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06 [[одаткова адреоа 11оштовий:ттдеко | 6 12 ! 6 { 0 ] 2
ву'1иця тере|]]ковот. б!д. 2. слтт. 1]Б)11,1(йй Б-щл]к. ввлико];-\'Р'{-цъкии Р.\ион^
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'елсфо]| 5 5(}з,1

ц)ако

|]тта !! \11с7' |/)ц}!!!о51'ша

01 подАтковА дЁ!(.|!АРАц|'[
з подАтк}' 1{А до.цА1|)' в.\Р1'!ст1,

011 ! х !3в!тн::

01 3в]тт:а нова

о ,,1 о 3ага:тьт:а х
0 21 €пе:11а;:ьттий ре;ки^] о[]о'цатк\'ва;;ня д1я.пь;+оот! у с(;ер! о!::ьоь:сого гооподаРотва

о 22 [пец|ат:тьний Рс)ш}}т оподаткув::ння д1яль::оот! у с(;ср1 л:1сового 1'ос1|од;!Рс1ъа

!э €ттец1альттий Рс'(шп! о{!од1!т!(\,вання д|яльттоот! ]'с4)еР; Ри5а11ьо1'ва

о1 30 01льоькогооподароьке п1дприеп!отво' я1(е не обра.гто о!!ец!альний ре)1(ип| оподатк1,вання (птнкт 209.18 отатт! 209 розд:;п,
\! |[одаттсового т<одет<су 1:кра|ни (дат:! _ {(одет<о))

1. !1одАтков] зоБов'язА!{{|я
0бстгги пост;:,;;:лтття

(без податкт на

до;1а!!\] вар]]с]],)

ц!1 на птитнтй шри1юР11 !кра|ни, що опод|!т1(ов]{отьоя за оо1]ов}!ою ставкою та ставю 7о:1',

[в ъта птитнт' територ|ю }']сра1::и:

опе|]а|(!!] що оподатков\ют1)оя за ооновною став](о]{)

я ]за отавкою
з2! !! у,!ьово!о отавко[о

з вивсзе1|шя'говар1в за пп1е){0 }{итно'1 територ1' }'|(рат!{и

1нш1 опе|]а|(11.що опода ютьоя :]а нульово1о отавкою

0перац!|. що г:е с об'с:ктоп1 о!1одатк\/вання (ота т:я 1 ]д1п1 ! колекоу

Ф:терош!1 з постачання ппос'1) г за п1ежа}1и п1ит1{о1 територ1т укратни та поогуг. п1|оце 11оот:]ча}|}1я

яких'визна!!ено гэ1дпов|дно до пуъгкт!в 186.2. ]86'з о:а::'| 186 Розд1щ/ \' 1(одекоу
за п1ежап{и п{итно] те'итоо11 }коа|ни
Фпераш11. ятс1 зв1льнен] в!д оподаткування (отаттт }97 розл!щ \,/ кодекоу,

: ря_1п;п 5 - о::ср::ш!1'1 вивс!(!!!!я повпр!в за лп:;до т:ипно1

}а:зльнийобся! ]!о;!:|'!.!!!ня(смптптп;а':снь:!-:одо5-:оря_1:с:: :;о:пон:си,\)

э ряд;са 6 - ]а1 !,льний обояг операц|й зв]тного псР1од1/] що € об'ек'гом о11ода|1х\:ва1{|тя

док 1.] + рядок 1.2 + ря;ток 2.1 + рядок 2'2 + рядок 5) колонки А
[1ослуги" огриплан| в1д ше|]с]и;1ег]та_ пт!оце поста:';а;;;:'] 

'1|(их 
ви]!|:]че||о

г!а м1итн1и кри 1'ор11 )

1{оригувангпя ||ода'гкових зобов'я;аппь (Ря,|1ок |].1 (+ чи -) + рядотс 8.2 (* чи -) + рядок 8.3 (+ ,:и -);
ря;1ок 8..1 1+ ,;и -))

