
Додаток 1
до податкової декларацiї з
податку на додану вартiсть

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

013  - Уточнюючий

02 Звiтний (податковий) перiод 2 0 1 7  - 0 3
(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/або номер паспорта 2 01125695

05 Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 011256921031

Таблиця 1. Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 та пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу:
(грн)

№ Платник податку - покупець
Податкові накладні, за якими
проводяться коригування

Обсяг постачання  (без 
Сума податку на додану вартість

Обсяг постачання,
за яким не

з/п (індивідуальний податковий
номер)

період
складання

ознака
здійснен-
ня с/г

операцій*

податку на додану
вартість) (+ / -)

основна ставка
(+ / -)

ставка 7% (+ / -) нараховувався
податок на додану
вартість (+ / -)

1 2 3.1 3.2 4 5 6 7
Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу:

1 011805615530 11 . 2016  - -6988,60 -1397,72  -  -
2 227598721038 3 . 2017  - -38499,57 -7699,92  -  -
3 337176704635 2 . 2017  - -913,00 -182,60  -  -
4 337259521034 2 . 2017  -  -  -  - -236452,97
5 353557708220 2 . 2017  -  -  -  - -16252,77
6 355680521031 4 . 2016  -  -  -  - -5,50
7 394736215035 1 . 2017  - -45,72 -9,14  -  -

Інші в розрізі умовних ІПН: -51 802,84 -10 360,58  -  -
100000000000 -51 802,84 -10 360,58  -  -
200000000000  -  -  -  -
300000000000  -  -  -  -
400000000000  -  -  -  -
Усього за звітний період (рядок 7 декларації) -98 250 -19 650  - -252 711
у т.ч. за операціями, визначеними статтею 16 1 Закону України  -  -  -  -
"Про державну підтримку сільського господарства України"
600000000000 (переноситься до
рядків 4.1, 4.2 декларації)

 -  -  -  -

Усього за послугами, отриманими від
нерезидента на митній території
України (переноситься до рядка 6
декларації)

 -  -  -  -

Коригування податкових зобов'язань згідно з пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу:
600000000000 за операціями відпо-
відно до пункту 199.1 статті 199
Кодексу у зв’язку з перерахунком
частки використання товарів/ послуг,
необоротних активів в
оподатковуваних операціях, виходячи
з фактичних обсягів проведених
протягом року оподатковуваних та
неоподатковуваних операцй
(переноситься до рядків 4.1, 4.2
декларації)

Х Х  -  -  - X



Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу
(грн)
№ з/п Постачальник (індивідуальний

податковий номер)
Податкові накладні, які

коригуються
Обсяг постачання (без податку

на додану вартість)
Сума податку на додану вартість

період складання ознака
здійснення с/г

операцій*

 (+ / -) основна ставка
(+ / -)

ставка 7% (+ / -)

1 2 3.1 3.2 4 5 6
Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та  ставкою 7%  (рядок 14 декларації)

1 215600426655 11 . 2016  - -485,43 -97,09  -

Усього за звітний період (рядок 14 декларації), у тому числі: -485 -97  -
придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів  -  - X
у т.ч. за операціями, визначеними статтею 16 1 Закону України  -  -  -
"Про державну підтримку сільського господарства України"
Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України
(переноситься до рядка 13 декларації)

 -  -  -

* У графі 3.2 проставляється позначка "+" у випадку здійснення операцій, визначених статтею 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського
господарства України" платниками податку, які внесені до Реєстру отрмувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства України", або які претендують на внесення до такого Реєстру.

Дата подання 2 0 . 0 4 . 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/або 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/або 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/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.


