Додаток 1
до Порядку

Керівникові _____________________
(найменування митниці ДФС)

________________________________
(ініціали, прізвище)

ЗАЯВА
щодо надання розстрочення сплати податку на додану вартість
_______________________________________________________________
(найменування платника податків (прізвище, ім’я, по батькові), код згідно з ЄДРПОУ або

_________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта

_________________________________________________________________
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного

_________________________________________________________________
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку у паспорті)

Прошу надати розстрочення сплати податку на додану вартість
відповідно до пункту ___ підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення”
Податкового
кодексу
України
у
сумі
___________________________________________________________________,
(у валюті контракту)

яка перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної
валюти, встановленим Національним банком на дату подання митної
декларації на товари (устатковання та обладнання) у режимі імпорту, на
строк ____________________________________________________________
із строком сплати кожного ______ числа місяця, що настає за місяцем, у
якому прийнято рішення про надання такого розстрочення, із сумою
одного платежу _________________________________________________________,
(у валюті контракту)

яка перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної
валюти, встановленим Національним банком на дату подання митної
декларації на товари (устатковання та обладнання) у режимі імпорту, під
час ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту
товарів (устатковання та обладнання):
_________________________________________________________________;
(найменування та кількість товару, артикул, виробник, код згідно з УКТЗЕД)

Продовження додатка 1

2

_________________________________________________________________;
(найменування та кількість товару, артикул, виробник, код згідно з УКТЗЕД)

_________________________________________________________________;
(найменування та кількість товару, артикул, виробник, код згідно з УКТЗЕД)

_________________________________________________________________.
(найменування та кількість товару, артикул, виробник, код згідно з УКТЗЕД)

Контракт від ____ ___________ 20__ р. № ________________________
Інвойс від ____ _____________ 20__ р. № ________________________
Мета ввезення устатковання та обладнання: ______________________
Код виду діяльності відповідно до КВЕД 009:2010: __________________
Місцезнаходження підприємства (устатковання та
_________________________________________________________________

обладнання):

Зобов’язуюся своєчасно та згідно з графіком сплачувати розстрочені
суми податку на додану вартість, а у разі нецільового використання
устатковання та обладнання, ввезених на митну територію України,
сплатити податкові зобов’язання разом з пенею, нарахованою відповідно
до статті 129 Податкового кодексу України, та штрафною санкцією,
застосованою згідно із статтею 120 зазначеного Кодексу.

_____________________________

__________

___________________

(платник податків або уповноважена особа)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

____ ___________ 20__ р.
МП (за наявності)
____________________

Додаток 2
до Порядку
РІШЕННЯ
про надання розстрочення сплати податку на додану вартість
від _______ 20__ року № _______
За результатами розгляду заяви щодо надання розстрочення сплати
податку на додану вартість від ____ 20__ року № ______
_________________________________________________________________
(найменування платника податків (прізвище, ім’я, по батькові), код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний

_________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних

_________________________________________________________________
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

_________________________________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і
мають відмітку у паспорті)

на підставі пункту __ підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення”
Податкового кодексу України прийнято рішення про надання
розстрочення
сплати
податку
на
додану
вартість
у
сумі
_________________________________________________________________,
(у валюті контракту)

яка перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної
валюти, встановленим Національним банком на дату подання митної
декларації на товари (устатковання та обладнання) у режимі імпорту, на
підставі таких документів:
_________________________________________________________________;
(найменування, номер, дата)

________________________________________________________________;
(найменування, номер, дата)

________________________________________________________________;
(найменування, номер, дата)

_________________________________________________________________;
(найменування, номер, дата)

_________________________________________________________________;
(найменування, номер, дата)

_________________________________________________________________;
(найменування, номер, дата)

_________________________________________________________________;

Продовження додатка 2

2
(найменування, номер, дата)

