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01 1|одАтковА двклАРАц!я
з шодАтку нАдодАну вАРт|сть

{)1 1 х 3в1тна

012 5в1тна нова
01 10 3агальна х
о121 0пец1альний ре:кип.1 оподаткування д1яльност1 у офер1 с|льоького гоолодарства

о122 €пец1альний ре)кип1 оподаткуватглтя д1яльноот1 у сфер! л1оового гооподаротва

о123 0пец1альний ре:ки}1 оподаткування д1яльтлоот'1 у офер1 рибальотва
01 30 €1льськогооподароьке т:|дприемотвоз яке не обрало опец1альний реюм оподатк1'вання (пунк1:0я.тв и.ш.; авроздь:

\,/ 11одаткового кодекоу !кра|ни (дал1 _ 1(одеко))

(р1к) (кварта_п)

1 | - |в|дшг1ка про к, що по!|илки цього зв1тгтого (податкового) пер!ощ вже виправшлися ран!ше

05 507436[{од за €[[{Ф} або податковий ноптер

) шаша подакш згцно з реесщацп!*ши док}шекгш!1, дата та номер дш

о6 11одаткова адреса [1оштовий|ндеко ! 6 
' 

2 ! 6 ! 0 ! 2
вулиця '1'ере:шково|, бул. 2, омт. БЁ]Р1Ё74|1БуРл}к, ввликоБ}?лу1ъкии РАион,
!,АР(1Б€Б(А о6л'.62602

1елефон 5 50з1

Факс
Ё_:та!] уоо2(с]шшк1ро5!.ца

кларац1я подаетьоя до ш{1 гу м1ндоход1в(вЁ"]1икоБ}?.

кол
ряд-

код
до-

датка
!. подАтков! зоБов'язАння

с)осяги поотачання
(6ез податку на

додант варт!оть)

(ума податч
на додану
ваоЁоть

колонка А колопка Б
1 д5 Фперац1| на митн1й територ|! !кра{ни, що оподатковштьоя за ос}1овною отавкою та отавкю 7'7''

кр;п{ вв9зен!{я товар1в на митну територ|ю }кра|ни:
х х

!.| операц11' що оподатков}ютьоя за основною отавкою | 924 2з&5
1.2 операц!!. що оподатков\4отьоя за ставкого 77о

2 8перац11. що оподатков].тотьоя за нульово}о ставко}о: х х
2.1 операц|{ з вивезення товар!в за [|е)к| митно| територ|{ }*кра|ни 0
2.2 1н1{'1 операц11,що от1од:!тков\ютьоя за нульовою отавкою 0
з ц6 Фперац||, що не е о6'сктопл оподаткування (отатя 196 розд1щ ! 1{одекоу) х
4 д6 Фперац1| з поотачання пос.]т}-г за межами митно| територ1| -\.кра|ни та поощ,г, м1оце поотачання

яких визна11ено в!дпов|дно до пункт1в 186.2, 186'з стат1 186 розд1лу \,/ 1{одекоу
за м€жами митно! територ1] }кра]ни х

5 д6 (-)перац!|, як! зв|ьнен| в|д оподаткування (отапя 197 розд{лу \,/ 1(одекоу,
п1дрозд1л 2 розд{лу |1 1{одекоу' ьт!жародн1 договори (угоди)) х

5.1 з рядка 5 - операц1| з вивезення ювар1в за м:еж1 митно| критор!| }кра|ни х
6 ']агальний обсяг посп'!а!{|{я (сума ]на,!ень з 1-:о до 5-го рядка колонки А) [ 921 х

6.1 з рядка б - загальний обояг операц1й зв!тного пер!оду, що е об'ектом оподаткування
(рядок 1.1 * рядок 1.2 * рядок 2.1 * рядок2.2! рядок 5) колонки А \\ 924 х

1 1 1оощ/ги' ощиман1 в1д н€резидента, м1оце поотачання яких визначено
на митн|й критор|| !кра|ни

