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I. ПОДАТКОВI ЗОБОВ,ЯЗАНIIЯ

на митнiй територiiУкраiни, що оподатковуються за основною оавкою, KpiM iмпорту

що оподФковчються за ryльовою ставкою

l, що iie е об'еюом оподат

рацli з постачанЕя послуг за межNи митноt територi'r Украiни та послуг, мlсце постачання
визначено вiдловiдно до пунюiв l86.2, 186.З oami l86 роздiлу V Кодексу замежши

, якi звiльневi вiд оподаткування (стапя 197 розлiлу V Кодексу, пiдроздiл 2 роздiлу
ХХ Кодексу. мiжнароднi дог

значевь з l-го до 5-го рядка колонки Д

рядка б - загмьний обсяг опсрацiй звiтного перiо.ry, що с о6'еmом оподаткування
l *рядок2.1 +рядок22+

Послуги, отриммi вiд нерезидента, мlсце постачмня яких визначено на митнiй територii

8,1 (* чи -) + рядок 8 2 (+ чи _

кориryвання згiдно зi стmею l92 роздiлу V Кодексу обсягiв постачанвя та подФкових
зобов'язань

коригування згiдно зi стmею 192 розлiлу V Кодексу обсягiв постачавяя, по яких не

коригування податковйх зобов'язавь у зв'язку з нецiльовим використанням ToBapiB, ввезених iз
застосуванням звlльнення вiд податку на додану Bapтicтb (стшя l97 роздiлу V Кодексу,
лiдрозлiл i роздiлу ХХ



код
jonaтKa II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Обсяги
прилбання (6ез

подmку на додаFу
BapTicTb)

,Щозволений
податковий кредиr

колонка А колонка Б

l0 д5
1ридбаиня (виготовлення, буаiвничтво, спорудr(ення, створення) з подмком яа додану вартlсть

la митнiй TepBTopii УкраIни товарiв/послуг та необоротних аюивiв з метою ix використання
{имючно ) ve)Kil IослоfарсьКоi дiqльностt плагltика податкУ шя здlйснення операuiй. якi

х

10. l llщягmть оподатryванню за основною стФкою та яульовою ставкою 1 125983 22519,7

l0.2

le е об'еюом оподmкування (статя l96 розлiлу V Кодексу), та./або звiльненi вjд оподilкувеяя
стапя ]9? роздiлу V Кодексу, пiдроздiл 2 розлiлу ХХ Колексу, мiжнародпi логовори (уголи)),
-а./або не оподатковуються (постачання послуг за межами митноi територi'i Украiни та послуг,

лiсце постачання яких визначено вiдповiдно до лунюiв 186,2, 186,3 отаmi 186 розлiлу V
{оIексч за меr(Nи митно; територii Украiни)

х

ll
1ридбання (вяготовлення, булiвниuтво, спорудкення, сfворепня) без подmку на додаЕу
}apтicтb на митнiй територii Украiни товарiв/послуг та необоротних аюивiв з метою ix
]икориФаflпя у межж господарсько i дiяльностi платника подФку шя здiйснепfiя операцjй, якi:

х х

l 1.1 1Iллягають ополmWваяню за осЕовною ставкою та нулъовою ставкою

ll

ie е об'еюом олодФкувмня (статя 196 розлiлу V Колексу), та,/або звiльяецi вiд оподаткувмЕя_
'стшя 197 роздiлу V Кодексу, яiдроздiл 2 розлiлу ХХ Кодексу, мiжнароднi логовори (уголи)),:
га./абонеоподатковуються (постачанняпослугзамежшимитноiтериторiiукраiнитапослуц
лiсце постачання яких визfiачено вiдповiщо до пунюiв 186,2, 186,З cTaTi l86 розлiлу V
{одексу за мея(ами митноТ територii Украiни)

х

12

lмпортованi товари, необоротнi аюиви та отриманi вiд нерезидеята на митнiй територii Украiни
послуги з метою {k використання у межах господарсько i дiяльностi платника лодФку щя
здiйсневня операцiй,якiоподаткоRуютьсязаосновноюставкоютаflульовоюставкою:

l2.1 обсяг придбання, подмок на додану BapTicTb, сплачений митним органам

|2 погашенi податковi векселi (шя пiдприемств iуднобудування)

l2 J
обсяг прилбання товару, ввезеffого lз застосуванням звlльнення вlд податку на додану Bapтlcтb
(стаmя l97 розлiлу V Кодексу, пiдроздiл 2 розлiлу ХХ Кодексу, мiжнароднi договори (угоди))

