
Вiдмiтка про одержання Додаток 1
(штамп контролюючого органу, до податкової декларацiї з

 дата, вхідний №) податку на додану вартiсть
 -
 -

Розрахунок коригування сум податку на додану вартість 011 X Звітний
01  (Д1) 012  - Звітний новий

013  - Уточнюючий
0110 Загальна X
0121 Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства
0122 Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства
0123 Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства
0130 Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209

розділу V Кодексу)

02 Звiтний (податковий) перiод 2 0 1 6  - 1 2
(рік) (квартал) (місяць)

03 Звiтний (податковий) перiод, що  -
уточнюється (рік) (квартал) (місяць)

04 Платник Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт"
від  - №  -

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))
041 Податковий номер платника податку 1 або серія та номер паспорта 2 01125695

05 Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 011256921031

Таблиця 1. Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу:
(грн)
№ Платник податку - покупець Період складання  Обсяг постачання  (без  Сума податку на додану вартість Обсяг постачан-
з/п (індивідуальний податковий

номер)
податкових

накладних, за якими
проводяться
коригування

податку на додану
вартість) (+ / -)

Основна ставка
(+ / -)

ставка 7% (+ / -) ня, за яким не
нараховувався
податок на

додану вартість (+
/ -)

1 2 3 4 5 6 7
1 337176704635 12 . 2016 -36535,45 -7307,09  -  -

Інші в розрізі умовних ІПН: -132 359,43 -26 471,89  -  -
100000000000 -132 359,43 -26 471,89  -  -
200000000000  -  -  -  -
300000000000  -  -  -  -
400000000000  -  -  -  -
500000000000  -  -  -  -
600000000000  -  -  -  -
Усього за звітний період (рядок 7 декларації) -168 895 -33 779  -  -



Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу
(грн)

№ Постачальник Період складання Обсяг постачання  (без Сума податку на додану вартість
з/п (індивідуальний податковий номер) податкових

накладних, які
коригуються

податку на додану вартість)
(+ / -)

основна ставка
(+ / -)

ставка 7% (+ / -)

1 2 3 4 5 6
Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та  ставкою 7%  (рядок 12 декларації)

1 387277726597 11 . 2016 -31,30 -6,26  -

Усього за звітний період , у тому числі: -31 -6  -
придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів  -  - X

усього за основною ставкою та за ставкою 7 % (рядок 12 декларації) -31 -6  -

Дата подання 2 0 . 0 1 . 2 0 1 7 Наведена інформація є повною і  достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа
(законний представник) А.С. Соколов

( iнiцiали та прізвище)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта 2 3 0 1 4 5 1 7 6 1 8

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за
ведення бухгалтерського обліку) Т.В. Жовтоног

( iнiцiали та прізвище)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта 2 2 3 7 0 1 0 2 3 4 8

1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або
реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.


