
01 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту
в розрізі контрагентів (Д5)

011 Звітний

012 Звітний новий

013 Уточнюючий

0110 Загальна

0121 Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

0122 Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

0123 Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

0130 Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподатку-
вання (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

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 5
до податкової декларації з податку на додану вартість



Розділ I. Податкові зобов'язання
(грн)

№
з/п

Платник податку - покупець
(індивідуальний податковий номер)

Період
складання

податкових
накладних

Обсяг пос-
тачання

(без податку
на додану
вартість)

Сума податку на
додану вартість

основна
ставка

ставка
7 %

1 2 3 4 5 6

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %,
крім ввезення товарів на митну територію України (рядок 1 декларації):

1

2

Інші

Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:

постачання необоротних активів

Розділ II. Податковий кредит
(грн)

№
з/п

Постачальник (індивідуальний податковий
номер)

Період
складання

податкових
накладних,
інших до-
кументів

Обсяг пос-
тачання (без
податку на
додану вар-

тість)

Сума податку на дода-
ну вартість

основна
ставка ставка 7 %

1 2 3 4 5 6

Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною
ставкою та ставкою 7 %, що надають право формування податкового кредиту (рядок 10.1 декларації)

1

2

3

Усього за звітний період, у тому числі:

придбання (будівництво, спорудження, створення) необорот-
них активів

Операції з придбання з податком на додану вартість, які надають право формування податкового
кредиту, у частині, що включається до складу податкового кредиту (рядок 15.1 декларації)

1

2

3



Усього за звітний період

Усього по операціях з придбання з податком на додану вар-
тість, що надають право формування податкового кредиту (ря-
дки 10.1 + 15.1 декларації)

Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового
кредиту (рядки 10.2 + 14.1 + 15.2 декларації)

1

2

3

Усього за звітний період

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.


