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кор иry sан ня згiлно з I стаIтею l 92 розлiлу V Кодексlу обсяг iB гtостачання, по яких не

пiлрозлiл 2 розлiлу ХХ l{одексу, мtлслirроднl

100338856

0,7

ознака пiдтrриемсша (органiзачii) rнвtшiдrв

ч\

коригуваI]ня згiдно зi стmею l 92 роздiлу V Кодексу обсягiв постачання та податкових

вався податок на додану
кориryвапIlя податt(оtsих зобов'язань у зв'язку з нецiльовим використаtsням ToBapiB, ввезених iз
застосvваtйяпл звiльнеrrня вiл податку на додаIlу BapTicTb (сгаmя 197 розлiлу V Кодексу,

(найлIеryванм _ шя юрщшноi особи та пердставнщва нерезидента] прiзвице, jм'я. по баъковi , шя юрииlноi особи; шя спrльноr дiяльностt та

lндивiдушьний по,цагковий
помер шIатtsика податку на

долалtу BapTjcTb

02002 м, Киiв вул. С.Сагаliлака, l14-a

ака постачавня в мФках угод про

I. подА1,ковI зоБов,язАння

ерацii па митнiй територii Украiни, що оподатковуються за освовною ставкою, kplM tмпорту

за нульовою ставкою

l, що оподагковую,гься за нульовою ставкою

i. що не е об'сктом оподаткчвання (стаття 1 96

рацli з постачання посJIуг за &lежаNlи митноi територr'i Украiни та послYг, ллiсце постачанпя
визначепо вiдповlлпо ло лунктiв l86 2, l86.З Фатгi l86 розлiлу V Кодексу за межами

рац!i, як1 звlльtsенi вiд оподаткування (статя 197 розлlлу V Кодексу, пiлроздiл 2 роздiлу
Кодексу, мiяснароднi логовори (угоди))

ьний обсяг постачалня (сума значень з l-го до 5-го рядка колонки Д)
з рядка б - загмьний обсяг операчiй звiтrrого перiоду, що е о6'еюом оподmкування

11рядок2l+рядок2,2+
Послуги, отриманi вiд нерезидента, пtiсце постачання яких визначено на митнiй територii

Ycbo1,o подitтковtrх зобов'язаrrь



II. лодАтковий l(рЕдит

лбаllня (виготовлення, будIвництво, спорудження, створення) з податком на додану вартlсть

митн]й територi'i Украiни товарiв/послуг та пеоборотвих аюиsiв з мtrою lx використання

шючно у ;е)кil гос;одарськоi дiяльяостi ллатника подшку шя здiЙснення операцiЙ, якi:

пiщягмть оподагкуванню за основною ставкою та нульм
не е о6'еюом оподаткування (стаmя l96 розлiлу V Колексу), та,/або звiльненr вtд оподаткування

(атапя l97 роздiлу V Кодексу, пiлрозлiл 2 роздiлу ХХ Кодекеу, мiжнароднi логовори (уголи)),

,ruбо*,"опод-*овуються (постачанняпослугзамежNимитноiтериторiiУкраlвитапослуг,
Mictre постачанвЯ яких визначенО вiдповiднО ло луншiВ 186,2, l86,З cTami 186 розliлу V

КодексY за межNи митноi територii УкраIни)

прилбання (виготовлення, булtьничтво, спорудr(ення, створенвя) без податку на додану

этiсть на митнiй територii Украiяи товарiв/послуг та.необоротних аюивtв з мФою ix

користаflня у межц господарськоi дiяльностi плшнйа податку дчjа
за основною Фавкою та нульовою ставкою

,еоб'еюом оподаткування (стапя 196 розлiлу V Коаексу), таlабо звiльненi вiдоподmкування

таmя 197 роздiлу V Кодексу, пiдрозаiл 2 розлiлу ХХ Кодексу, мiжнародяi логовори (уголи)),

КодексY за межами миl,ноi територii Укра'lни)

lмлортованi товаря, необоротнi амиви та отриманi вiл нерезидента на митвiй територii Украiни

послуги з метою ix використання у межм господарськоi дiяльностi платника податку шя
здiйснення операцiй,якiоподатковуютьсЯзаосновноюставкоютанульовоюФавкою]