коригування зг!дно з| ота1-гею 192 роздлтт \,/ (одекоу г:о от'терац|ях. дата виник|{е!{1{я {1одаткови\
зобов'язагть по яких припадае на пер!од до 01 штого 2015

г1в поота!{ання та пола1'кових зань за оонов}]о1о отавко1о

г1в поота1|ан|'я та по'ца)1(ових :]а став1(ою

обояг1в по0-]'а.|а}{1|я, за я1(ип{и ]1е н.|раховувавоя подато1( 1та додан\/ вар':'|оть

коригува111!я зг;дно з; оташю ]92 розд|]ц' \| (одекот по операт1!ях' дата виникнення !1одат|(ових
зобов'язань по яких 11рипад::с :+а г:ер!од п1сш 01 ]1ю1о] о 2015 року:
обсяг|в поста.лання та] 11од!ткових зобов'язань за ооновною отавко}о

обсяг]в поотачання та податт(ових зобов'язань за отавтсою 79{'

г1в поота!1!1}1ня. ]:] я](ип{и не !|аР:!\овуваво'1 подаюк на додан1: варпоть

коригування 1!од;]:'|(овлх ;обов'::за:пь у зв'яз:<у з нец1льовим викориотан1]я[1 говщ1в, ввезених:з
заотооуванням зв1льнення :;!д податк:'на до]1а|!)' взрт1сть (стаття 197 розд1лу\: (одекоу'
п|дрозд|л 2 розд1щ, \\ 1(оде;ссу' пт1жнародн! договори (угоди)) (+)

коРигування податкових зобов'язань згтдно з1 с!'а1ттею '|9 Розд1'{.\, 1 !!одет<с:' (рядок 8.:1. } + 8.4.

по операц1ях" дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадас на пер!о21 до 01 штого
2015 ро;<у

по'операц|ях, да1:| виник];е}тт.я 1!од'!1'кови\ зобов'язань по яких припадас тта ттер!од п1ош
лпо'юго 2015 року
) сього по.|,:тков::х'эобов'я'в::::ь
(отьта знанегть рядк!в (1'1 + ].7+ 7 + 8 (- чи +)) колонки Б)
[умта по оператд1ях. да]а вини!(}1е!{ня !]ода]](ових зобов'язань по яких припадае гта пер1од п1ош 01

потого2015року (рядок1.1+рядок1.2+Рядот(7+Рядо|(8.2 1+Рядоц8.2.2+рядок8.з-г
ядок 8-.1'2)



код

Ря.!г
|(а

код
до-

да]'1(1| п. !!()]\/\т!(ов}|г! кР!]д|1т

0бояги
придбанлтя (без

по/{а'[ху }|а

додат;т вар'йотъ)

до]во]|ен ии
податковий

кРедит

:со:тонка.\ тсо;:онка Б
!0

д5
[]р':тбання (вигото:э;:с;л;;я:. бтд1в::и:1тво. опоР1]д{е||1|']. огвореттня) з 11одат](о^|,'^ дод,щу
вар,с]'ь н:т птиттп1й |с]]и]о]]1т \/гсра1тти товар:;;гпоо;гтг ;а :тсоборотних а1(тив1в ] п*етою ]х вико-
риотання викшч!!о ! [{е)1{ах гоо!1одароько!'д1я'тьнос-г'; !|,]1а!т1{ика пода]х\.для зд{йсттення
операц1й. ятс1: х х

101 !]|дш ! аю гь опо:|, '1 к\ в{!н ню_ пги''1б3н !'!|: 5з 56 10 71
10.1.1 основ{|ою ст3вкою та н\ льов()!о 515 6 |071
10.1 ставтсого 7о:о

10.2 1|е с об'€]ктоп,| оподат1(ува}тня (отапя 196 Ро]]]{|]!\-, \,' 1(одеко:,). та1або зв1льт:етл]

