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07

судlобу.ryвш

08

)знжа постачаш,в меках угод про
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эозподiл тфоryкцii

lзнака пiшиемсша
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озЕжа п|щФиемOша (органiзацii) iнвмiдiв

обсяги
поmачшня (6ез

код

код

рядка

додФка

д5

L ТIОДАТКОВI ЗОБОВ,ЯЗАННЯ

)перацii Еа митяiй територii Украiци, що оподатковуються
говарiв

за основною ФФкою, KplM 1мпорIу

подтkry на

додану BapTicTb)
колонка А

колонка Б

1612563

322513

х

2
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2.2

,

дб
дб

Сума полmку на
додму Bapтlcтb

133352

0

9

шо оподатковvються за Fульовою ставкою

I

)пеоапii шо не е о6'еюом оподатryвання (qаmя 196 розлiлу V Колексу)
)першii з лостачанilя послуг за межNи митноi територii Украiни та послуц мlсце поФачанЕя
,""* u"a*u""no вiдповiдяо до пунюiв lS6.2, 186.3 Фшi 186 розлirrу V Кодексу за м*ши
,итноi територli Украiни

х

дб

5

Зшшьвий обсяг постачшня (сума звачень з 1-го ло 5-го ряша колонки ф
i рялка б - загшьяий обсяг опершiй звiтного перiоду, цо € об'еmом оподаткування
(оялок 1 * оядок 2,1 + рядок 2,2 + рядок 5) колонки Д

6,1

зобов'язань (рядок 8,1 (+ чи -) + рядок 8,2 (+ чи

дl
1,1

8,2

дl

27459|5

')

192 роздiлу V Кодексу обсягiв постачання, по яких ве
rапжовvвався податок на додану BapTiob

.prryuun"" згiдно зi оатею

;i;Б;ffi""

27459|5

u"*opn_*n"" ToBapiB, ввезених iз
aйо"уч*п"" звiльвеЕня вiд подшку на додану BapTimb (шатя l97 роздiлу Ч Кодексу,
пiдроздй 2 роздiлу Хх Кодексу, мiжцародвi договори (угоди)) (+)

х

3225lз

Усього податкових зобов|яздЕь
/"--я tяаqень пялкiв rl + 7 + 8 (- чи +)) колонки Б)
обсяги

код

Код

рядка

додатка

придбаявя (без
податку на додаку

КРЕДИТ

II. ПОДАТКОВИЙ
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l0

д5

осЕовяою ФФкою та яульовою Фавкою

колонкаА

х

l610090

322018

х

яе оподатковумься (пооачшня послул за межши митноi територii Украiви та послуг,
лiсце поmачшМ яких визначепО вiдповiдвО до пунюiВ l86,2, l86,З Фапi l86 розлi"пу V
(одексY за межши митноi Tepmopii Украiяи)
,а./або

бе подmку яадодаяу
1ридбання (виготовлевня, булiвничтво, спорудевня, шорення)
-необоротвих аюивiв з мmою ix
lapriшb на митнiй територii Украiви товарiв/посrryг та
подщку
платника
шя здiЙсненяя операuiй,
]икористшня у межш господарськоi дiяльяоФi

1l

х

ФФкою та Еульовоffi
196 роздiлу V Колексу), таlабо звiльненi вiд оподаткryвання
(уголи)), _
"
(оаmя
197 розлirry V-Колексу, пiлрозлiл 2 розлr,ту ХХ Кодексу, мiжвародяi договори
.rчбо n" опоо-*овуються (постачання посJryг за межши митноi територii Украiви та посJrуг,
186
186,З
cTami
роздiлу v
мiсце лостачшяЯ яких визначеяО вiдловiднО до rryнюiВ l86,2,
Кодексч за межши митвоi територi'i Укра'iви)

пiшягшть оподшryваЕЕю

1,1

за основвою

оО'"-о" *ошкувшня (стmя

n"

||2

х
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Iмпортовшi товари" необоротнi шиви та отримшi вiд ЕерезидеЕта на митнiй територii Украiни
посJryги з мФою i}i використання у межах госпбдарсько i дlяльЕоФt плФника подшку дтя
здiйснення оперЙй, якi оподатковуються за основвою шФкою та нульовою стФкою:
rбсяг поилбшня_ подФок на доданY BapTicTb, сшачевий митЕим органN
полmковi BeKcqi (щя пiдпришств судIобудувмня)
,б""" орд6*", товару, ввФеЕого iз застосувшяям звiльнення вiд подmку на додаЕу вартlФь
'**" j9Z позлiп V Йоле*су, пiдроздiл 2 розлiлу ХХ Колексу, мiхнаролнi договоря (угод))
послуги, отршшi вiд перезидента" мiсце пооачанпя яких звщодиться яа митнiЙ територti

|2
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|2.з
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х