8 коригування податкових зобов'язань (рядок 8.1 (+ ни -) + рядок 8'2 (+ чи -) + рядок 8'3 (+ ни -) +
рядок 8..1 (+ чи -))

д] корицвання зг|дно з! отатшю 192 розд|лу ! 1{одекоу по операц1ях, ддта виникнення податкових
зо6ов'язань по яких припадае на пер!од до 01 штого 2015 року:

8.1.1 д1 обояг1в поота.:ання та податкових зобов'язань за ооновно}о о1авкою
8.1.2 д1 обсяг1в постачання та податкових зобов'язань за ставкою 77о:

8.1.3 д1 ооояг1в поопчання: за якими не наржовувавоя |1одаюк на додану варпоть х
д1 коригування зг!дно з1 отатте!о 192 розд{щ \,/ (одекоу по операц!ях, дата виникнення 1тода!'1х0вих

зо6ов'язань по яких пРипадае на пер{од п1ош 0'] штого 2015 року:
ь.2 д] обсяг| в поотачаяня та податкових зобов'язань за основно}о опвкою
4.2.2 д1 обсяг!в посшчання та податкових зобов'язань за отавко|о 7о%:

8.2'з д1 обояг1в пооичання' за якими не нараховувався податок на додану варт!сть х
8.3 коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нец1льовим викориотання!{ товар1в. ввезених !з

засюоуванняш1 зв1льттегт:тя в|д ттодап<1, на додан)' варт!сть (оташя 197 розд|лу\,/ 1(одексу,
п1дрозд1л 2 розд1щ [1 1{одекоу, м1жнародн1 договори (угоди).1 ц+.1

8.4 д1 корицвання податкових зобов'язань зг1дно з1 отатк1о 39 розд1'ц 1 1(одекоу (рядок 8.4.1 + 8'.1.2)
8.4.1 д1 по операц1ях' дата виникнення податкових зооов'яза|{ь по яких припада€ на пер1од до 01 лотого

201 5 року ,

8.1.2 д1 по операц!ях, дата виникнення податкових зо6ов'язань по яких припадас +та пер!од п!сля 01
штого 20}5 року

9

х 2 385
(|ума по операц|ях, дата виникнення податкових зо6ов'язань по яких припадас на пер!од п!о:и 01
штого 2015 року (рядок 1.1 * рядок 1.2 + рядок 7 + рядок 8.2.1 + рядок 8'2.2 + рядок 8'з +

рядок 8.4.2)

х



код
ряд_
ка

код
до-

датка п. подАтков}!й| кРв'д1|т

оосяги
придбання (без

податку на
пполану ваот'сть)

дозволении
податковий

кредит

колонка А колонка ь
10

п{
|{ридбання (виготовлення' бул1внил]тво, опорудження' отворення) з податком на дода1{у
варЁоть на плитн1й критор!| }'кра|ни ювар!в/поощ;г та необоротлтих актив1в з метото ],х вико-

риста}{ня викшчно у межах гооподароько! д1яльнооЁ платника податку дш зд1йонення
операц1й, як!: х

10.1 п!дшгають оподаткуванню' придбан1 за: 1]о?! 4 585

10.1.1 ооновно}о отавкою п нульовою .1 585

\\1.1 .1, ставкою /уо

\0.'2 не е об'ектопл оподаткування (оташя 196 розд1лт'! (одекоу), та/або зв!льнен1

в1д оподаткування (отапя 197 розд!щ \' 1(одет<оу, п|дрозд1л 2 розд1щ: |!, 1(одекоу'

м1:к:тародн1 договори (угоди)), та/або не оподатковуотьоя (поотанання поо;цг
за п{сжа}|и ш:итно| критор!| }'кра|ни та поощг' пл1оце поотанання яких визна!|ено
в|дпов!дно до пункЁв 186.2, 186.з ста'тт! 186 розд1лу \,/ (одекоу за межап{и

