
8!Ам|тка гщо олср;хання

(штаплп конролюючого оРвц,
дата' вх1дштй .1т[э;

зАтввРдя€н(]
}1аказ \'!!н!стерства ф1наттств )-кра|н;а

]_] 1]9 ]1]14 ]\'! 9бб

1:, релакц1т наказу \:[!н1сте1эсша ф!нанс1в :_кра1т:и

в1д 2_] с1.тш ]{)] 5 рсэку -\: }3)

01 подАтковА двк.11АРАц|я
з подАтк}'нА додАну Б;\Р1|€1Б

01 1 \ | 3в:тна
01 3в|ттта гтова

о1 10 5агальна х
о121 -пец1аль11ий реж^1 оподаткув?]}!ня д1,!11ьноот1 у о4]ер1 о1льського гооподаротва

о122 €пец|альттий Рех(и^! о11од:!ткування д1::льттоот! -\' сфер; л;оового гооподаротва

о12з €пец1альний режш1 о] | о]11] | к-\:ван }! я .ц;яльност!':, офер! рибальотва
01 30 €1льськогослодарське п;д!{рис}1огво] яке ::е обрало опец|альний реж}{ оподат1(\,вання (пункт 209.18 о:аг:'1 209 роздтцт

\,/ []одаткового кодекс! )7-кРа]ни ('цал; (оде;со))

Р_гб_гг_гт

(р1к)

3в!тний 1пода гковий) пср!од

тний (податковий) пер1од,

за який виправшютьоя г|оп'ил1(и

1 1латник 11уб.п!т::е::ыц!онерне тов:}р|!ство ''1|е.пгпкобур.пушькп::_п сп;роробнпл[: завод"
в1]!

{1кк)0не |]а.ыен\ъаф (11р!зв!1]це. |л1''. !]о ) г!патшк!] пода1ткв згцно з Ресс11)ацшшш1п док)&1еш(]\1] !. да1'|1

птт:
(пл|ояць)

гт:

06 1ода1кова адРеоа !ош:оьии!ндс:.'с | 6 | 2 ! 6 ! 0 ! 2

втл:иця 1еретш;сово|, бул. 2, оптт' ЁБ}{14$,1й Б}?л}'](. вв-т1икоБ\?луцькии РАион.
[АР](18[Б1(А об л'. 62602

1 еле{рон 5 5()з4

Фдко

Б-:аа1] \'ьс7((2!юто5{.ца

(ква1этш)

1{од

ряд-
ка

1{од

до_

латка
1. подАтков! 3ФБФБ'!3^.\Ё1]!{

3бояги постачання
(без податку на

додану варт|оть)

€упла податку
на додану
ваот'1оть

колонка ,\ колонк:т Б

д5 Фперат1т|;:а птитнтй шриторт| -9кра1ни, цо о11од1]тков}ютьоя за ооновно}о ст:!!]кок) та отавкю 7о''6.

ко{пг ввезе;тня:ювао!в на птитнт, шоитоо|ю 9кра]ни:
х х

|1 опеР11ц11. цо оподатков\ються за ооновною о]!в1(ою ] зз()2 2660

операц1|, що оподат1(ову}отьоя за ртавкою 797о

) Фперац!]. 1цо опод;11)(ов\.ю'гьоя за 1!\]!ьово1о отавкою: х х
?.1 операц!{ з вивсзення товар!в за шлей митно| кри тюр|| )'кра!'ни 0

2.2 1нш1 операц11,що оподатков)ютьоя за нульовою ставкою 0

3 д6 3перац1:. що не с об'с:ктоп| опод1}ткува1{ня (о'гаття 196 розд1щ \ кодекоу)
4 д6 Фперац|1 з ]!оота!1ання поо]1уг за ш1ежаш1и ми]'но] теритоР1| укратни та посп'г. 