в|д оподатк-:,вання (о]а11я {97 розд1л1,\. 1(о,'1ст<ст'. п!д1эозд!л 2 розд1лт \\ 1(одеко_:,
ш1|жародн' дого1]оРи (:,п о;ци)). т:т:або нс о!!ода]тов}'ються (поста,:ання поопг
з!| п{е)|(а[1и п1и|нот територ1| )]крп! п: и та посл\ г. пт1сце поста.та:тл;тя я!(их виз!|:1чено
в;дпов;]ц{о ,!о пугллс:'|в 1 86.]. 186.] с:атт| 186 Розд]л}_ \' }{олекоу за| [|ежаш:и

птитно1 територ|| )'тсра'[ни). придба;т! за;

1 0.2.1 ооно!1{о!о ота|з](о!() га |{\.]!ьовою х
| 0.2 |'?]вк()!() /" о х

11рилбання (виготов:ег:пя. |этд;в;;и;1гво. споР!джен|]я. отворенн;:) без податкт !!а додан\/
ваР'1";о|ь 11;] [!н!Ё!!й |еритоР;|:''кр::1;пн 1овар;в/11ос]]у| [а необоротни\ ат<тив1в з п1сгою |х
викориотанпя ]] \{е)ках гооподароьл<о1 д|яльноот! платника пода]ту дш зд|йо}1сн!!я операц|й, ятс1: х х

11.1 п1д]шг2!ю гь 0|!0да] г[(уванню за оо!{о!][{о1о отавко}о. отавкою 797о та т;т'льовото ст;!вкою -\
11.2 !{е с об'сктоп{ оподаткування (отагтя 1 96 розд1щ. у 1{одеко_т,). та'/або зв|льнен1 в!д оподатктва;ллтя

(отапя 197 розд|:тт \'1(оделсо:'. п1дрозд1л 2 розд|лп \\ |(одексу. пл!жарод::| догов()Ри
(утоди)). н]аб() !!е о1!()/(!!г!(ов\1о1),ся (л:оота.та:ння 11оо]г]/г ]а] птс;капти птит+:о'{ критор||
)/кра|ни та поо']туг. пт!от1о птоотаноння 

' 
!(их ви ]1{а'|сно в]дпов|дно до пт;лкт1в 1 86'2.

186.3 статЁ 186 ро:зд1лт \,' 1(одекс:']! ш!с'|(а[1и штш:;то| ь_ритор!| )/кра|гти) х
!) Бвезегт] на^1иг!]у1'е1]ито|]!ю\';;ра1тти !овари.необоротт{! ::к:и:,итаощип:ап:!в!дне1тс:идегпта:;а

т:и:::!и:.ри:ор|!'}';;рз!'::и!!ос.]\!и]п:е:ою]'хвикоги. !{!ння\\!с'|(1,\!ос!!о_1арсько1 .т!ял:,::ост!
плат|!1!{а |]ода'])(}' д]1я ]д'|с}]е}}!я о]]сРац|}|, як; о|]0датков}1от|'с' _',а ос!]овною ставко]о' ставк0ю 7о'7о та
н!льовою с]?вкок): х х

12.1 об0яг 11Ридб:!н]1я. ![0]1а ]0!( !{1, додаг|\/ варпо-|'ь. ог:лачс+тий [1и]}1и}{ органа\] ]]а:

12. 1 .1 основно|о от.1в|(ок)

\2.\.2 отавкою 7уо
12.2 !!о!1!ш!е!!| по_]а![(о8! ве!{ссл] (п]-1по]д:.:.] ро';:!'гпч \\ |{!'.(с!((\)

12' з обся: придбання !ов!г\. вве:сн0|о !: тпс:ос1вл:;:;ят: зв!льп:.ння в!: лодл::'_: на _]од::н\,влРЁ;:ь
(с:эт:я ]97 Розд1]!у \. ](одекоу. п|дрозд!л 2 розд|щт )(! }(одскс:. пт|жнаро'цн| договори (\,годи)) х

1'2.4 посщ]ги' ощима111 в1д }1еРсзидента. !11сце пост|}|[||н}1я яких 311а\одиться на п:ит;л1й територ11 )'к1;а|ни

