
№ ______

№ ______

Звітний

012 Звітний новий

011

013

02 Звітний (податковий) період

(місяць)

03 Звітний (податковий) період, за 

який виправляються помилки

10

Податкова 

накладна, за якою 

проводиться 

коригування

Розрахунок 

коригування 

кількісних і вартісних 

показників до 

податкової накладної

дата 

отримання 

отримува-

чем 

(покупцем) 

розрахунку

9

Обсяг 

постачання

(без податку 

на додану 

вартість)

(+ чи  -)

Підстава для 

коригування 

податкових 

зобов'язань з 

податку на 

додану вартість

№ 

з/п

індиві-

дуальний 

податковий 

номер

дата

найменування 

(прізвище, ім'я, по 

батькові - для фізичних 

осіб)

Отримувач (покупець)

2

номерномер

5 6

Усього: рядки 8.1 та 8.1.1 (+ чи -)

71

1

3 42

Таблиця 1.   Коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу

05
Індивідуальний податковий номер 

платника податку на додану вартість

Розділ I. Коригування податкових зобов'язань

юридична особа

фізична особа

Відмітка про одержання

(штамп органу державної                  податкової 

служби, дата, вхідний №)

01 

(рік)

04

(рік) (квартал) (місяць)

(квартал)

041

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)

Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до 

податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)

Додаток 1

045
представництво нерезидента, що 

не має статусу юридичної особи

042

043 спільна діяльність

044 управління майном

до податкової декларації з                             

податку на додану вартість

Уточнюючий

Договір про спільну діяльність від _______________

Договір про управління майном від_____________________

8

Сума податку на 

додану вартість

(+ чи -)

       (номер свідоцтва про реєстрацію платника                                                                                                             

податку на додану вартість)

(грн.)

Податковий номер, який надають органи державної податкової 

служби

Код за ЄДРПОУ

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

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


6 7

Розділ II. Коригування податкового кредиту

(грн.)

2

Усього: рядки 16.1 та 16.1.1 (+ чи -)

98

 

1 2 3 4

1

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

Дата подання

М.П.

(підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)

Платник податку на 

додану вартість

(для фізичної особи - 

платника податку)

найменування 

(прізвище, ім'я, по 

батькові - для фізичних 

осіб)

індиві-

дуальний 

податковий 

номер

2

Головний бухгалтер

Керівник  

.. Наведена інформація є повною і достовірною.

Підстава для 

коригування 

податкового 

кредиту з 

податку на 

додану вартість

номер

Податкова 

накладна, за якою 

проводиться 

коригування

105

Обсяг 

постачання

(без податку 

на додану 

вартість)

(+ чи  -)

дата номер номер

дата 

отримання 

отримува-

чем 

(покупцем) 

розрахунку

5 6

Постачальник (продавець)

(грн.)

Підстава для 

коригування 

податкового 

кредиту  з 

податку на 

додану вартість

Обсяг 

постачання

(без податку 

на додану 

вартість)

(+ чи  -)

Сума податку на 

додану вартість

(+ чи -)

Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу за обсягами придбання

товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядок 10 декларації

Таблиця 3.   Коригування податкового кредиту  згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу за обсягами придбання 

товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядок 15 декларації

№ 

з/п

Постачальник (продавець)

Податкова 

накладна, за якою 

проводиться 

коригування

Розрахунок 

коригування 

кількісних і вартісних 

показників до 

податкової накладної

дата 

отримання 

отримува-

чем 

(покупцем) 

розрахунку

Сума податку на 

додану вартість*

(+ чи -)

№ 

з/п

Розрахунок 

коригування 

кількісних і вартісних 

показників до 

податкової накладної

9 1081 2 3 4

1

7

найменування 

(прізвище, ім'я, по 

батькові - для фізичних 

осіб)

індиві-

дуальний 

податковий 

номер

дата номер

 

Продовження додатка 1

* З урахуванням частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та

необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями.

Усього: рядок 16.1.2 та 16.1.3 (+ чи -)

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