обсяг придбання товару, ввезеного iз застосуванням звiльнення вiд податку на додаffу Bapтlcтb

V Кодексy. лiлроздtл 2 роздiлу ХХ Кодексу,

, отриманi вiд нерезилента, мiсце постачання яких знжодйться на митнlи територlI

[плпортованi товари, необоротнi активи та отриманi вiд нерезидента на митнiй територi'i Украiни

послуги з метою ix вйкористання у ме)(ах господарсько l дiяльностi платника податку дя
зл,й""епня операцiй, якi не е об'ектом оподаткуваI{ня (стаmя l96 роздiлу v Кодексу), т'або
звiльпенiвiдолодаткування(стаmя lО7роздlлуVКодексу,пrлроздiл2розлiлуХХКолексу,
мiжнароlнi договфи (угоди)), таlабо не оподатковуються (постачавня послул la ме)l(ами митноi

територiiУкраiни та послуг, мiсце посгачанвя яких визначено вlдповiдно до пунýiв 186,2,186,з

cTшi l86 роздiлу V Кодексу за меп(ами мйтноi територii Украiни):

". "р*6** 
й"ру, ввезеного iз застосуванням звiльнення вiд подшку на лодану BapTicTb 1стаmя 197

дiл 2 роздiлу ХХ Кодексу, мtжнародяl договори

,,n, ,-puroni вiд нерезидевта, мiсце постачшня яких знжодитьоя на митнiй територii

irtи

ГIридбання (виготовленвя, булiвничтво, спорудження1 створеяня) тОварiв/послуг та необоротних аюивlв на

итнiй територi'r УкраIни, iмпорт roBapiB. необоротних aKTltBiB та отримання вlд нерезядента на митнtи

)риторii iкр;iяи послу., якi не призначаються дя iх використання у госполарськiй дiяльносгi

, lриJUJплл

товар]в/послуг та необороl!их аffiивIв, якl частково використовуються в оподmковуваних операцlях, а

част;ово В операцiях, якt tle е о6'сюоМ оподаткуваннЯ (стmя 196 розлrлу V Кодексу), та1або звiльненi вiд

оподаткJвання (стаття 197 розлiлу V Кодексу, пiдроздiл 2 роздiлу Хх Кодексу, мiжнарозвi договори (уголи)),

Iаабо ;е оподаIков}юlься (посtа,tання посл\l за ме)сами миlвоI]ериlорli }краlни ta посrlI Micue

постачання яких визначено вiдповiдно до лунк'гiв 186,2, 186.з cTmi 186 роздiлу V Кодексу за межши митноI

ЧВ - звачеЕня колояки 5

таблицi l Д7
частина*. що включаеться до смщу подаfкового кредиту

асlина|. шо не ьLIlочасlься ]о сшf,лу lIодаlковоlо

оригува]lriя подагкоRого кредиту (сума значень рялкiв(16.1(+чи)+l6,1,2(+чи-)+l62+
lбi}-i J64(+qц")
кориryванl{я злlдно зi стаrlею 192 ро]дiлу V Кодексу обсягiв придбання та полФкового кредиту,

якrrй бу,lо включсIlо } рядок J0 l

коригуванвя згiдно зi статею ] 92 роздiлу v Коаексу обсягiв придбаняя, по яких не

кори ry ван ня згiдно з i стаmею l 92 роз]i iлу v Кодексу обся г i в придбання та податкового кредиту,

який було вмючено у рядок 15,1

кориtryвання згiдно зi статтею 192 розлiлу V Кодексу обсягiв придбання, якi було включено

у рядок l 5,2

кориryвання податкового крелиlу внаслiдок чаФкового використання товарiв/послуг,

lx аюивIв в операцlях сlльс

ування llолаткового кредиту по постачанЕю сlльськогосподарськоtпродукцllумитному

Mi експорry (переяоси,гься з рядка 12.З

ня податкового кредиту у звязку з перерахJнком частки використаяня товарiв/послуг

аабо необороl'них аffiивiв в опола

tlr-4+15lt16(-чи+лкiв(10,1+121+l

lп, розрАхунки з БюджЕтом зА звIтний пЕрIод
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