
01

Заява про відмову постачальника надати подат-
кову накладну (порушення ним порядку запов-

нення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі
податкових накладних) (Д8)

011 Звітний

012 Звітний новий

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 оподаткування
(пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

02 Звітний (податковий) період

(рік) (квартал) (місяць)

03 Платник

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

від _____________________ № ____________________________

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

031 Код за ЄДРПОУ або податковий номер

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

04 Індивідуальний податковий номер платника податку на додану
вартість

Додаток 8
до податкової декларації з податку на додану вартість



Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про відмову продавця това-
рів/послуг надати податкову накладну.

№
з/п

Постачальник
Дата виник-
нення подат-
кових зобо-

в'язань

Придбання това-
рів/послуг

Причини відмови про-
давця товарів/послуг на-
дати податкову накладну

найменування
(прізвище, ім'я,

по батькові -
для фізичної

особи)

індивідуальний
податковий но-

мер

обсяг пос-
тавки (без
податку на

додану
вартість)

сума по-
датку на
додану
вартість

номер і дата
документа,

що засвідчує
факт відмови

пояснення

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про порушення продавцем по-
рядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

№
з/п

Постачальник Податкова накладна Опис порушення про-
давцем порядку запо-
внення та/або порядку
реєстрації в Єдиному
реєстрі податкових

накладних

найменування
(прізвище, ім'я,

по батькові -
для фізичної

особи)

індивідуальний
податковий но-

мер
дата номер

обсяг пос-
тавки (без
податку на

додану
вартість)

сума по-
датку на
додану
вартість

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт
сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, скла-
дених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",
що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, на ___ арк.

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.


