
Додаток 6
до податкової декларацiї з
податку на додану вартiсть

Довідка (Д 6) 011 X Звітний
01 подається платниками, які заповнюють рядок  5 декларації, 012  - Звітний новий

та підприємствами (організаціями) інвалідів 013  - Уточнюючий

02 Звiтний (податковий) перiод 2 0 1 7  - 1 1
(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. Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу),операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг,
місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V  Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від
оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

№ з/п Назва операції Пункт (підпункт), стаття Кодексу Сума, грн
1 2 3 4

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)
1  -  -  -

Усього згідно із статтею Кодексу  -

Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186
розділу V  Кодексу за межами митної території України

1  -  -  -
Усього згідно із статтею Кодексу  -

Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ  2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))
1 операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та

брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону
для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707

згідно з

Розділ ХХ,підрозділ 2, п.23 7 250,00

2 операції з постачання послуг, що надаються іноземним та
вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення

пасажирів, їхнього багажу і вантажів та оплачуються ними
відповідно до законодавства У

Розділ V, ст.197, п.197,9 83 446,63

Усього згідно із статтею Кодексу 90 696,63
Усього  рядок 5 декларації 90 697

Таблиця 2. Розрахунок показників щодо належності підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів
ЧПІ  - Відсоток інвалідів, які мають на підприємстві (організації), яке (яка) засноване(а) громадськими організаціями інвалідів,

основне місце роботи, протягом попереднього звітного (податкового) періоду від середньооблікової чисельності
штатних працівників облікового складу такого підприємства (організації)

ФОПІ  - Відсоток фонду оплати праці інвалідів  протягом звітного періоду від суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат
БВТ  - Відсоток суми витрат з переробки (обробка, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складо-

вих частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються при виготовленні таких товарів/послуг, щодо яких застосовується
звільнення від оподаткування підприємством (організацією), яке засноване громадськими
організаціями інвалідів, відносно ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг

Дата подання 1 9 . 1 2 . 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.


