
Податковий номер, який надають органи 

державної податкової служби

Договір про спільну діяльність від ____________________ № ________

Договір про управління майном від ___________________ № ________

представництво нерезидента, 

що не має статусу юридичної 

особи

(підпис) (ініціали та прізвище)

Платник податку на 

додану вартість

(для фізичної особи -

платника податку)

Податковий номер, який надають органи 

державної податкової служби

Відмітка про одержання

(штамп органу державної                     

податкової служби, дата, вхідний №)

(підпис) (ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)(підпис)

Головний бухгалтер

045

. . Наведена інформація є повною і  достовірною.

1

2

3

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми 

податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового)  періоду 
(рядок 22  декларації звітного (податкового) періоду)

Частина залишку від'ємного значення, фактично сплачена отримувачем товарів/послуг 

постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від 

нерезидента послуг на митній території України  включена до податкових зобов'язань  у декларації, у 

попередніх звітних (податкових) періодах та не погашена податковими зобов'язаннями попередніх 

звітних (податкових) періодів  або не брала участі у розрахунках бюджетного відшкодування 

(переноситься до рядка 2 розрахунку бюджетного відшкодування) (графа 4 додатка 2 до  декларації звітного 

(податкового) періоду)

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню
(сума, указана в рядку 1, у межах суми, указаної в рядку 2)

(значення цього рядка переноситься до рядка 23  декларації за поточний звітний (податковий) період)

Сума
3

Показники
2

№ з/п
1

(номер свідоцтва про реєстрацію платника                  

податку на додану вартість)

(грн.)

05 Індивідуальний податковий номер 

платника податку на додану вартість

044 управління майном

спільна діяльність

Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або серія 

та номер паспорта

Податковий номер, який надають органи 

державної податкової служби

(місяць)(квартал)(рік)

М.П.

Керівник

043

042

(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)

Код за ЄДРПОУ

Дата подання

фізична особа

041 юридична особа

04 Платник

03 Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки

(рік) (квартал) (місяць)

02 Звітний (податковий) період

до податкової декларації з                                

податку на додану вартість

Звітний
Звітний новий

011
012
013

РОЗРАХУНОК СУМИ

БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ (Д3)
01

Уточнюючий

Додаток 3

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