_________________________________________________________________.
(найменування, номер, дата)

Графік сплати розстроченої суми податку на додану вартість:
кількість платежів — ______________________________________________,
строк сплати — кожного _____ числа місяця, що настає за місяцем, у якому
прийнято рішення про надання такого розстрочення, сума одного платежу
— ______________________________________________________,
(у валюті контракту)

яка перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної
валюти, встановленим Національним банком на дату подання митної
декларації під час ввезення на митну територію України у митному режимі
імпорту таких устатковання та обладнання.
Рішення прийнято комісією у складі:
____________________________________

_______

_________________

(найменування посади керівника підрозділу митниці,
на який покладено функції з митного оформлення
товарів, або особи, яка його заміщує)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

____________________________________

_______

_________________

(найменування посади керівника підрозділу митниці,
яким здійснюється адміністрування митних платежів,
або особи, яка його заміщує)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

____________________________________

_______

_________________

(найменування посади керівника підрозділу митниці з
протидії митним правопорушенням або особи, яка
його заміщує)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

____________________________________

_______

_________________

(найменування посади керівника юридичної служби
митниці або особи, яка його заміщує)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

____________________________________

_______

_________________

(найменування посади керівника підрозділу аудиту
головного управління ДФС в області, м. Києві,
Офісу великих платників податків ДФС відповідно або
особи, яка його заміщує)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

_________________________________________________________________
Рішення скасовано у зв’язку з
_________________________________________________________________
(зазначається підстава скасування рішення)

Продовження додатка 2
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_________________________________________________________________
_________________
(найменування посади
керівника митниці ДФС)

__________

________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП
____ __________ 20 р.

___________________

Додаток 3
до Порядку

ЖУРНАЛ
реєстрації надання розстрочення
Скасовано
Код
рішення
Митна
Сума наданого розстрочення сплати
Достроково
згідно з
Рішення
Найменуванн
податку на додану вартість
погашено
про надання
ЄДРПОУ декларація
Графік
я
розстрочення
або
погашення
або
Порядреєстрацій
у тому числі
Строк
документ
Примітк
прізвище,
ковий
розстрочен
- ний
дії
и
ім’я,
загальна
номер
их
номер
код
сума,
сума
загальна залишок
по батькові
облікової номе дата номе дата платеж розстрочен щомісячног сплачена
сум (дата)
до
номе гривен дата номер
платника
р
р
а
дата
картки
у
ь
о платежу,
сума,
сплати,
р
податків
платника
сума,
гривень
гривень гривень
податків*
гривень
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

____________
* Серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

_____________________

Додаток 4
до Порядку
ЗВІТ
про цільове використання товарів, ввезених на митну територію України у митному режимі
імпорту відповідно до пунктів 58 і 59 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України,
щодо яких надано розстрочення сплати податку на додану вартість
(дата подання звіту)

(найменування контролюючого органу)

Найменування головного управління ДФС, на території юрисдикції якого розташований платник податків __________
_________________________________________________________________________________________________________
Платник податків _____________________________________________________________________________________
(найменування платника податків (прізвище, ім’я, по батькові), код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки

_________________________________________________________________________________________________________
платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання

_________________________________________________________________________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Місцезнаходження платника податків, устатковання та обладнання ___________________________________________
Дата і номер зовнішньоекономічного контракту ___________________________________________________________
Найменування
Дата і
Порядмитного
номер
ковий органу, що
митної
номер
здійснив
декларації
митне
оформлення
1
2
3

Код
товару
згідно з
УКТЗЕД

НайменуОдиниц Кільвання
я виміру кість
товару

4

______________________________________

5

6

7

Достроково
Скасовано
Сума
Сума
погашено
розстрочення
наданого
розстроченої
Вартість
розірвано
розстроченн Строк
сплати,
документ
рішення
ввезених
договір
я сплати
дії
сплачена у
товарів
сума
податкових
поточному
номе
номе
дата
дата
дата сума
зобов’язань
періоді
р
р
8

9

_______________

10

11

12

________________________

13

6
(найменування посади керівника платника податків
(уповноваженої особи) або фізична особа (її представник)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

_______________

________________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП
____________________

