу натисніть кнопку «Укласти договір». Документ буде автоматично 

сформований, підписаний та відправлений до контролюючого органу. Статус напроти документа 

буде змінено на «Звіт успішно відправлений». 

 

Примітка: для укладання договору з Міністерством доходів та зборів необхідно додатково вказати 

ПІБ керівника Вашого районного відділення, його адресу та документ, на підставі якого Ви уклали 

даний договір. 
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Після того як договір буде відправлено до контролюючого органу, Ви маєте дочекатися отримання 

двох квитанцій про успішне прийняття документу. Про це Вас сповістить поява статусу «Звіт 

успішно зданий» напроти договору, а також повідомлення на електронну пошту з вкладеними 

оригіналами квитанцій. Для перегляду розшифрованого тексту квитанцій Вам необхідно натиснути 

на статус звіту та у вікні, що відкриється, натиснути кнопку «Детальніше». 

  

Прив’язка електронно-цифрового підпису до облікового запису користувача 

Електронно-цифровий підпис (ЕЦП) вказується та прив’язується до облікового запису при першому 

підписанні документу. Буде відкрито вікно «Налаштування ЕЦП». 
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ЕЦП складається з двох файлів – ключа (файл  має розширення .DAT) та сертифікату (файл має 

розширення .CER). У вікні, що відкрилося, натисніть піктограму ключа ЕЦП, який Ви бажаєте 

прив’язати до Вашого облікового запису. У вікні огляду, що відкриється, вкажіть Ваш ключ (key-

6.dat) та натисніть кнопку «Відкрити». Якщо все зроблено вірно, то рамка квадрата с піктограмою 

ключа стане зеленого кольору. Так саме вкажіть сертифікат, натиснувши на його піктограму, у полі 

для введення пароля до ЕЦП, який Ви вводили при отримані підпису. 

Після того як усі дані будуть вказані, натисніть кнопку «Зберегти». Відкриється вікно порівняння 

даних, що вказані у карточці підприємства, та даних, що вказані у сертифікатах ЕЦП. Якщо дані не 

будуть співпадати, внизу вікна відобразиться відповідне попередження. 

Натисніть кнопку «Продовжити» й у випадку, якщо дані не будуть збігатися, інформація у карточці 

підприємства автоматично буде замінена на інформацію, що вказана у сертифікатах ЕЦП. На цьому 

процедура прив’язки ключа закінчиться й буде продовжено підписання документу. 

 

Примітка. Якщо користувач має безкоштовні ключі від АЦСК Міндоходів, для отримання 

сертифікату необхідно перейти на сайт cskidd.gov.ua.  У розділу "Пошук сертифікатів" знайти 

свой сертификат  і зберегти його на своєму ПК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cskidd.gov.ua/
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Ведення декілька підприємств 

 

Сервіс iFin дає можливість вести декілька підприємств одночасно. У кожному вікні будь-якого 

розділу сервісу для зручності користувача завжди вказано підприємство, для якого здійснюється 

певна дія. Ви зможете у будь-який момент перейти для роботи з документами іншого підприємства, 

залишаючись на тому самому вікні чи розділі. 

 

Для створення нового підприємства перейдіть у розділ «Налаштування» і натисніть кнопку 

«Створити». Відкриється Помічник створення нового підприємства. 
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Робота з розділом «iFinZvit» 

 
Цей розділ призначений для імпорту готових звітів, сформованих іншими програмами, для ручного 

створення звітів на підставі актуальних бланків, а також для відправки різних запитів до 

контролюючих органів. 

 

Імпорт звіту 

 

Імпортувати звіт у сервіс iFin можна з будь-якого програмного забезпечення, яке має можливість 

експортувати документи у файли (XML чи PFZ),  що відповідають встановленому стандарту 

електронного документу.  Для імпорту документа у сервіс iFin, необхідно перейти  до розділу «iFin 

Zvit», підрозділ «Бланки та імпорт звітності» і натиснути кнопку «Імпортувати звіт».  

У формі, що відкриється є два способи завантаження файлів у сервіс, можливість застосування яких  

залежать від Вашого браузера: 



11 
 

Перший спосіб. Якщо Ваш браузер підтримує функцію завантаження документу методом 

перетягування файлу, то буде відображено поле, до якого необхідно перетягнути необхідні файли 

документів. Сервіс автоматично їх розпізнає. Після цього натисніть кнопку «Зберегти» і завантажені 

звіти будуть відображені у списку під певним контролюючим органом, до якого він має бути 

відправлений. 

Другий спосіб доступний для усіх браузерів. У формі, що відкриється, натисніть «Додати документ 

електронної звітності». Далі виберіть потрібний документ та натисніть кнопку «Відкрити». 

Після того як сервіс розпізнає та завантажить файл, натисніть кнопку «Зберегти». Завантажений звіт 

буде відображений у списку під певним контролюючим органом, до якого він має бути 

відправлений. 

Для відправки звіту виділите його та натисніть кнопку «Здати в електронному вигляді». Документ 

буде автоматично підписаний та відправлений у контролюючий орган, для якого он призначений. 