^псце 
п0с1а!1а1|}.'1

яких визна1{ено в|]тпов!д;то до путткт1в 186.2, 186.з отатй 186 роздтщ \' (одекоу
]а 

^1ск1,^1и 
_тти;;то] :ст;и гоп!1 )'коп]ни х

/|б 0лтерац1|, ятс| зв|льглен! в1д оподаткуваттття (стаття 197 розд|щ \' 1(одетсоу.

тп1дрозд1л 2 розд1л;'\} }(одекс-:,. }]т;жародн1 договори (угоди)) х
5.1 з рядтса 5 - операт1!| з вивезе1!1!я |оваР1в ]]а птек птитгто1 теРитор!] }'кРа111и

б 3агальний обояг пос:тчання (с)'^]а ]на.1ень ] 1-г0 д() 5-го рядка колонки А) 1з 02

6.1 з рядка 6 - заг.!льний обояг операц[й зв|тного пср|од1. що с об'сктопт отодаткування
(рядок 1.1 + рядок 1'2 + ря;1ок 2'1 + рядок 2'2 + рядок 5) колонки А 1 зз02 х

7 |1ослт'ги, ориман1 в|д нерсзидента, м1ст1е постанання яких визначено

на митн!й тсригор;т !кра{ни
8 1{оригування податкових зобов'язань (рядок 8.1 (+ чц -) -Ё Рядок 8.2 (+ ти -) + рядок 8.3 (+ ни -)

рядок 8'_1 ( ' '!и -))

8.1 д1 коригування зг!дно з| огапсто 192 розд1лу \,г ](одекоу по операц!ях, дата виникнення податкових
зобов'язань по яких припадае на пер|од до 01 ;потого 201 5 року:

8.1.} д1 обся г:в постачання та податкових зобов'язань за оо}1овно}о о'тавкок)

8. 1.2 д1 о6ояг!в поотачання та податкових зобов'язань за отавко:о 7',6:

ё- 
'-_1

д1 о6ояг{в поогачання. з:! я!(и\{и 1]е на|]аховувавоя податок на дода1{у вар1]о1ъ х
8.2 д1 коРиг\-.ва|т!{я зг1дно з! ота:тто 192 розд|лт \ 1(одекоу по операц|ях. да11а ви}{икнення т|одаткови\

зобов'язань по яких {ц]иг|адас на пер1од п1ош 01 л:ю-тюго 2015 ролст:

8.2,1 д1 обсяг!в постача;{}{' 1 а податкових зобов'яза1{ь за ооновною ставко1о

8.'1.2 д1 обояг1в поотачатт1{я та подат1(ових зобов'язань за отавкою 79|,

8.2. з д1 обояг!в поотачат{ня. за яки}|и не нараховувавоя гтод!1'го!( !1а додану ваРпоть х
8.3 коригування г|одат|(о]]их зобов'язань у зв'язку з нец1льови}1 вико1]иота|{ня}1 товар1в. в:зезепих;з

заотооуванням зв!льнення в!д податк1,на додану варт!сть (отаття 197 розд1щ_\,/1(одекоу,
п1дрозд{л 2 розд1щ'' \\ (одексу, пл1жттародп1 договори (угоди)) (+)

8.:} д1 1(оРигуьа1{}1я податкових зобов'язань зг|дно з1 оташю _]9 розд1щ/ 1}(одеко1, (рядок 13.4.1 + 8.4.2)
1{.4.1 д]

8.4.2 д1 по операц|ях' дата ви]!и](нення 11од1}'11(ови-\ зс>бов'язань по яких припа](ас тта пер|од п!сля 01

.ш;о:о 2{]]5 го:;т
9

х 2бб0
9.1 (уп:а по операц;ях] дап виникне1!11я |!од:!т1(ових зобов'язань по яких пРипадас на пер!о;1 тт1о;:я (')!

:потого 2015 року (рялотс 1.1 + рядок 1.2 + рядо]( 7 + Рядо1( $.].| + рядоч8'2.2 + рядок 8.3 +

гядок 8'4.2)

х
"2660



1(од

Ряд-
ка

код
до-

датка п. | !0дАтков[11] кРв.ц1{'!'

