
 Постачальник (продавець) Отримувач (покупець)

1 1

(код5) (код5)

(реєстраційний номер розрахунку коригування)  
Посадова (уповноважена) особа / фізична особа 
(законний представник)

(Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства фінансів України від 17 січня 2022 року №15)

7 8 9 3 2 0
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) (реєстраційний номер облікової картки платника податків

або серія (за наявності) та номер паспорта)

Стефанія Величко 3 4 5 6

(дата складання)                       (порядковий номер) 
N/ /N

Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до 
податкової накладної,складеної повторно на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових 
накладних вже зареєстрована податкова накладна8 

6 7 8 94 5N 0 1
(дата складання)                       (порядковий номер) 

/
 (реєстраційний номер податкової накладної) 

2 37 4 /
Суми податку на додану вартість, які скориговані у зв'язку зі зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно та включені до податкового зобов'язання. 

Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної8 3 1 0 5 2 22 0 N
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IX Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 %   (-) (+) (код ставки 902)
X Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903)

Обсяги 
постачання

(база 
оподаткування)
без урахування 

податку на 
додану вартість

Розділ Б

N з/п

VII Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 14 % (-) (+) (код ставки 14)
VIII Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 %   (-) (+) (код ставки 901)

V Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20) -41200,00
VI Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7 %   (-) (+) (код ставки 7)

ІІІ сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 %   (-) (+)
ІV сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 14 % (-) (+)

(податковий номер платника податку3 або 
серія (за наявності) та номер паспорта4)

(індивідуальний податковий номер) (номер філії2) (податковий номер платника податку3 або 
серія (за наявності) та номер паспорта4)

Розділ А
І Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі: -49440,00

8 6 7 3

ІІ сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+) -8240,00

8
(індивідуальний податковий номер) (номер філії2)

3 7 5 496 7 3 5 4 2 1 04 4 5 5 4 74 9 85 55 4 4 5 5 4

0 2 /2 N

5 5 4 4

ТОВ "Калина" ТОВ "Юніс"

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи - підприємця) (найменування; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи - підприємця)

5

(дата складання)  (порядковий номер) 
7 22

4 /
(порядковий номер)

1

 ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ від 3 0 /0 5

6 2РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ 0 3 0
(дата складання) 

0 2 2

Додаток 2 
до податкової накладної

До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини
(зазначається відповідний тип причини)

До зведеної податкової накладної

Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)
Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) Х

12 0
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