митно] територ!] }'кра1ни). придбан! зс:: х
10.2.\ оонов}тою отавкою та нульовою
10.2.2 отавкото 79' х

|1рид6ання (виготовлен;тя. буд|втти:{тво, опоРудження. отворення) без податку на додану
варт!оть на ьтитн1й територ|| укра]ни товар1в/поолуг та необорот;;их актив1в з ппетою !!
викориоиння у }1ежх господарсько{ д1яльноот1 платника податку дш зд1йонення операц1й, як х х

11.1 п|дшгатоть оподаткува1{н!о за ооновно1о отавкою, отавко1о -/7о та нульовою отавкото

\1.2 не с об'ектодд оподаткува1{ня (отаття 196 розд|лу \ 1(одекоу), та/або зв1льнен| в!д оттодатктвання
(отапя 197 розд|щ, \ (одексу, п|дрозд!л 2 роздтлц {! (одексу. пл!жаролн| договори
(угоди)), та,/або це о]|одат!(ов]цоться (поотанаттг!я послуг за межапли *тит;:о| критор||
!кра|ни та т1оощг, пп|оце поотанання яки\ визначено в!дпов!дно до пункт|в 186.2,

186.3 стап! 186 розд|п, ! (одекоу за межами п:итгто| критор{| )/кра|нн) х
12 Бвезен| на митну шритор1}о )'кра|ни товари' необоротг|1 активи та отри}1ан1 в1д нерезидента на

п:и гн|й критор!! }крп|::и лосщ ! и з ме:ою [х ви!(оРис |!ння \ \!с7(а,\ ! ослодпрсько| л!яльнос Ё
платн|'ка податкт дш зд|т"тснеш операфт!, як1 оподатков}тоться за основно1о ставкою' ставкою 7о:|т та

нульовою ставкою: х х
12.1 обояг придбання, податок на додану варпоть' оплачений митним органа}1 за:

12.1.1 ооновною отавкою
12.1.2 опвко}о /"/о

пога1|тен1 податков! векоел. (п|дрозд!л 3 розд!щ'1){ 1{одекоу)

12'з о6ояг прид6ання товару' ввезеного 1з застооуванняпт зв|льнення в1д податку на додану варпоть
(отаття 197 розд1пу ! (одекоу, п!дрозд!л 2 розд|лу ![ 1{одекс1,, м!экнародн! договори (угоди)) х

12.4 пос'цгн' ориман! в!д ттсрезидента, м|сце постачання яких знаходиться на птитн|й територ!| }крл|ни
13 Бвезен1 на митну територ|ю !кра!ни товари, нео6оротн| активи та ощиптан1 в;д нерезидента на

митн|й :ери:ор|'{ 1'крз!'ни поспги : 
^!е!ою 

тх викорис!ання у межах :осполарсько|л!яльнос:!
платника податку д',шт зд|йснення операц!й, як; не е об'сктом оподаткування (стаття 196 розд1пу !
1(одексу), та7а6о зв|льнен| в|д оподаткування (стаття 197 розд!щ ! 1(одексу' п1дрозд!л 2 розд1щ"
&\ 1{одексу' м|жнародн1 договори (угоди)), та7або не оподатковуоться (постанання послуг за

пцежами пяитно1 територ|| !кра'{ни та послуг' м1сце постанання яких визн|чено в|дпов!дно до
пункт1в 186.2, 186.3 статт1 186 розд:щ ! 1{одексу за межами митно| територ1| }кра|ни):

х х

13.1 обояг придбаяня ювару' податок на додану варт|сть по якому сплачений птитним органам х
]''з.'2 о6ояг прид6ання товару, ввезеного 1з заотосуванняпт зв!льнення в|д податку на додану варпоть

(оташя 197 розд{л'у у (одекоу^ п!дрозд|л 2 розд1ф !! 1{одексу, йжнародн! договори (угоди)) х
13.3 послуги' отриплан! в{д не|)езидента, пл|еце постанання яких знаходиться на шгитн|й територ?{ !кра1тти х
14 [{ридбання (виготовлення, буд1вництво, 0порудження, отворення) ювар!в/поолугта

нео6оротних актив!в на плитгт!й шритор|{ 9кра1ни, ввезеЁня на }{итну шритюр!ю !кра{ни товар1в