124
послуги, отриманl вlд нерезидеЕта, мlсце постачання яких зЕмодиться на митЕlи територ,]

Укра'iни

I]

lмлортованi товари, необоротнi аюиви та отриманi вrд ffерезидента на митнiй TepиTopii Украiни
послуги з метою ix використання у ме)ках господарсько i дiяльностi шмника податку дя
здiйснення операчjй, якi не с о6'€юом оподаткування (ошя 196 розлiлу V Колексу), таlабо

звiльненi вiд оподаткування (стаmя 197 розлiлу V Кодексу, пiдроздiл 2 розлiлу ХХ Колексу,

плiжнароднi договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за мФl(ами митноi
територii Украiни та посгуг, мiсце постачаввя яких Бизначено вtдповiдно до пунюiв 186,2, l86,З
стаmi l86 роздiлу V Кодексу за межNи митноi територii Украiни)]

х

t] ] обсяг пDидбання товарY, подФок на додану BapTicTb по якому сплачений митним орrанам

1] 2
обсяг придбання товару, ввезеного iз застосуванням звiльпення вiд подmку на додаFу вартiсть(оаmя l9?
ооздiлy v Кодексч. пiдроздiл 2 роздiлу Хх Кодексу. мiжнароднi договори (угоди))

l],]
послуги, отриманi вiд нерезидента, мiсце постачанЕя яких знмодиться на митнiЙ територi'i
Украiни

]4

Тlридбання (виготовлення, булiвничтво, спорудження, створеЕня) товарiв/послуг та необоротних актив]вна
митнiй територii Украiни, iмпорт ToBapiB, необоротних аюивjв та отримання вiд нерезидевта на митнiй
територii Украiни послуг, якi не призначаються дя lx використмня у господарськiй дiяльвостi

х

l4l л5 1 полmком на попанч Baoтlcтb 20549

142 aDTlcTb

l5 д5. д7

loBaplB пос])l la необороrних активiв. якi часlково використов}юlься в оподагковувани\ операuiя\, а

частково в олерацiях, якi не е о6'ектом оподаткування (стапя 196 розлiлу V Колексу), таlабо звiльненi вiд
оподФкування (статя 197 розлiлу V Кодексу, пiдроздiл 2 розлiлу ХХ Кодексу, мiжнароднi договори (угоди)),

тrабо пе оподатковуються (постачання послуг fa ме)кNи митffоl територliУкраiни та послуг, мiсце
пос,гачання яких визпачено вiдповiлно ао пунктiв 186.2, l86З cTami i86роЗдiлу VКолексу заМежаМи МитнОi

]5l
астина*, що вшюча€ться до сшаду податкового кредиту цВ - значення колоЕки 5

габлицi l Д7

]52 acl инаа. lцо не вцючаt l ься до сФаду лодагковоI о креди ry t,

6
Коригування податкового кредиту (сума значень рядкiв (l6.1 (+ чи ) + l6,1,2 (+ чи ) + l6.2
lб 3 + 16.4 (+ чи ))

16,1 дl
кориryвання згiдно зi статтею 192 роздiлу V Кодексу обсягiв придбания таподаткового кредиту,
який було вшюченоу рядок 10.1

l6,1 t дl
(ориryваilня згiдно зi стdпею 192 роздiлу V Кодексу обсягiв придбання, по якпх не
lаDJхов\ваsся податок lla додму BapricTb

х

16,1 2 дl
кориryвання згiдно зi стаmею 192 роздiлу V Кодексу обсягiв придбшяя та лодаткового кредиry,
який було вшючено у рядок l 5. l

16.1,з дl
кориryвання згiдно зi стаmею I92 розлiлу V Кодексу обсягiв придбання, якi було вшючено

у рядок ] 5.2

l62 кориrysання податкового кредиry внаслiдок чаФкового використання товарlв/послуг,
необоротних аmивiв в операuiях сiльськогосподарського або переробного виробниuтва (-)

l6] кориryвання податкового кредиry по постачанню сlльськогосподарськоlпродукцltумитному
режимi експорту (пеlэеноситься з рядка l2,3 лешарачii (скороченоi))(+)

164 д1
кориryвання подшкового кредиry у зв'язку з перерахJнком частки використання товарiв/послуг
гаабо rrеоборо'rяих акlивlв в опоJатковуваних оперdцiях

