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Розділ І. Податкові зобов’язання 
Таблиця 1. Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою 

та ставкою 7%, крім ввезення товарів на митну територію України 
            (грн) 

№ 
з/п 

Платник податку — покупець 
(індивідуальний податковий 

номер) 

Період 
складання 
податкових 
накладних 

Ознака 
здійснення с/г 
операцій 

Обсяг 
постачання (без 
податку на 

додану вартість) 

Сума податку на додану вартість 

основна ставка ставка 7% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 244567891017  6/2018  50 000 10 000  
2 365687113410 6/2018  70 000 14 000  
3 271288913227 6/2018  30 000 6000  
4 356789041124 6/2018  100 000 20 000  
5 344781144556 6/2018  60 000 12 000  
Інші в розрізі умовних ІПН:      
100000000000 6/2018  45 000 9000  
200000000000      
400000000000      
Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі: 355 000 71 000  
постачання необоротних активів    
за операціями, визначеними статтею 16-1 Закону України «Про державну 
підтримку сільського господарства України»   × 

6000000000000 (рядок 4.1 декларації)   × 
6000000000000 (рядок 4.2 декларації)  ×  

 
Таблиця 1.1. Відомості з таблиці 1 (Д5) (додаток 5) про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових 

накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на 
додану вартість, до суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) період 
            (грн) 

№ 
з/п 

Покупець 
(індивідуальний податковий 
номер або умовний ІПН) 

Податкова накладна 

Дата Номер 
Ознака 

здійснення с/г 
операцій 

Обсяг постачання 
(без податку на 
додану вартість) 

Сума податку на додану 
вартість 

основна 
ставка 

ставка 7% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 100000000000 27.06.2018 7  45 000 9000  
 
Таблиця 1.2. Відомості про суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, складених з 01 липня 

2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на 
додану вартість (крім податкових накладних, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, 
та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5)), включені до суми 
податкових зобов’язань за минулі звітні (податкові) періоди 
            (грн) 

№ 
з/п 

Покупець 
(індивідуальний податковий 
номер або умовний ІПН) 

Податкова накладна 

Дата Номер 
Ознака 

здійснення с/г 
операцій 

Обсяг постачання 
(без податку на 
додану вартість) 

Сума податку на додану 
вартість 

основна 
ставка 

ставка 7% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 248312005678 20.12.2017  8  20 000 4000  
2 458001122146 10.04.2018 2  40 000 8000  
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