
№

044 управління майном

Договір про спільну діяльність             від

спільна діяльність

042 фізична особа

(рік) (квартал) (місяць)

(місяць)

03 Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки

04 Платник

(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної 

діяльності та управління майном  - найменування, дата та номер договору)

юридична особа Код за ЄДРПОУ

Додаток 7

ЧВ

Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами), 

необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями 

представництво нерезидента, що 

не має статусу юридичної особи

Податковий номер, який надають органи 

державної податкової служби

(квартал)

043

041

01

011

до податкової декларації з 

податку на додану вартість

02

012

013

Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) 

податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними 

активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (Д7) 

Звітний

Звітний новий

Уточнюючий

045

05

який здійснює розрахунок

відповідно до пункту 199.2

статті 199 розділу V  Кодексу

(грн.)

Договір про управління майном           від

Індивідуальний податковий номер 

платника податку на додану вартість

Звітний (податковий) період

(рік)

№

Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або серія 

та номер паспорта

Податковий номер, який надають органи 

державної податкової служби

Податковий номер, який надають органи 

державної податкової служби

(номер свідоцтва про

реєстрацію платника податку на додану вартість)

2

* Застосовується протягом поточного календарного року для визначення податкового кредиту при заповненні рядка 15.1 декларації.

5

Таблиця 1. Розрахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та/або необоротними активами

між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями 

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

Частка*  використання товарів/послуг, 

необоротних активів в оподатковуваних 

операціях (колонка 4 х 100% / колонка 

3)

Податковий період, за який 

здійснюється розрахунок

оподатковувані операції

(сума значень рядків 1,  2.1,  2.2 , 8.1, 8.2 

колонки А декларації та всіх уточнюючих 

розрахунків)

загальний обсяг постачання (сума значень рядків 

6 та 8 колонки А декларації та всіх уточнюючих 

розрахунків)

3 41

Платник 

попередній календарний

рік

Відмітка про одержання

(штамп органу державної податкової служби, 

дата, вхідний №)

який здійснює розрахунок

відповідно до пункту 199.3

статті 199 розділу V Кодексу

перший звітний

податковий період, у

якому задекларовані такі

операції

http://www.elzvit.org.ua/


** Звітний період початку  використання необоротних активів одночасно в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях.

642 3 7 85

Таблиця 3. Перерахунок* частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) необоротними активами між оподатковуваними та 

неоподатковуваними операціями 

Дата (звітний 

період)*** 

формування 

податкового 

кредиту за 

придбаними 

необоротними 

активами 

Вартість придбання 

необоротних активів (з 

урахуванням розрахунків 

коригування у разі їх 

наявності)

Коригування податкового кредиту у 

зв’язку з перерахунком частки 

використання товарів/послуг та/або 

необоротних активів в оподатковуваних 

операціях (колонка 6 - колонка 7) - 

значення цього рядка із знаком + чи - 

переноситься до рядка 16.4 декларації за  

звітний (податковий) період, на який 

припадає 12-й, 24-й, 36-й мясяць 

використання необоротних активів

Фактично 

включено до 

податкового 

кредиту з 

урахуванням 

визначеної частки 

використання 

Підлягає включенню до 

податкового кредиту з 

урахуванням перерахованої 

частки**** за результатом 

попередніх 12 місяців

обсяг (без 

податку на 

додану 

вартість)

податок 

на 

додану 

вартість

№ 

з/п

Дата (звітний 

період)** початку 

використання 

необоротних активів 

(введення їх в 

експлуатацію)  

1 2 3

* Здійснюється за підсумками поточного календарного року, і результати відображаються у декларації за останній податковий період року (у разі зняття платника з

обліку -  у декларації за останній податковий період, коли відбулося зняття з обліку).

Сума податку на 

додану вартість, що 

підлягає включенню 

до податкового 

кредиту з 

урахуванням 

перерахованої 

частки 

використання 

товарів/послуг в 

оподатковуваних 

операціях (колонка 

7 х  колонка 5)

9 10

Фактичний обсяг проведених протягом поточного року 

оподатковуваних та неоподатковуваних операцій

всього (сума 

значень рядків 6 

та 8 колонки А 

декларацій та 

всіх 

уточнюючих 

розрахунків за 

поточний рік)

оподатковувані 

операції

(сума значень 

рядків 1, 2.1, 2.2, 

8.1 та 8.2 колонки 

А декларацій та 

всіх уточнюючих 

розрахунків за 

поточний рік)

неоподатковувані 

операції (сума 

значень рядків 3, 4, 

5 та 8.1.1 колонки А 

декларацій та всіх 

уточнюючих 

розрахунків за 

поточний рік)