1,7
Усього податкового кредпту
lclMa знrчень пялкiв (l0 l + l2 ] 122 12,4 + 15,1 + 16 С чи +)) колояки Б)

225l9,7

II|. розрАх},нки з БюджЕтом зА звIтниЙ пЕрIод
Сума податку на

додану BapTicTb

,1



Позитивне значенвя рiзницi мiж сумою подmкового зобов'язмЕя та сумою подФкового кредиту поточного зui."о.о (полаr*Ьш)

9 - рядок 17) (лозитивне значення)
ВiД'еМНе ЗНаЧеННЯ РiЗНИЦi мiж сУМою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиry поточного звiтного (подmковоý

я:ок l 7 - ряlок q) (поJи] JBHe jначення)

вання вiд'емного значенвя рiзницi поточпого звiтного

до сшцу податкового кредиry настулdого звiтного (податкового) перiоду
(рядок 19 - рядок20,1)
значення цього рядка переноситься до рядка 21,1 ll насryпного звil ного (подаr кового.;

звtтного (подмкового) перiолу, що вшюча€ться до сшаду податкового кредиту
поточного звtтного (лодФкового) перtоду
рядок 2],1 * рядок 21.2 * рядок 21,3

нвя рядка 20,2 деш
]начення Dядка 24 лем
зменшено/збiльшено зФишок вiд'емного значення за

вiд'емЕого зпачення попереднього звiтного (подmкового) перiод,, за вирахl,ванням суми податку)
пtдлягае сплатi до бюдr<еry за пiдсумкыи по].оtIного звiтного (податкового) перiоду

21-рядок18)

умЕ що пlшяга€ цок з Д3) (рядок 2з,1 +

Змишок вiд'емного значеяля, який пiсля бющетного вiдшкоIý'вання вмючаеться до сшuд, под-*о"оrо пр"дryiifiiiiБ
пода1 KoBol о перtоду (рядок ]2 - ряцок 2J)

до рядка 2I.2 децарацii насryляого звiтного (лодаткового) перiоду)
Сума податIq/ на*lодану вартiсть,,яка пiдлягае нарахуваняю та сплатi в бюджФ за пiдсумкши лоточного звiтного (подmкового)
перlоду з ураiтванням змишку вiдемного значеЕня попереднього звlтного перlоду

вихошчи з частки, розраховаяоi у таблldlli 1 додатка 7 до декларацi'i, i застосовуетьсяпротягом поточного року

Вiдмiтка
демарацii (скорочеЕоi) ( 209 V Колексч)
дешараul] (спе )( 209.18 i 209 V Копексч')
цецарацii (переробного а) ( 1 )

змви лро вибiр шартшьного звiшого (податкqчдлр}lцqрiоДу (додаток 1 до ПорядLf/)
tмви цро вiдмову поатачшь""*-j_urlY.тоfl;роруl,нiфiiддц.(почушеш ш порядч/ заповнення та-lабо .ор"о*у р"."rрuчiТl?оБЙ)есс] pl подаft ових наклuй ) ( l Д8\.;]iirатБ[ sr. Iq рi4i]фfiцх локумен r i в

пт, lооигiнuiв п'яи основffi аi}idtпl'.п,,fпrr 'ЬSе

lоповнеЕня (за довiльною формо*}l iiдtiбъйiо noiйiiiKd:4&Ц бт 46 роздiлу II Кодексу

Цатаподаншдешарацii -1.iý*.:,,,',',,,.-.,,"iýl]if.2ý1',Y;::;-, 5'1. н iнrьопмяlтiя
Керiвlзик

:|(,r,чjlйф:'-', -"'..ii ::, .i,/
дailiiв абi, сеDй та.. оЪ"ýrи{'&+;#yry-

(iнiцimи та прiзвице)

керiвника)

L702301429

ре.сlрацiйний номер об ttKoBoI каflки п.g
оловний бухгалтер : Ftко Людмцла Петl

(1нiчiши та лрiзвище))_t 
, .,,.|

(реестрацlйяий номер облiковоi картки платника полагкiв або серiя та номер паспорта керiвника)
[Ъатник податку на долану
варт lcTb
(шя tDзичпоi особи - ппilтllика по,lаlкr)

,N{!

(посадова особа оргаиу державноi лодатковоi спжби (пiдпис. iнiцiми та поiзвипlе))