Фбояги
:гркдбання (без

по;{атк! на

додану варт]оть)

]{озволений
податковии

кредит

1(о.1о11к| .\ колонлса Б
]0

д5
11ридб::т*т:я (виго;овлеттня, бтд1вниг1гво. опор_\/дя(ення' отворення) :] пподаткоп| на додан]/
варт{оть н:: ш:и;_н!й ;еритор!1 )'лсра1:;и :овар!в/поо'ц'г та необоротттих актив1в з п:егою |,х витсо_

риотання викшчно у [!ехах господагсько1 д1яльносЁ !1ла1}1и1(а податку д]ш зд1йонення
операц!й. як!: х х

10.1 п!дш!а!о|ь опо._1п!!;\'влнню. пгид0а,!!! }п: 1 6212
-1 

254
10. 1 ооновною отавкою та 1{\/льово1о 1 627? з254
10.1.2 с:твко:о 7' о

10.2 не е об'сктопт оподатк\:вання (ота::я 1 96 розд|п \| }(одетсот), та/або зв!льнен1
в1д оподаткування (отатт:я 197 розд|щ \- }(одеко:,,' п1дрозд|л 2 розд|пт \\ }[оде;;от.
пл1жародтт1 договоРи (угоди)), та,'або не оподатков]ютьоя (поотана+п;гя поо;ц_г
]]а ме'т(а[!и п:и гно1 :сритор1'[ }':сра1;ти та поощг. пт1оце поота.:ання яких !]из!{[1чено

в1дпов|дно до тттнк.;!в 186'2, 186.] оташ 186 розд!п,! 1(одекот за !1е'(Ё]^1и

птитно| територ 1] ]'-;сра|ни). придба н]';:: : ,\
1!1.1.1 ооновно}о отав](о|о га ]1ульовою х
\!\1.?. ?. о'т::вкото 7'}о х

!1 |1ридбання (виго'гюв;тсння, буд;втпиг1тво. опор1/:и{е1'т[я. отвореттття) без податтсу на додан-:'
варт'1сть н:: пти'гтп1й тери:юр|| \'п<ра|ни товар1в,/поо:ттг та необоротних атс:ив!в з пцетото 1х

викоРис-1ання _\/ меж!]х |'ооподароь;<о1 д|яльноот1 плат!|и|(а податку дш зд1йонення оттсрац!й. як|: х х
| 1.1 п1дшгають оподаткуванн}о за ооновною отавкою. отавкою 79ъ та нульовою отавко1о х
\ \.2 нс е об'скгопц о!!од!!'1кув.!ння (стаття }9б ро]д1щ'. \:'1{одет<с_т'), та/'або зв!ль'!сн1 в|д о;:одаткування

(оташя 197 розд1:п, \'(одекст'_ п!д1;озд1л 2 ро:зд!л::, \\ (одекс:'. п:!жзрод::! договоРи
(угоди))" та"або не оподатков1{отьоя (пос1'а.1:|ння посщ/г ]а лтс;тс::пти 

^1итно1 
те1>итор1'т

}кра|ни та посщ/г- лт1сце поо:;п'::пння яки\ ви]н0,1|ено в:дпов1дтто до;ттнкт1в 186'2.
] 86.3 оташ 1 86 розд1л:, \'' }(одс;ссч ]а А1с'](а}1и ::итт:о! територ1| !'кра1;ли) х
|]везен! на птитн:' терито1;{ю } кра|;ти :ов:три. необоро;'н! активи та ощип:а::! в|д;тере;идента гта

т:и:::!йш|.и:о|:!!'}:;1та'[п:ипос.!\!и !т:-;о:о1'х!]и[_о|)ис!а!!!!я\\|сжа(!0спо]арсько!'.т|яльнос-
1|ла!нжа податш для зд|т'тснеш о;терафй, як! о;:одатков1ються за ос1|овною ставко|0. ставко1о 7о,о та

нульовою отавкою: х х
|? ! обсяг при'цбаттгтя' под[|тот( ]{а 'цодану варпоть" сплачений п{ит1!и[1 органа\{ ]а

ооновною ставкою
12.1 отавкою 7ч.)