УкраiЕи

lз

[мпортоваяi товари, необоротяi аюиви та отриманi вiд нерезидента ца митнiй територii Украiви
послуги з мФою ix використання у межж господарсько i дЙльностi шатвика податку дгIя
здiйс"ення операцiй, якiне е о6'еюом оподшкуваявя (оапя 196 роздiлу v Кодексу), та/або
lвtльненt вiд опод#*уuчпп" (статя l97 розлiлу V Кодексу, пiдроздiл 2 розлiлу ХХ Колексу,
мiжнароднiдоговори (уголи)), та/або не оподатковуються (постачання посrryг за межNи митноl
мiсце поqачання яких визначено вiдповiдно до гryнюiв l86,2,186,з
Tepmopii Украiни
V Колексу за межши митflоi територii Украiни):
стшi i8C роздi,ту "u,o"ny.,
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послуги, отримшi вiд нерезидент4 мiсце поФачання яких знdоштьQя на митяIи територll
Украiни

прилбмпя (виготовленпя, будiвничтво, спорудденвя, створеняя) товарiв/пошуг та необоротних аюивrв
*"rпiй ,eprropii Украiни, iмпорт ToBapiB, веоборотних ашивiв та отриманпя вiд яерезидента на митнiй
npn""ur*"o", &rя'iх використшня у господарськiй дiяльпоmi
."p"ropii Ynpair" no"rry.,

14

х
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14.I
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16
16,1
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16.1,1

д1
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дl

16.1,з
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ЕD9э9ш/

товарiв/пошуг та веоборотпих аюивiв, якi чrcтково ввкористовуються в оподатковуваних операцlях, а
u onepuui"r, ,*i не с об'еюо, оподаткувФяя (стmя 196 розлiлу V Колексу), таlабо звiльненj вiд
"u"ri.ouo
V Колексу, пiдрозлiл 2 роздi"ту Хх Кодексу, мiжвародпi договори (уголи)),
оподаткування'(ошя 197 розлiлу
'(поmачмня
лослуг за межши митноi lериторii Украiни ra послуг, Micue
оподаr*овуються
га./або
"е
митноi
поФачанЕя ,*"* u"a"u""no вiдповiдво до пупшiв 186,2, 186,з cTmi l86 роздiлу V Кодексу за межами
![В - значепня коловки 5
таблишi 1 Д7

lаsина+, шо не вмючаФься до смаду податковою кредиry
Кориryвшня податкового крелиry (сумазначевь рядкiв(16.1(+чи)+16,1,2(+чи-)+16,2
lо.З - 16,4 (| чи -))
aprryuunr" згiшо зi mаmею l92 роздiJry v Кодексу обсягiв придбання та подmкового кредиту,
tкий бчло вюючено у Dядок I 0, l
(ориryвшня згiдно зi ошею l92 розлiлу v Кодексу обсягiв придбшвя, по яких не
tарцовvвався податок на долшу BapTiclb

-рп.уЫп"
"u.6obornn*

х1

х

-25

5

-25

-5
х

згiдно зi стшею 192 розлi,пу V Кодексу обсягiв придбаяня, якi було вшючено

ч рядок l 5,2

кориryвання податкового кредиту внrcлiдок чаФкового використання товарiв/послуг,

l6-2

16,4

UrEUPGEй,

частива*, що вшючаеться до сшадa податкового кредиry

l5.1

х
х

с!luрулжЕнш,

Що,

д5,N

х

l47|0

подФком на дошW Bapтl
додщ вартtФь

iез полшw аа

|4.2

l5

колонка Б

х

Бе об'еюом оподmкувщпя (стmя 196 розлiлу V Кодексу), та,/або звiльнеяi вiд оподаткування
статя 197 роздiJry V Кодекоу, пiлрозлiл 2 роздiлу ХХ Колексу, мiжнароднi логовори ýголи)),

10.2

1

ПридбаннЯ (вигmошеняя, булiвнишво, споруддення, оворепвя) з подшком Еа додаFу вартlФь
ца митвiй територii УкраiЕи товарiв/поспl,г та необоротвих мивiв з мmою ix викорЕФшня
виютючflО Y межц господарськоi дiяльноФi плШвика подФку дя здiйснеяня операчiй, якi:
за

0-1

l

Дозволений
лодmковий кредит

BapTicTb)

