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х

сума рядків 11 додатків 

пеня9

4 податкове зобов'язання6, 7 за звітний період, усього:

6 штраф, усього:

5 податкове зобов'язання за результатами виправлення помилок х

сума (р. 8 - р. 9) додатків 8

х

сума рядків 6 додатків  

х

орган державної податкової служби, до якого подається розрахунок:

 року

 міжміський код

 тел./факс

серія, номер паспорта3

код виду економічної діяльності (КВЕД)

код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням

платника за КОАТУУ

звітний:

 року

що уточнюється1:

місяць

1.1

1.2

місцезнаходження платника4 

 поштовий індекс

 електронна адреса5 

2 платник:

найменування2  юридична особа

фізична особа - підприємець

рядок показник величина

місяць

3.1 за місцем обліку платника4

код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер     
облікової картки платника податків, або

постійне представництво 

нерезидента

звітний уточнюючий

податковий період:

Відмітка про одержання

(штамп органу державної 

податкової служби)

1

Податковий розрахунок 

з рентної плати за транспортування 

нафти і нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної податкової 

адміністрації України

24.12.2010 № 1011

__

звітний новий

порядковий номер за рік



.

.

.

-

-

7 Вартісні показники податкового розрахунку (його додатків) зазначаються в гривнях з копійками.

4
 Відповідно до пункту 63.3 статті 63 глави 6 розділу ІІ Кодексу платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах 

державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання 

особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів.
5
 Електронна адреса (електронна пошта) зазначається за бажанням платника.

6 Податкове зобов'язання обчислюється платником без урахування величин рядка(ів) 6 додатка(ів), що позначені платником як 

"уточнюючий".

1
 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу 

України (далі - Кодекс), самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку з самостійним виявленням помилки у раніше 

поданому Податковому розрахунку, що позначений платником як "уточнюючий".

2
 Відповідно до пункту 48.3 статті 48 глави 2 розділу ІІ Кодексу податковий розрахунок повинен містити такий обов'язковий реквізит, як 

повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім'я, по батькові платника податків.

3
 Зазначається платниками - фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у 

паспорті.

"___" ____________ 20__ року
(посадова особа органу державної податкової служби 

(підпис, прізвище, ініціали))

(потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.

Складено акт від "___" ____________ 20__ року № _____________

(посадова особа органу державної податкової служби 

(підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки розрахунку

Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби
Відмітка про внесення даних до електронної
бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року

Реєстраційний номер облікової картки

платника податків або

серія, номер паспорта3

Головний бухгалтер
(підпис) (ініціали та прізвище)

платника податків або

серія, номер паспорта3

Реєстраційний номер облікової картки

М. П.

.
Керівник або 

фізична особа - 

підприємець (підпис) (ініціали та прізвище)

Інформація, наведена у Податковому розрахунку, додатках, доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр) .

8.1

8.1.1

кількість розрахунків, у тому числі:

додаток

період

арк.

уточнюючий

застереження11 доповнення12 

звітний

8 додатки (розрахунки), що подаються з податковим розрахунком:

розрахунки10:

звітний новий

додаток:

№

розрахунку



11 Відповідно до абзацу першого пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу, якщо платник податків вважає, що форма 

Податкового розрахунку, визначена центральним контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові 

зобов'язання всупереч нормам Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально 

відведеному місці у Податковому розрахунку.
12 Відповідно до абзацу другого пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу у разі потреби платник податків може 

подати разом з Податковим розрахунком доповнення до такого розрахунку, складене за довільною формою, що 

вважатиметься невід'ємною частиною Податкового розрахунку. Доповнення подається з поясненням мотивів його 

подання.

8 Різниця між рядком 8 та рядком 9 обчислюється для кожного відповідного додатка. Сума різниць обчислюється за 

кількістю додатків.

9 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу.

10 Кількість рядків для відповідних розрахунків (додатків) за необхідності самостійно збільшується платником відповідно до 

кількості податкових періодів, податкові зобов'язання за якими уточнюються.