погатшен1 по'цатков! векоел: (гт:дрозд1л 3 розд|щ: -\-\ 1{одекст)
\2.з обояг придбання 1юваРу, ввезеного |з заотооуванняпт :зв]льнення в1д податкт на додан! варт{сть

(отаття 197 розд1щ \: 1{одеком, тг!дрозд|л 2 розд1гу- \)( 1{одекс:'. п:1жнародп! доловори (угоди)) х
12.1 посщ.ги, ощиман1 в1д неРезиде}!та] м!сце постачання яких зн:1ходи]'ься на птит;п1й територ11 !кра'[тти

1 Бвезен! на пцитн_:, теРитоР|:о \':;ра!ни товари, необоротн1 атстиви та отрип;а::! :з{д нерезидс;;та на
т:и:н!и :с;типо1:!1 } п;ра1::и !!о(.!\!и ] \|с!ою [\ викоРис!ання \ 

^|с?!(:!\ 
]о]п''-1а|1сько] д;я:ь;:о;:!

платни!(а податку д-1л зд1йснеттття операц|й, як1 не е об'скгопт оподаткуван1{я (стлття 196 розд!л_ \
1(одет;съ'). та:'або зв|ль:тетт{ в|д оподаткування (стаття 197 розд|п, \] (одекс1,' п|дрозд|л 2 розд!л,
{{ }(одскст. лл|;кна1;о.;{н| догово|)и (угоди)), та]'або не оподатков{|о1],ся (постатангтя посщг ]а
межапци пцитно| тери:ор1| }/кра|тти та пос]пг, пл!сце постанання яких ви]яачено в1дпов!дно до
пут:кт1в|86'2.186'3статт1186розд1лу\/ 1(одскстза}{сн(!п{иш:итно|територ||}кра|гти):

х х

1.). | ооояг придоання товару. податок 1]а ,цо:(а}{\] ва]]!!сгь !!() я!(0пп оплачений п1итним орга!|ап1 х
|з обсяг при116ат:ття товаР\'. ввсзено1'о 1] з!1стооув€!{1!1я}1 зв1]1ьнен!{я в1д податтст на додЁ|н\] варт|сть

(с!з!]я ]о7 Р0'1];лу \ !(о.:скс:. л!_:розл!л ) розл!"ц'\\ (одскс:. :т|а<ппаро.]н!.{о!овори (\годи)) х
1з пос[уги. отип{ан1 в1д 11еРезиде}!та' шл1сце постанання яких знах0диться :та п;итн]й територ|1 1'кра|т;и х

1.1 [1ридбання (виготовлення, буд:вництво, опоруд)кення, отворсттня) товар|в,'пооп,г та
ттеоборотних атстив1в тта птитгт!й критюр|| )"кра|ни, ввезен}1я ||а митн-\/ критор1ю }/кра1ни топар!в.
нсоборо:них пк;ив!в :з огРи\|:!!!ня в;д нерс]иденга нп т:и:н|й псри:ор!|\'кр:п1::и посп':_ як! п:с

призначаютьоя дш'[\ викоРиста|!ня \' гооподароьк]й д!яльноот| х х
1.1.1 д5 з пода1'ко\| на додану ва}1]поть х

без податку на додану варЁоть х
15

д5

[1ридба;п::я (виго1о|}]]9]!}|'!- б\,д|въти:(тво. с!1о]]]:.|(]1(е}|1]']. ствоРення, ввезен}!я) з податкоА{ на додану
варт1сть товар1в','ттос;;ут та |[ео\]о|о]ни\ пк: ив1в_ як1 !!астково викорис1ов\{оться в о11одатк0вува}|и\
операц!ях, а час]'к0во в опсрац1п. як1 не е об'с:к:ош| оп0:1аткування (ста.:'':я 196 Роз.ц;]ц у 1{одегсу)'
-г'а:'а6о зв1:тьнен1 в1д оттодагк\,ва;;!!я (с|а1тя 197 розд!т::, \' кодсксу. ;п|.'1;;озд!лт 2 розльц-,!\ 1(о,цекст.
пл|жнародн1 договоРи (\/годи)). та]/або не оподатковуються (11остача1{]1я пос]!уг за межа\1и [!и]но|
територ!| }кра|т{и та посщ'г} пт1сцс :тостлчання яки_\ ви]н]чено в!дпов|дно.т1о д1,чд{3 186.2, 186.з
статт1 186 роздтлу ! 1(одсксу за 