необоропих ]ктив;в |п огримання в!д нерсзиленн на п:ип!й кри;ор!1 укратни пос,ту:. як! ::с

призначаютьоя дш {х викориотання у господарськ1й д|яль;пост{ х х
4 д5 з податком на додану варпсть х
.! 6ез податку на додану варт|отт х

д5

|{рилбання (виготовлення, буд1вништво, спорудження, створення' ввезення) з податком на додану
варт1сть товар1в/посщг та нео6оротгтих актив1в, яй настково використов)ються в о(!одатковуваних
операц!ж, а !|астково в операц|я<, як! не е о6'ектоп: оподаткування (отаття 196 розд1лу ! (одексу),
та7або зв|льнен1 в!д оподаткування (стаття 197 розд1щ ! 1(одексу' п|дрозд!л 2 роздф )(\ 1(одекот.
м!жт:ародн! договори (угоди)), та/а6о не оподатков}ються (постанання послуг за ь*ежами митно[
теРитор;т укра1ни та посщуг: м1сце постанання яких визна1{сно в!дпов1дно до пункт|в }86.2, 186'з
сташ1 186 розл|лу \: 1{одекеу за межами митно| територ!! !кра!ни): х

15.1 наотина*, що вшчаетьоя до окладу
податкового кредиту

9Б - зна.лення колонки 6

(ряд.1 або ряд.2) таблиц| 1 д7
чаотина+, що не вкшчасть9я до оклад/ податкового кРедиту х

16 коригування податкового кредиту
(сума значень рядк1в (16.1 (+ чи _) + 16.1.1 (+ чи ) + 16.1.5 (+ чи _) + 16.2 (+ чи -) + 16.з (+ чи _) +

16.4 (+ чд _) + 16.5 + 16.6.1 + 16.7 (+ чи 

')16.1 д] коРигування зг1дно з1 оташю 1у; розд1щ
кредиту, який 6уло вкшчено у рядок 10.1.1

кодексу ооояг1в придоання та податкового

]61 1 д1 коРигування зг|дно з; отаткто 192 розд;щ у (одекоу обояг[в придбання та податкового
кредиту' який було вкл]о!1ено у рядок 10.1.2

16. 1.2 д1
х

16 ] з д1 коригуьання зг|дно з] сташто 192 розд|лу ! (одексу о6сяг1в прид6ання. як| було вкшчено у
оялок 10.2.2 х

6.1.4 д1 коРигування 
' 
зг1дно з1 оташю 192 розд|щ ! }(одекоу обояг;в придбання, за яки}1и не

нараховувався податок на додану ваРпсть х
6.1 ц] коРиг-\|вання зг!дно з! отапею 192 розд!цт 9 (одекоу обояг1в прид6ання та податкового кредиту,

я;снй було в1(доче!1о у рядотс 15 ' 1

16.]6 д1 коригування зг|дно зт оптшю 192 розд|лу \ 1{одексу обояггв придбання, як! було в1(шо1|ено у
рядок 1 5.2 х



о'/ коригування подап(ового кредиту внаол]док чаот!(ового викориотання товар1в/поолуг,
необоРотних актив|в в опеРац;ях о;льськогооподарського або пеРеробното виробництва

о._' коРигування податкового кредиц/ 1з поота1{ання с1льоькогооподарсько|:продутсц1| у митнопп
режпт1 екопор1т (перенооитьоя з декларацт] (0121_012з))

х

!6.4 д1 коригування т1од11ткового кре,циц у зв'язку з перерахункош1 чаотки використа1{ня
товар!в'посщ: :а або нсоборо:них акгив{в в оподатковуваних операц|ях

16.5 коригування податкового кредип т зв'язку з почат1(оп| використання товар|в,/поолуг'
нсобороших актив!в, оупти подашу' сплачен! (нарахован!) при придбанн1 та7або виготовлст:тт!
яких не були вкшчен1 до складу податкового кредищ. та/або з яких бчли визна.тен1 податков!
зобов'я:ання. в опода]'ковуваних оперзш!ях

