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Розділ І “Податкові зобов’язання” 

1.1 
Д5 

Відображаються операції, що оподатковуються за ставковою 20% або 7%, зокрема 
постачання товарів, робіт, послуг на митній території України; безплатне постачання 
товарів, робіт, послуг; операції, які до них прирівнюються. 

1.2 

2  
Записуються обсяги постачання товарів за межі митної території, що обкладаються 
нульовою ставкою. Це експорт, реекспорт, безмитна торгівля, вільні економічні зони. 

3  

Відображаються інші операції, які оподатковуються за нульовою ставкою. Це може бути 
постачання товарів, зокрема для заправки морських суден; постачання товарів 
магазинами безмитної торгівлі; постачання послуг; інші випадки (пп. 195.1.2 ПКУ, 
195.1.3, п. 211.1, п. 8 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ). 

4.1 
Д.1, Д5, Д7 

Сума податкового зобов’язання та коригування відповідно до п. 198.5 та 199.1 ПКУ, 
зокрема використання товарів/послуг в операціях, які не об’єктом оподаткування ПДВ. 4.2 

5 Д6 
Відображаються обсяги постачань товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування 
згідно зі ст. 196 та 197 ПКУ, операції з постачання послуг за межами митної території. 

6 

Д1 

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній 
території. 

7 
Коригування, які не потрапили до рядка 4.1 (4.2) (відповідно до ст. 192 ПКУ при 
поверненні авансів, товарів, зміни ціни товарів). 

8  
Коригування через нецільове використання імпортованих товарів звільнених від 
оподаткування. 

9  Всього податкових зобов’язань (сума). 

Розділ ІІ “Податковий кредит” 

10.1 
Д5 

Відображаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, 
створення) за товарами (послугами, необоротними активами), придбаними з ПДВ за 
ставкою 20% або 7% на митній території України. 10.2 

10.3  Те саме, але придбане за нульовою ставкою або без ПДВ на митній території. 

11.1  
Відображаються операції з імпорту, у т.ч. безплатного за ставкою 20% або 7%. 

11.2  

12  
Обсяг ввезення на митну територію товарів, при митному оформленні яких сплату ПДВ 
було відстрочено шляхом видачі податкового векселя (підрозділ 3 розділу ХХ ПКУ). 

13 

Д1 

Послуги отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній 
території. 

14 
Коригування податкового кредиту (зокрема у зв’язку зі зміною компенсації вартості 
товарів/послуг (ст. 192 ПКУ) на підставі РК. 

15 Д7 
Заповнюється, якщо є оподатковувані  та неоподатковувані операції та необоротні 
активи придбані до 01 липня 2015 р. 

16  

Від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту звітного періоду. 
16.1  

16.2  

16.3  

17  Всього податкового кредиту (сума). 



Розділ ІІІ “Розрахунки за звітний період” 

18  
Позитивне значення різниці між податковим зобов’язанням (рядок 9) і податковим 
кредитом (рядок 17). 

19  

Заповнюється у разі отримання від’ємного значення між податковим зобов’язанням та 
податковим кредитом у поточному та/або минулих періодах. Ніяких мінусів перед 
числами ставити не потрібно! 

19.1  

20  

20.1  

20.2 Д3, Д4 

20.2.1  

20.2.2  

20.3  

21 Д2 

 