^1с)ка\!и 
птитно': територ|| }/кра|ни); х

15. 1 часгина|:. що вк_ю'!]г!ься до ск]!]_1\'

податкового кослиту
{Б - зпа.лення колонки 6
(ряд.1 лбо ряд.2) таблиц! 1 д1

15.2 .|асгина1', цо не вк]}оч!]е1'ься до окладу податкового кредиту х
16 1(ори;'мвання податкового кРедиту

(стп:а знанень Рядк;в (16.1 (+ чи -) + 16'1,1 (+ чи _)-! 16.1'5 (+ чи _) + 16'2 1+ чц -) + 1б'3 (+ чи -) +

16.4 (+,ги -) +. 16.5 , 16.6.] + 16.7 (+ чи -))

161 д1 кориг\1ваг1ня :]г1д}]о з1 отат'тсю 192 ро:зд:лу
кРеди]]/' ятсий було в|(по1|е1{о т рядотс 1 0.1 .1

[одекс1, обояг1в ;:ридбан1|я г!] подат1(о!]ого

1б. 1 д1 кориг\:ва1]ня зг!дно з1 отаттею 192 Розд;щ/ у (одеко1, обояг!в пприд6ан1|я га податкового
кгсди !\_ я:;ии бтло ]!!;:по|!-!!о у |)я_1о!; !()' |']

!б 1 д(] 1(оригування зг!дно з1 оташю 192 розд1лч'! }(одексу обся;.{в придбат;ття. як1 5уло вкшче!{о \
ря,]ок |0.] | х

16.1 д1 коригування зг1дно з| стс:;:с:о 192 розд1лу [' 1(одетсот обояг1в ттридбання, я;с{ б:,ло вк]!о1!9но \
рядок 1 0.2.2 х

16.1 4 д1 коРигування 
'згт.{но 

з1 отаттею 1 92 розд1"щ \. 1(одс;сс:,р5ояг|в придб;::пня. з'! якип{и не
нарахов\'нався по,'10!0!( !{{! :одпну в;:|т:!с:ь х

.1б|5 д1

]61 6 д1 коригування з|1дно з1 ог!|1'1с[о 192 розд!п \. 1(о,цекот обояг|в ттридбання. ятс! б:'ло в1(лючено 1

рядок 1 '5 '2 х



16.2 коРигування !|ода1_!(ового ](Редип внаол1док !|асткового викориота1{11я товар1в//поо]ц!'.
необоротних актив;в в операц;я\ с,]!!'с!'когосло:1аРсь!(о] 0 а6о переро6ного виро6ництва

16. з 1(оригування податкового 
'(Реди|\ 

!3 поота1'а111|'т о!;]т'оьт(огооподарсько| 11Род:кц1| },митноп:)
режм! е:сопорц/ (перенооитьоя з декларац|! (0121-012з))

х

16.4 д7 коригування пподаткового кРеди1т у зв язку з перерах]''}|коп{ чаотки викоРиотання
: овар! в посп'п п з/або необоро п ни\ л|\' ! и в! в в опода, ! кошува!! их олерлш! ях

16.5 коРигування податкового кредиц' )| зв'язку з початком ви](оРис1а1{ня товар|в лоспг.
необоротних актив|в. с\,ми подат1(}'' оплачетт1 (ттарахован1) при придбанн| та,/а6о виготовленн1
ял<их не б:,ли вк;ю.тсн! до ок]|а,ц\/ податкового щедиц. та"а6о з яких бу:;и визначен1 пода;ков|
зобов'яэання_ в опо_1п!ков\вани\ (1!!сР]!]];я\

16.6

д1

коРиг\/вання податкового креди1'_\/ \'зв'язтсу з |1о|1!]]'кош| вик()Рис{а|!!|{я товаР;в !!(|сл\!.
необоротних актив1в' от'пти 11одат1(]:, опла,;еи1 (ттарахован1) при придбанн! та/а6о виго'говленн1
яких не б\/ли втсшчен1 до оклад/ [1ода]ткового кредиту' та/або :з яких були визна+тен1 гтс.11птт<ов!