шивiв

в операцiяХ сйьськогосподарського

або переробного виробвицтва

(

кориryваЕпя подmкового кредиту по постачшню сiльськогосподарськоiпродукцiiумитному
режимi експорту (переноситься з рядка l2.З д"-арчцii (c*opone,oi))(+)
qастки викориФшвя товарiв/послуг
кориryваняя подшкового кредиту у зв'язку з перерахryнком
та/або необоротних аюивiв в оподатковуваних операцiях

Усього податкового кредиту
rл,л,.
"-"-ppr пqпкiд /]о 1 + 12 l + l2 2
ПI.

|2.4 + |5_1 + lб (- чи *)) колонки Б)

РОЗРАХ}ЦК!I

З

БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВIТНИЙ ПЕРIОД

х

322013
Сума подшку на
додану BapTicTb

ЗЕаЧеНЕя
9 - рядок

РiЗницi мiж сумою податкового зобов'язанвя та сумою податкового кредиту поточного звiтного (лодаткового)

l7) (позитивне значев
РiЗницi мiж сумою податкового зобовlязання та сумою податкового кредиту поточного звiтного (податкового)

ЗВаЧепВя

до сшад/ подшкового кредиту наqDlпного звiтного (податкового) перiоду
Фядок 19 - рядок 20,1)
до ряда 21,1 дешарацii наиупного звiтного (податкового) перiоду**)
Зшишок вiд'wного зпачеЕЕя поперешього звiтного (податкового) перiолу, що вшючаеться до смад/ податкового кредиry
поточного звiтного (подагкового) перiоду
21,1 * рядок 21,2 + рядок

2l.

Зшишок вiд'емного значеЕвя попереднього звiтного (податкового) перiо.ry, за виржувФням суми податку,
яка пiдлягае сплmi до бющету за пiдсумкши поточ;ого звiтного (лодшкового) перiолу

3

Д3)(рядок23,1 + рядок 23,2):

х звiтних (податкоdlrх)
Зшишок вiд'wаого зЕачення, який пiсля бюжmяого вiшкод,вання вшючаеться до сшаду подmкового кредиry наФупного
подшкового перiолу (рялок 22 - рядок 2З)
значення цьоrc Dядка переноситься до рядка zl.z дешаDщil Еасryпноrc звlтяого
подilhт ца додалу Bapтicтb, яка пiдлягае нарахтваЕню та сплili в бюшФ за пlдсумкыи поточного звiтного (податкового)
зшишку вiд'емного значеЕЕя попереднього звiтного перiод,
виходячи з частки, розрмованоi у таблицi

1

додатка 7 до дешарацiI, i застосовуФьаяпротягом пФочЕого року

вiшiка шо

ошочасце

децаDацii (скоDоч€ноi) (сmш 209 Dоздiш v кодексч)
лешаDшii (спецiшьноil (шк 209.18 cтaтi 209 Dозпiлч V колексч)

пiшиемсва)

IemaDaцii (пеоеообного

(шю

1

пimозлiп

2 оозлiп

ХХ

подаш

до децаDацii:

Копексч\

r'ючшючоrc розрахуIilq/

видаж та отршм
подажовщ нацадш в електDошомч вшдядt
tuви IIро вибiр шаDтшьЕого звiшого (подашового) пеDiош (лодаюк l до ПоDш)
luви про вiдмову постачшьжа надати подакову Еша.щry (порушеш ш поряд(у зшоБнещ таlабо поряд<у реестрачii
)eecTpi подашовБ нма,щilrх) ((Д8) - додаmк 8) та вiдповiдш докум9шiв
(опll

лт. IoDшiHшiB п'щ
Iоповн€ш

основнш аDWшiв (mшiDщiB

(за довiльною бопмою)

дешаDаmа) вffi
мм
лешаDшiй v ошi наявностi експ
46.4 cTaTi 46 оозлiп II Копексч

вiщовiшо до Wffi

Ншелена iнформафя с повною i лостовiРнm
'-(Dомепко Л. П.
(iнiцiши та прiзвище)
;

Керiвшк

W

(рееораuiйний

(лiлпис)
номер облiковоi картки шriника'lюдшкiв або серiя

та

номер паспорта керiвника)

Головний бушшreр
(iпiцiши та лрiзвище)
(реестрацiйний номер облiковоi картки платника полаткiв або серiя

та

номер пrcпорта керiвника)

Ilлатник подшry ва додану
BapTimb
(шя фiзжноi оооб! _ шаmпка пошщ)

ffi
l l
Ng

м
20_

l

I l

З" п".чп"]зfgцgjgуsрзд!!9]'

l I l

n"p"uip*" ц,.i
lпоочшень(помшок)вевиявлено(лmа)
]шадено аm (номер. дата) кшеDмьноi перевtDки
(пщрiбне позначити)
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в €дтлому