]б.6

д7

коригування податкового кредиц у зв'язку з початком викоРистання товар!в,посщг.
необоротних актив!в, оуми податку' опла.лен! (нарахован1) при придбанн! та/або виготовлет:;:!
яких не були вш*о.тен1 до склад/ подажового кредиц' та/а6о з яких були визнанен! податков!
зобов'яза:;ня. !{асгково в оподагковуваних опсраш|ях, а частково в операш!я.х- як! не г об'с:;:оп:
оподаткування (отаття 196 розд1лу ! (одекоу), та/або зв1льнен; в|д оподагткування цстаття 197

розд1щ ! 1(одексу, п!дрозд1л 2 розд!щ {! (одекоу, м1жнародн! договори (угоди)), ъ/або не
оподагков}ю|ься (пос!а1!а!|ня послу! ]а т:ежами ми:но1тери;ор!1 !кра|ни га послшг. пп!сце
поотачання яких визна1.е}|о в1дпов]дно до пункйв 186'2, 186.з отат! 186 розд1:ц ! (одекот за
гтежагти п:итно{ територ|1 }'кра[ни):

1б.б.1 чаотинах, цо вк',т1очасться до складу
податкового кредиц

ч]] - значення |(олонки о
(ряд'1 або ряд.2) пблиц1 1 А7

16.6.2 .гаотина*, що не вк'ппо,|:!еться до оклад/ подакового кРедиц х
]6.'] д1 корицван|{я податкового кредип зг1дно з1 оташю 39 розд!лу 1 (одекоу

17 }'сього т:одаткового нРед]!т}
(сушла знанень рядк1в (10.1 + |2.1 + \2'2 + \2.1 + \5.1 + 16 (- чи +)) колонки Б) х 4 585

\'7.1 у тош1у чиол; за отавкого 7%о х
(од
ряд_
ка

}(од

до-
датка

ш. РозРАхунки ]А 3в|тн].|й пЁР|од
€ума подаку

на додану
ваойсъ

18 |1озитивне значення р1зниц1 пл!ж оумою податкового зо6ов'язанття та оумою податкового кРедиц поточного зв1лтого
(податкового) пертощ (рядок 9 - рядок 17) (позитивне знанення)

19 Б1д'сгяне значен}{я р!зниц1 м;ж оумою податкового зо6ов'язання та оумою податкового кредиц'лоючного зв!тного
(податкового) п9р1од} (рядок 17 _ рядок 9) (позитивне знанення)

2200

20 Б!д'емне зна.{ення. цо вкш!1аетьоя до окладу податкового кредиц поточного зв|тного (податкового) пер!одр (рядок
20.1 + рядок 20-2 + рядок 20'3):

| 7з6

'20.1 значення Рядка 24 декларац11 попеРеднього зв|тного (податкового) пер!од; '! 7з6
20.2 д2 у оуья1 зали:пку в.д'е]\]|ного зн2!!|ення попередн|х зв!тних (податкових) пер!од1в, на яку зб1льшено ро:м!р суми податк}''

визна.дено1 пункто!| 200 1 .3 оташ1 200 1 розд!лу ! 1{одекоу' на яку платник мае пРаво заре€стРува:;и :тодатков! накладн1 /

розрач/нки коригування до податкових накладних в €диному реесщ! податкових накладних **

20.з зб|льшено 1зменшено залишок в|д'емного знат!ення за результатами перев|рки конрошюного органу*
'21 в1д'емне значення' що вк.,1точаеться до окладу податкового кредиц поточного зв;шого (податкового) пер1оду, за

виратванням позитивного значення р!зниц! пл!ж сумо1о податкового зобов'язання та оуп,1о!о податкового кРеди1у
пото.|ного зв!тного (податкового) пер1од}, (рядок 20 - рядок 18)

'|'7з6

22 €ума в!д'емного зна!|ення потот!ного зв;тного (податкового) пер|ощ та в!д'сптного з!{ачення, що вк]11очастьоя до окладу
подакового кредиц поточного зв!тного (податкового) пер1оду (рядок 19 + рядок 21)