:обов'я::п:ппя_ '!{!.!ково в 0по-]|!!'\1п\в]!!;и;.,псгзц!ях. а |!ас]!(ово в о::срл::!ях_ дц! 11ч г 1:6'гц1611

о11одатк]/вання (ота;тя 196 розд|;т1, \: 1(одстссу), т'або зв1;тьнен1 в!д оподатктвання (отаття 197

Розд;щ1 \'' {(одетсот. г:1дрозд1л 2 розд|:гт 1\ 1(одексу, м;;кнародн| договоРи (:,годи)). та.'або |!0

опо_1.!!!(ов\!о!ься \пос!ачання !!ос.!\! ):! т:с;дсопти ч:и]но'[ !с|\и|оР;| ) кр::|;;и :а послч:. тт!сшс

поотачання яки\ визначено в1дпов1дно 'цо пт,нкт|в 186.2, 186'з отатт1 186 Розд;п' \'| 1(одеко1, зд
т:сжатти тти:но 1' !сРи !ог;]' } крз!'ни::

16.6.1 чаотина*. 1цо вкшо1{а€]ъоя до о1(ла,п/

податкового 1Федит!

9Б - злг::.тення колонки 6

(ряд.1 або Ря:т'2) таблиц| |!
16.6.2 чаотина+. що не вкш1{асться до окладу податкового !(Рсди1\ х
16.7 д1 кориг-\'вання г1ода1'ков0г0 :средит-:' зг|дно з| ста г; с;о 39 розд:.г:у 1 1(оде;со1

17 )'сьоп'о пода: гп<ового [(ред[!'г}
(о1,лта зна.тстть ря;цс|в (10.1 * 12'] + 12'2+ |2'4 1' 15.1 + 16 (-';и'т-;1 тсо:тонки Б) х 325{

17.1 у топц: '|иол; за отавко1о 7о'ь

(од
Ряд-
ка

ко.|1

до_

датка
1||' РФ3Р;!\}}{к!! зА зв!тнп|:! пвР!од

[уп1а ||одатку
на додану
ваот! оть

18 ! [озитивне зна1|ення р1зни1(1 }{1ж о)/р1о1о 11ода1хово:'о зобов'язаттлдтя та оуш1ою !!од|]1кового креди]\' !!оточного зв1тного
(податкового) пер|оду (рядок 9 - рядок 17) (позитивне знанення)

19 Б1д'сллне з}1ачсння р!згтиц| лт|;т< оу}1ою пода1кового зо6ов'язання та оу[1о]{) податк()вого кредиц'по1очн(':о зв|тного
(ттодатховот'о) ттер|од' (ря;-1ок ] 7 _ рядотс 9) (позитивне знанення)

591

20 13!д'сптне значс11}1я. що в1(л1оча€ть0я до окладу податкового кредиту 11ото!|ного зв'т;1ого (податкового) ттср|оду(рядок
20'1 + рядок 20'2 + рядок 2(]'3):

101з551{2

20.1 значення ряд;са 2-{ декларац|1 !1опеРЁднього :в1тгтого 1податкового) пер|о.цт 1013558
20.2 д2 у оупт! залишку в|д'емного :]начення ттогтерсдтт|х зв1гних ( ) пер!од!в, на яку зб|льшетто 1эоз*т1р оуп1и податку'

визначетто] пункгоп{ 200 ] '3 статт1 200 1 
розд1ттт ! 1{одекот. на яку г!л.!г}1ик п{ае пРавозаре€ст\'в] ги п(),|(!, ! ков1 наклздн!,/