8везен: тта д{итну те|]ито|]!о )"кра|гти товари. необорот!{; активи {:] отри\!|{{; в1д нерезиде:тга на
т:ипп;!и г"ри:о1:!1}'крз!'ппи поспги ) п:с:о:о]х вико|]ис!а!!!!я \ п!ежа\ гос!!о.1аРськот-1;ял!,|!о;!;
пла|ника податку д]ът зд|йснен}1я операц;й, як; не € об'ектош{ оподат!(тван!{я (стаття 196 розд!,тт,\|
(одекс.:'), та,]або :]в;льнен] ;з!д оттодаткуг;апт!{я (с]а г1'1 197 розд!л' ! (одексу. п!дрозд!л 2 розд!л,
!\ {(одексу. 

^{;)|(11аро.|111] 
договоРи (уго:ци)). -]'а|або не о]1о71\а1'к0в_\!о ] ься (поста'{а].1.я посщ1г :]|

\|сж.!\|и }!и:::о|;с1:и:о1:!! } к1:.:!;:и !] !!о(.!\!. т:!сцс::о;:з';л;;::! !ки\ ви]н;!'!!!!о в|1повп-1::о-1о

п]'1|пт|в ] 86.2, ] 86-3 статт| ) 86 розд1лт \/ 1(одекс':, за л1ежаш!и плигно! терито1э|'| )'кра|ни):

х х

!з.1 обояг !ц]идбання товаРу. лода10к ||1! дода11-\] варт|сть 11о якопш сплачсттий |!и |'!{ип1 о|]ганап] х
!з 2 обояг придбання 'говаРу. ввезеного 1з :;ао:ооуванттяпт 'зв!ль}!е[(!1я в1д лодатку }!а додану ваРтоть

(огат;я 197 розд!п_ \' 1(одекст. п!дрозд1л 2 розд!щ' \\ 1{одс-кс:. пг!жнарод::1 договори (тгоди)) х
1з з 11ос.;гу! и. о г1;има;:! в|д т;срсзидс:; ; а' \11сце поста!1ання яких знаходиться т:а л:и:'н|й територ1| } кра!гпи х
11 [1ридбання (виготовлення' буд[вни1{тво, опорудження, отворення) товар1в/поощгг та

необоротних актив;в на }'итн;й 'шРитор;! \'г<ра1ни. вве:]ення на \1и]!у шРитор;ю }/г<ра!ни товар!в
нс,:б,:|то::;их !к!ив!в ]:| 0||\и\|.||||я в!д нсгс1и-]с!!!а !]а [!и!!!;и пери:ор|1 } п<рп!ни пос,туг. як!::с
призн(!ч1}}о']'ьс'1 дш 1\ викорио1ання у гооподароьк1й д|я::ьност1 х х

1.1.1 д5 з лодатко\{ 1[!! дод!!|!у ва}]] 11с 1'ь х
14.2 без под;:т;ст на додану варт!сть х
15

д5

|1ридбання (вигото:э-тення. |;уд:вництво- сг1оР\/дження. ство|)ення. ввсзё:тгтя) з пода!|коп{ |{а додан\/
ваР];с1ъ 1о]]а])|в]]|!ос:!\| :а ;;соборо:::их .!!.!и|!!11- !!11'!:!с]ьово ви||оРис[0в\1о[ьс'1 ]! (}!|()](агков\1в|11и_\

опеРац]ж. а !!астково в о]]е])ац;п. як1 1{е €: об'с(то^{ оподаткув;11111я (стаття 196 розд!л:' \1 (одекс1:;-
та/або зв|льнен! в;д о]1одаткування (стаття 197 Розд;,ц,\| (одскс_:,. п1дрозд!л 2 роздф' !]\ (одекс:'
ш:|хснародтт! договори (угоди)), та/або не оподатков]Фться (постачання поспг за ш:еж::пци птитно'[
територ|[ } кра!ни та посщ"г' п1;сцс !!оста|{1,|{!!я я!(и\ ви]н]че]!о в|дпов|дно ;1о пунк{в 186.2. 186.3
стат!; 186 1;озд!лу \] 1(о'цексу за ш1е,]{ами плиг;по! тсритор|| \/кра|ни): х
!т:!стина*. |цо в!(ш0|!|]е]ьоя /к) оклад}