] 9:!о

22.1 з Ряд(] 22 суп1а пеРев,(цснш вщ'с[|но!о значеш над суп|ою. вцпов'д{о до гцкту 200 : .3 стат! 200 :

2з (упла в!д'смного значеш] що не перевшщ/е суму, об*тслегу в1'щтов|дто до п\.кц 200 ] .3 отатг! 200 1 р93д!ду \: 1{одексу на
момент подання подаково! декларац1| (рядок'22 - рядок 22.1). яка:

] 9з6

2з.| зараховуеться у зменшення оуми подат1(ового ооргу з податку на додану варпоть
)1з. ]\4 п1дшгае бюджетнощг в|дшкод.ванн|о на рахунок платника у банку (рядок 3 [{3)

'2з.з зараховуеться до с1(лад/ податкового кред{ц наот}т|ного зв1тного (податкового) пер[од (рядок 23 _ рядок 23'1 -рядок23.2) 3 9з6
€ушга в!д'еш:ного значе1|}!я' що зараховустьоя до ок'1дщ податкового кредиц наоцпного зв1тного (податхового) пер1одг
(рядок 22.1 + рядок 23.3) (перенооитьоя до Рядка 20.1 наоцпного зв1тного (податкового) пер1ощ)

з 9з6

'25 сума податку на додану варпоть' яка п!дш{гае нарацванню за п:доуп.|ками поточного зв1тного (податкового) пер!ощ з

ура\]ванням 3алишку в1д'ешлного значення попереднього зв1тного (податкового) пер1од.(рядок 18 - рядок 20) п:
25.1 оплат{усться до державного отоджец
25.2 зали1]1аетьоя у розпорядженн1 с|льськогооподаРоького п!дприемотва та/або опрямовуеться на спец1альний рацнок*

1{од

ряд_
ка

|{од

до-
датка

[!. |{огашення зап;лшк!в супл в1д'сп:ного зна[:ення зв!тнг:х (ппод::тков,!х) пер;од!в до 01 .цпотого 2015 рощ.

€ума подаку
на додану
ваот|оъ

26 [ума залиптку в|д'сп:ного значен}|я попередн1х зв1тних (податкових) пер1од1в на початок пото!1ного зв1тного
(податкового) пер|ощ (рядок ''}*оього, в т.н.:'' щафи 6 таблиц1 1 [2)

10 |з4 430

11 д2 €ума залишц в!д'емного значення попередн|х зв1тних (податкових) пер1од1в, на яку у поточ}1ому зв1тнопту (подат*овому)
пер|од1 зб!льшено суму податку' на яку платник мае право заРессщувати податков! нашадн1/розрахунки коРицвання до
пподатковю( накладпп}( в €дгтопу рессщ1 податковтл< накладппп' в|{значег{у гш}ктом 200 1 .3 оташ1 200 1 розд1}ц \л 1(одекоу
(рядок ''!оього, в т.н.:'' щафи 7 таблиц! 1 ,{2) (пе|эенооитьоя до рядка 20.2 декларац!1 пото.{ного зв|тного (податкового)
пер1оду)

28 А2 3б!ль:шено,'зменшено залишок в1д'емного значення попередн|х ]в|т||их (!!одаткових) пер1од!в з!1 рсзультатап{и лерсв|рки
конщо,]1}о}очого'органу

29 '1' 3б|льшено:зплен1шено залишок в1д'емного значення попередн!х зв1п;их (податкових) пер1од!в на л:!дстав! уточнюючих
розрахунк{в

з0 д2' д4 ёупла залиш:<у в1д'смттого 3начення попередн!х зв|тних (податкових) пер|од!в, яка п1дшгае бюджетноплу в1дшкощванню
на рац,нок платника у банку (рядок 3 та6лиц12 [2)

з1 д2 €ума непогашеного в!д'еь:ного значення попередн1х зв1ших (податкових) пер1од1в на к|нець пош1|ного эв!тного
(податково/о) пер1ощ (рялок 26 - рядок 27 + рядок 28 (+ чи -) + рядок 29 (+ ни -) - рядок 30) (персттооиться до рядка 26
наоцпного зь;тного (податкового) пер!оду)