Після цього необхідно дочекатися відповіді від контролюючого органу у вигляді двох квитанцій. Для 

того їх переглянути необхідно натиснути на статус звіту, а потім натиснути кнопку «Детальніше». 

Квитанція буде відкрита у розшифрованому вигляді. 

 

Примітка:якщо імпортований звіт був не прийнятий контролюючим органом, необхідно виправити 

у звіті помилки, що вказані у квитанції. Для цього відкрийте звіт у програмі, в якій він був 

створений, відредагуйте та збережіть його. Потім знову імпортуйте звіт в сервіс iFin Zvit. У вікні 

iFin Zvit виділіть імпортований звіт і натисніть «Здати в електронному вигляді». 
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Ручне створення звіту 

 

Для ручного створення  нового звіту необхідно перейти у розділ «iFin Zvit», підрозділ «Бланки та 

імпорт звітності» та натиснуть кнопку «Створити».  

Буде відкрито перелік доступних бланків, в якому необхідно вибрати контролюючий орган, до якого 

надається звіт, вказати рік та період, за який створюється звіт. Для більш швидкого пошуку 

потрібного бланку необхідно вказати тип звіту.  

Після заповнення усіх необхідних полів натисніть кнопку «Зберегти». Якщо у Вас є неправильно 

заповнені поля, сервіс відобразить їх червоним кольором.  
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Примітка: при створені звіту у Міністерство доходів та зборів необхідно вказати його тип: 

 «Звітний» - вказується, якщо звіт направляється в перший раз. 

 «Звітний новий» - вказується, якщо необхідно відредагувати  звіт до кінця строку його 

подачі до контролюючого органу. 

 «Уточнюючий» - вказується, якщо помилки були знайдені та самостійно виправлені після 

кінцевого строку подачі звіту. 

Після успішного збереження звіту, перейдіть на сторінку, на якій відображений створений звіт. Для 

його відправки виділить його та натисніть кнопку «Здати в електронному вигляді».  

Дочекайтеся відповідь від контролюючого органу у вигляді двох квитанцій. Для того щоб їх 

переглянути, достатньо натиснути на статус звіту, а потім натиснути кнопку «Детальніше» - 

квитанція відкриється у розшифрованому вигляді. 

Примітка: якщо звіт був не прийнятий контролюючим органом, то необхідно виправити у звіті 

помилки, які зазначені у квитанції. Для цього відкрийте звіт, натиснув на його назву у вікні iFin Zvit, 

відредагуйте його та натисніть кнопку «Зберегти». Потім виділіть виправлений звіт та 

натисніть «Здати в електронному вигляді». 
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Вирішення проблем, які можуть виникнути у користувача  
 

Проблема 

 Після реєстрації в сервісі неможливо створити підприємство.  

 При натисненні на кнопку «Створити» в розділі «Налаштування» нічого не відбувається. 

 При натисненні на кнопку «Імпортувати звіт» нічого не відбувається. 

Вирішення  

При роботі з сервісом iFin використовується застаріла версія браузера. Необхідно відновити браузер. 

 

Проблема  

У квитанції від контролюючого органу написано: «Невірна послідовність підписів». 

Вирішення  

При прив'язці ключів були переплутані файли key-6 та dat. Для того щоб знову прив’язати ключі, 

необхідно перейти у розділ «Налаштування» і натиснути назву своєї компанії. Потім у розділі 

«Реєстрація ЕЦП» натиснути кнопку «Видалити інформацію про наявні ключі». При наступному 

підписанні документа сервіс запропонує вказати місце розташування ключів. 

 

Проблема 

При імпорті звіту система пише «Файл не коректний». 

Вирішення  

Даний файл не відповідає вимогам і стандартам електронного документообігу.  Скористайтеся іншим 

програмним забезпеченням для формування звітності. 

 

Проблема 

При підписанні звіту відображується повідомлення «Встановіть останню версію Java», хоча нова 

версія встановлена. 

Вирішення  

 Встановлено декілька версій Java, які конфліктують між собою. Необхідно видалити всі старі 

версії Java 6, Java 5, Java FX, j2runtime5, окрім останньої версії Java 7. 

 На комп'ютері встановлена 64-х бітова система і для коректної роботи має бути встановлене 

два релізи Java 7 – для 86-х та для 64-х розрядних систем. 

 У налаштуваннях Java не включена робота з контентом браузера. Перейдіть у «Панель 

управління», відкрийте «Java», на вкладці «Security» відзначте «Enable Java content in the 

browser». 

 Антивірус блокує завантаження Java-апліту. Необхідно відключити антивірус перед першим 

підписанням документа. 

 Некоректно встановлена Java. Повторно встановіть програмне забезпечення Java 

 

Проблема 

На одному комп'ютері вікно сервісу iFin відображується нормально, а на іншому відображується в 

збільшеному стані. 

Вирішення  

Сервіс iFin коректно відображується на всіх браузерах, але інколи при високому або низькому 

форматі екран браузера може відображувати сторінки сервісу в збільшеному або зменшеному 

вигляді. Відрегулюйте відображення вікна сервісу простим рухом «Ctrl + колесико мишки». 

 


