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ЗАЯВА
про повернення суми бюджетного відшкодування та/або су-
ми коштів на рахунку у системі електронного адміністру-

вання податку на додану вартість платника податку, що пе-
ревищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету

(Д4)

011 Звітний

012 Звітний новий

013 Уточнюючий

02 Звітний (податковий) період

(рік) (квартал) (місяць)

03 Звітний (податковий) період, за який
виправляються помилки

(рік) (квартал) (місяць)

04 Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

від _____________________ № ____________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними до-
кументами, дата та номер для договору (угоди))

041 Код за ЄДРПОУ або податковий номер

042 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта 1

05 Індивідуальний податковий номер платника податку на додану
вартість

Додаток 4
до податкової декларації з податку на додану вартість



Відомості, необхідні для формування показників критеріїв, відповідність яким дає право на
отримання автоматичного бюджетного відшкодування, встановлених підпунктом 200.19.3 пу-
нкту 200.19 статті 200 розділу V Кодексу

Показник Сума, грн

Залишкова балансова вартість необоротних активів на кінець звітного (податкового) пе-
ріоду

Залишкова балансова вартість необоротних активів, зазначена в податковій звітності з
податку на прибуток за останній звітний (податковий) період, щодо якого минув грани-
чний термін подання (довідково)

Витрачання на придбання/спорудження необоротних активів протягом останніх 12 кале-
ндарних місяців станом на кінець звітного (податкового) періоду, у т. ч.:

сума податку на додану вартість, сплачена у складі вартості придбаних (у тому числі в
разі їх ввезення на митну територію України)/споруджених необоротних активів неза-
лежно від того, чи були вони введенні в експлуатацію

Витрачання на придбання необоротних активів протягом останніх 12 календарних міся-
ців за даними Звіту про рух грошових коштів за останній звітний (податковий) період,
щодо якого минув граничний термін подання (довідково)

Найменування банківської установи,
що видала фінансову гарантію

Дата видачі фі-
нансової гаран-

тії

Дата закінчення тер-
міну дії фінансової

гарантії

Суму, на яку видано
фінансову гарантію,

грн

Відповідно до статті 200 розділу V Кодексу бюджетне відшкодування:
за звітний (податковий) період (рядок 23.2) у сумі:
___________________________________________________________________________ гривень;

(зазначається словами)
за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року (рядок 30) у сумі:
___________________________________________________________________________ гривень;

(зазначається словами)
визначеній у податковій декларації з податку на додану вартість за ________________ 20___ року
просимо перерахувати на рахунок № ___________________________________________________
МФО _____________________________________________________________________________

(найменування банку)
Відомості щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану
вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету*:

Сума коштів на ра-
хунку у системі еле-
ктронного адмініст-
рування податку на
додану вартість на
момент подання

декларації

Сума узгоджених
податкових зобо-
в'язань з податку
поточного звітно-
го періоду (рядок

25 декларацій
0110, 0121 - 0123,

0130)

Сума податко-
вого боргу з

податку на мо-
мент подання

декларації

Сума коштів на раху-
нку у системі елект-
ронного адміністру-
вання податку на до-
дану вартість, що мо-
же бути перерахована
до бюджету (графа 1 -

графа 2)

Сума коштів на
рахунку у системі

електронного адмі-
ністрування подат-
ку на додану вар-
тість, що може бу-
ти перерахована на
поточний рахунок
платника (графа 1 -
графа 2 - графа 3)



1 2 3 4 5

____________
* Відомості зазначаються лише у разі наявності суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку
на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, та якщо прийнято рішення щодо їх
перерахування до бюджету або на поточний рахунок, яке відображено у заяві.
Відповідно до пункту 200 1.6 статті 200 1 розділу V Кодексу просимо суми коштів на рахунку у сис-
темі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає
перерахуванню до бюджету, у розмірі _____________________________________________ гривень

(зазначається словами)
перерахувати до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку;
_____________________________________________________________________________ гривень;
у розмірі ______________________________________________________________________ гривень

(зазначається словами)
перерахувати на рахунок № ____________________________________________________________
МФО _______________________________________________________________________________

(найменування банку)

Дата подання . . Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний
представник) _________________________________________

(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта 1

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку) _________________________________________

(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта 1

____________
1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття ре-
єстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Дер-
жавної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.