10 1з4 430

розржовшо1 ) декларацп' 1 застосовуетьоя протлом пото.|ного Рок!
** ,(о подакового кРедиц вкшчаеъся о}ма эшшку вц'ептного значеш зв1шн (подаковги) пер!одБ до 01 мтого 2015 року' на ду у поточному зв|шому (подаковому)

пер1од| зб|ъшено с}}1у, визначещ |1уж..*том 200 | .3 стап| 20Ф 1 роздпу ! (с:дексу, на ку шашж мае прФо зареестРаш подаков! накладн1 / розрж1к коршРм до
податковж ншладш в €дшому реесщ| полаковтп нжладш (у Рядку 20.2 пото.!ного зв1всэго (подакового) пер|олу зазначаеъся значем Ря'цка 27 поточного зв|шого (подакового)
пер|олу)



про пере{д на }1;оячний податковий пер|од з поточного зв;.|'ного (податкового) пёр!оду

*** 3б!вшено/змешено з.!пшоы вц'с[]но]() 1начешц 1о ре')уът!тш!'перев!рк:: к(,кР('фючо!о ор|!!}т !!а п!дсгшт п,:даж,'во|'' п'.в]\|млеф-1.шеф

[ата Ёошгер -ушш|а, Фн (+7-)

**** Рекв!зити с::е:1!а.г:ьного раху[!ку ш9 оах\'нку ]{ант банку/органу. в якоьь1у в1дкрито рахунок
наип|енування сдРпоу мФ()

Б!дм!тка про одно|!асне подання до декларац!|:
декларац![ (0|21-0123) (отапя 209 розд|,ц ! 1(одекоу)

декларац1| (0130) (пункт 209' 1 8 стат| 209 розд1лу \; 1{одекоу)

уточнюючого розрах]нку
заяви про виб1р кваргального зв!тного (податкового) пер1оду (додаток 1 до [!орядку)
заяви про в1дмову поотачшьника надати податкову накладну (порушення ним поРядку заповнення та/або порялку рееощац!} в €диному рееотр1
податкових накладних) ((!8) _ додаток 8) та в1дпов|дних докуменЁв
шт. 

| 
ориг1нал1в митни\ декларац1й (у раз1 якщо митне оформлення товар1в, вивезених за мей плитлто| територ!| !кра|ни, зд|йонтовалооя не з

| викориспнняпп елекщонно| митт:о! лекларац{!)

доповнення (за дов|льното форп.:о:о) в!дг:ов|дно до пункц 46..1 отатт! 46 розд1ту 1{ [(одекоу

4б.4 сташ 46 ткового 1ни' пов1дом''ш{емо
л9 з/п 3м1от доповттення

(ер|вник (уповноваэкена ооо6а) | ф|зингта оооба
(законний продотавник)

('ессц:ац:йний номер обл!ковот [а!1гки ш|!н!!ко пода'|'к!в

або сер!я п номер паспорта) 1

[оловний бр:алкр (о0о5а. в;дпов;дальна 1а

ведення б1хгалтероького обл1ку)

фегсщаш!йний номеР обл!ково! кар: ки п:атн::ка годатк!в

або оер!я в номер паспорта) 1

1 €ерю ъ номер паспорта зшнанають ф!зггтн| особи, як1 терез рел:гтйнт переконанш
пов1домши що цс в|дпов|днит]т тертпоР|шьнтлт]т орвн !ержавно| ф|скшьно| слрбтт

", 6 6 1 6 1 7 3 ] 2

Ёаведена !нс|ормац!я с т|овно!о 1 достов1рното

Акопян 1етяна Анатол!1вна
щш та щрвв]ще)

2 2 8 9 7 0 1 0 4 2
в1дмовлються втд щттйшя рессщац|г1гтогсэ номера обл|ково1
укРатн1] га мають в1лм!пу у паспоР'1

картки шатника податк1в та