4 7 8

обсяг (сума 

значень рядків 15, 

16.1.2 та 16.1.3 

колонки А 

декларацій та всіх 

уточнюючих 

розрахунків за 

поточний 

календарний рік)

в оподатковуваних 

операціях (колонка 

3 х 100% / колонка 

2)

Придбання (виготовлення,

будівництво, спорудження

створення), ввезення

товарів/послуг, які частково

використовуються в

оподатковуваних операціях, а

частковов операціях, які не є

об'єктом оподаткування

(стаття 196 розділу V

Кодексу), та/або звільнені від

оподаткування (стаття 197

розділу V Кодексу, підрозділ

2 розділу XX Кодексу,

міжнародні договори

(угоди)), та/або не

оподатковуються (пункти

186.2, 186.3 статті 186 розділу 

V Кодексу)

Перерахована 

частка 

використання 

товарів/послуг в 

оподатковуваних 

операціях виходячи 

з фактичних 

обсягів, проведених 

протягом року 

Коригування податкового 

кредиту у зв’язку з 

перерахунком частки 

використання 

товарів/послуг в 

оподатковуваних 

операціях (колонка 8 - 

колонка 9) - значення 

цього рядка із знаком + 

чи - переноситься до 

рядка 16.4 декларації за 

останній податковий 

період календарного року 

сума 

податку на 

додану 

вартість 

(колонка 6 

х основну 

ставку, %)

Таблиця 2. Перерахунок* частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами між оподатковуваними та

неоподатковуваними операціями 

**** Визначається згідно з таблицею 2.

*** Звітний період, у якому було сформовано податковий кредит по необоротних активах, які почали використовуватися у звітному періоді.

* Заповнюється у разі використання необоротних активів одночасно в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях, а також при здійсненні перерахунку

частки такого використання за результатами 12, 24 та 36 місяців їх використання.

Фактично 

включено до 

податкового 

кредиту (сума 

значень рядків 

15.1 та 16.1.2 

колонки  А 

декларацій та 

всіх 

уточнюючих 

розрахунків за 

поточний 

календарний 

рік)

5 6

№ 

з/п

1
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Оплата із залишку з 

попереднього (іх) 

періоду (ів) 

неоплачених 

товарів/послуг для  

касового методу (з 

колонок 1 та 2 

відповідно)

обсяг (без 

податку на 

додану 

вартість)

**** Розраховується за формулою: (значення колонки 1 - значення колонки 11 + значення  колонки 7).

2 3 4 6 71

Залишок **** 

неоплачених 

товарів/послуг для 

застосування 

касового методу, що 

переноситься до 

колонок 1 та 2 

відповідно таблиці 4  

розрахунку за 

наступний звітний 

(податковий) період

податок на 

додану 

вартість

Залишок з 

попереднього (іх) 

періоду (ів) 

неоплачених 

товарів/послуг для 

касового методу оплачені

обсяг (без 

податку на 

додану вартість)

податок на 

додану 

вартість ***

для касового методу

Придбання товарів/послуг**

***** Розраховується за формулою: (значення колонки 2 - значення колонки 12 + значення  колонки 8).

9 10 11 125

* Здійснюється платниками, які застосовують касовий метод визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту згідно з пунктом 187.10 статті 187 розділу V

Кодексу.

** Товари/послуги  за переліком згідно з пунктом 187.10 статті 187 розділу V Кодексу.

***  Включається до податкового кредиту за наявності податкової накладної.

13

не для касового 

методу

податок 

на додану 

вартість

не оплачені

обсяг (без податку 

на додану 

вартість)

податок на 

додану 

вартість

8

податок на 

додану 

вартість *****

14

обсяг (без 

податку на 

додану 

вартість)   

****

обсяг (без 

податку на 

додану 

вартість)

податок на 

додану 

вартість ***

з них 

обсяг (без 

податку на 

додану 

вартість)

Таблиця 4. Розрахунок* розподілу сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв’язку з отриманням товарів /послуг**, при постачанні яких

застосовуються одночасно касовий метод визначення податкових зобов’язань і податкового кредиту та загальні правила визначення податкових зобов’язань і

податкового кредиту 

обсяг (без 

податку на 

додану 

вартість)

податок на 

додану 

вартість ***

. .

(ініціали та прізвище)

М. П.Головний бухгалтер

(підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата подання 

Керівник

платника податку)

Наведена інформація є повною і достовірною.

Платник податку на 

додану вартість
(для фізичної особи - (підпис)
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