пола1'1(о1}ого к0еди1\

{8 - значення колонки 6
(Ряд'1 або ря,]1.2) таблиц; 1 д1

!5.2 |{аотина*, що не вк]}}оч!|с1 ьс'! до оклад]' пода 1хового креди ц )
|б [(оригування податкового кре'{и]1]

(супта зна.тень рядк!в ( 16' 1 (+ чи -) + 16.1.1 (+ чи -) + 16.1'5 (+ чи -)-Ё \6.2 1+ чц -) + 16'3 (1 чи _) +

16.4 (+ ,{и -) + 16'5 + 16'6' 1 ] 16.7 (+ чи _))

161 д1 коРигува1111я зг]дно з| ота1*[е1о 192 розд;.]п1 \| 1{одеко1' обояг!в ггридбання та !|одаткового
!(редид|. який було вкш1тено у Рядок 10.1.1

16.! ! д1 коригування зг;дно з1 отаттею 192 розд;,ц_ у }(одолсо:, обояг|в придбагп!!я та податк()вого
кредип'' який було вкш|!ено у рядок 10.1.?

16.]2 д1 1(оригува}1!|я зг1д}{о з1 о'нт'тсто 192 розд1щ: у |(одексу обояг|в пРидбання. як| бутю вкшчено у
ря.:ок | 0._|. | х

]6'1'з д1 коригування зг,дно ]]; стакю 192 розд!д, \:' 1(одекот обояг1в придбаттття. як! бт-:то вт(ш!тено \/

рядок 10.2.2 х
161 4 д1 кориг\-,ва!{ня :]г1д}!о :}| о:т:ггето 192 розд!тш \'1(одетсо1,.обсяг1в п1]идбанн'!. за яки}{и не

нараховувавоя податок на дода}!у вар!оть х
]61 5 д1

]б !{э ц1 коригування зг1дно з1 отап'ею 192 розд''ц/ у }(одетсоу обояг!в прид6аггття. як1 бу:то вкшчено }
рядок 15.2 х



\ а|(тив1в в о]1од;]тков\]ва!|1их операц]ях

::|:1]:]:]1|:."1!()да!](01]()!(),.|,";т,,]]

;:;-т:].1]1) 
']].]1'*1 

].]| '|' 1'1_1:! 
!!;\' с||'||';сн; !!!:|Р]!\0!11,!!;; л;'и при.:,5;,нпг: !:! 0';0 в;!о!(,в]!с1!|!|я;сих не 5-:'.ци втслочсгп! д() с|с!|]{\ ,,,'',,,*.,'.'.^''._-,''',,,:.'- .:'"н{! 

|1'!|/\9(|п!|! та:'ас>о виготовле:ггг!

..о'',.'!,", 1';;;;;;;;;;'* ;'|'#;;:'"' 
](Рсдит]'^ 1'а)]'|]бо ] я1(и'\ б1'ли виз:ла'те;т1 ,,'д,..',;

.|^|п11|б. с\\|и ||о'|||к\.. сп.:л':;н! {нлр::хова::!) п1:и лри-:6::н;;! |" ,б' 
'",',,,''-,,,'

яких тте б.ули вкш.тегт1 до ск
:зобов'яз::н::я. ]{.1с]1(ово 

' ''*'"'^'пода]тковог() 

кРе,циту] та,'або з 
'1ки\ 

були ви:знателт| податков!
о 

] 
од.а гк 

]' :!:1 
н я ( с та п я 1 96' 

: ::ц: 
т:;ц',Ё;':;}: : ;; ж;; ""': ж::,ж '"Ё }|*;э;Ро!_{!.п \' !'о:сп;сх. п|д;,9 1.11.'] |'.',_т! :т х\ к'т.,,.'.. ,,!]!!{!|\0.1н,до] овоРи (\!о.'1и'-)' ;л або п;с
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