т)озра5..н1(и 1(о]]игува1{1!я до 11одаткових н,!к]1|!дн их в €диношту рееотр: 11акла.пни\ ''''
20'з зб|"цьшено,/зменшено залишок в|'1'сптттого значе]!1|я за Результат!п1и перев!1тпси конщоштотого органу*
2| Б1'ц'сптне значення. 11(о вкпо1|а€]]ъс'1 до склад} ]|ода1'кового ](Рс,'1ип поточного зв1тного (;тодаткового) т:ер|оду, за

вира\уванням1 11озигивн.]го зна1{ен!1я р!;;:иц1 пт!;:с ст'п;о}о податкового зобов'язання та оуп|о!о 1!ода1ткового кредит\'
поточ}1о1'о зв|тного (т!одаткового) пер|ощ (рядок 20 - рядок 18)

101з5582

22 с]уп{а в1д'еп{ного значення поточ1того зв1тного (податт(ового) пеР1оду т:| втд'с,:лтного зна1]ення. |11о |]](л]о!|а]€[ьсядоо](лад,
!1од|}тково1'о кРедит)] !!о]'очното зв|ттпого (ттода;хового) ттср!од,(рядок 19 + рядок 21)

]01з6176

22.1 10]з6176

2_\ су}{а вц'смного знат|еш' цо не перев|!!цус с\'}+', об.!!{слещ" в1дповгд:о до пкту 200 | .3 отап"! 200 ] Роз.ц!п, \:' (одексу на

п{ош{е1{т подат1]|я подат1(ово; декларац1| (рядок 22 - рядок22.|)' яка:
2з.1 зарахову€тьоя у з\{енп]ен1|я оуш1и |1од€!ткового борг\, з податку н!1 дода!!у варпоть

!-1,.: дз. д4 п1дшгас бтоджетнопщ в1д1шкод1ва||[по на раху||о1( платника у банку (рядок 3 А3)
23.3 зарахову€ться до с|(ладу податкового кРед{1у насцшого зв!тного (подат|(ового) ттер|оду (рядок 2_3 - рядок 23.1 - рядок 23.2)
,! (тпта в{д'сппного з1!.!!]ення, що зарахов\/етьоя до оклад|у податкового {(Редиц насцт111ого зв]тного (под:т;;сового) пер{одц'

(рядок 22.1 + рядок 23..3) (г:ерсг:ооиться до ряд1(а 20'1 гтаоцпного зв!тното (податкового) ттс1э!од,)
101 з6 176

25 0уп:а гпода г:<у |1;! дод1]]!! в;!1]]1оть. яка п1дшгас !]а|)а$ванг[ю за п1дс!м1ка|1и поточного зв1тгпо; о (т:одаткового) пер1одт :з

ура\]ванням залиптку в|д'сптного зна.1ення !1опеРеднього зв1:ттого (податкового) пер!ощ (рядок ! 1{ - рядот< 20) та:
25. 1 опла|{усться до деР)|€вного 0|о;:(же]\]
) { ) залишаетьоя у розпорядженн1 о1льоькогооподароького п1дпРи€]}{отва та"або спряптовт'€ться на спет11альний рах},нотс**

!!ол

Ряд-
ка

1!од

до-
да'тка

[\/. 11ог:'тппгоцня зд;:п:гшк1в с!пп в1д'сп:ного з[|:]!!е}!ня зв!тнппх (под:::'ков:лх) пср!од1в до 01 .ппотого 2015 рок1'

с].}1а податку
на додану
варт|оть

2.6 л2 [уп:а залишкт' в|д'сплного зна1тення попередн1х зв1тних (податкових) пер!од!в на по1тдток лоточ11ого зв1::йо!о
(податкового) пер:оду (рядок "-\'оього, в т.н.:'' щафи 6 та6лиц] 1 А2)

21 д2 [т-.маза:титшкув|д'спт::огоз}|а1]е1{н']попередн|хзв1тних(податкових)пср1о;1!в.наяк.'т'']о@
ттер1од1 зб!льтгтет!о суп{\] 11одатку. !]а яку платник мас право ]]])с€сч)\'в!ти :тодлтков1 накладтт1,/розра_х\,нкки коригування до
податков|п нак]а'Ёпп!\ в с]]цп !о^') рес с ц;! :;о11.г гков]|\ н!к']]д{п' вт:з; па,лснт щс к:т;лт 200 ] . _] статЁ 2ц1ц1 ; 

ро зл|л} ! 1(о;1екоу
(рядок '':_сього, в :'.н.:'' трафи 7 таб:тиц! 1 {2) (перенооитьоя до Ря'п(а 20.2 декларац|1 1|оточного зв|.::;ого (податкового)
псР:о-т)' :

21{ '|) 3б|льшс;по']зпгегг!].[с!!о зали1!]ок в!;{с'пттпого зна'{ен1{я попередн!х зв1;;тих (тпо,цаткових) пе;т!од!в ]а ре]у'!},гата}1и псрев{рки
кон'гРошючого оРгану

29 д2 36!льптено/змен1{{ено:залип!ок :з{д'сплного зна1|ення поперсдн!х зв|тних (;податкових) ;:ср|од!в на,,!д!:"Б,:тшшоюц]
розрах:, нк!в

30 д], д1

31 д2 [ума негтогат.шсного :э!д'слтттого значення поттередгт!х зв!т:тих (податкових) пер|од|в;та к1нець л()!о']|1ого ;в1тного
(податкового) пер|одт' (рядотс 26 - рядок21 * рядотс 28 (+ 'ти -) + рядок 29 (+ чи _) _ рядок 30) (персттооит!,оя до рядт<а 26
насцл1.ого 5в1тттого (податково:'о) пср!ощ)

розра'\ова1{о! |)оку

пеР од\'!



1'

81дп:! ка про одночасне подання -1о декларац]1

декларац{{ (0121-0123) (стаття 209 розд:щ \7 кодекоу.)

декларац1| (0130) (пункт209'18 сташ 2|}9 Розд1щ у кодекоу)

уючнюючого оозоахунку

допо-'ення6а дов1льною форшло*о) в!дпов1дно до пункту 4б''1 ота'п 4б роздщ 11 кодеко}

3б|ьшено7зь:ешено зашок вц'емного звачеш за резуштатам1]

**** Рекв|зити опец1ального рацнку

кон]рошючого с:ргану на п!дстш| подакового повцомлеш-Ршеш

1 €ерБ та номер паспорта зшна1]ають ф!зггтн! особтт. як!']еРез ре'шпйн] пероконанш

,,'!|д'*'',, пРс: цс в!дг:с:в!дн:тт1 :'сри:'с:р!апьгштй о}эпн АеРжавнсэ] ф!ска'пьнсэ1 сп5';кбг;

}тгэ рах1'нку {ан1 6анку,/органу, в яко}п в|дкрито Ра*нок
найменування сдРпоу мФо

в!дмовлються в1д прийшя рессщац]
\'ь1.а!нг: :а д:дц'15 3!дь::гк5 г паспор:!

номе1]а

до пункту .16..1 отатг! '[6 розд!лу 11 |1оАаткового коАе
3м1от допс_|{о:з/п

|внення

Ёаведена |н(;5 тов1рною.

1(ер|вник (уповнова:кена ооо6а) / ф!зинна оооба

(законний предсъвник)

(рессщаш:йн:ай номер обл!ково! каР]к]4 шатника лода]к1в

або сер1я та номер паспорта) 1

[оловний бргалтер (ооо6а, в!дпов1дальна за

ведення б1'хгалтероького обл|ку)

рсссраш!йний номср обл!ково| картки шагнико лолатк!в

або сер1яи номер паспорв) 1

')1)) €в1тлана
: !н!фм в чи,ч{у;.';' *''''] [6Ё{рн1.:..*'; \ *\

'ё
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