Додаток 9
до податкової декларації з податку на додану
вартість

Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16 1 Закону
01 України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги
вартості сільськогосподарських товарів (ДС9)
ПВ

011

Звітний

012

Звітний новий

013

Уточнюючий

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%)

ПВН Питома вага вартості сільськогосподарських товарів, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%)
02

Звітний (податковий) період

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

(рік)

(квартал)

(місяць)

(рік)

(квартал)

(місяць)

Платник

04

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))
041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

06

Дата включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

Таблиця 1. Обсяг податкових зобов'язань з податку на додану вартість з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними
пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", розрахований за даними податкових накладних за
відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних
(грн)
Обсяг операцій з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 16 1.3 статті 161 Закону України "Про
1 державну підтримку сільського господарства України" (без податку на додану вартість)
Сума податку на додану вартість, нарахована за операціями, визначеними пунктом 16 1.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку
2 сільського господарства України", відповідно до обсягу постачання товарів, зазначеного в рядку 1
Таблиця 2. Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів

(грн)

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)**

№
з/п

сільськогосподарських товарів
у тому числі за операціями,

Розрахунковий період*
(місяць/рік)

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Усього***

визначеними пунктом 161.3 статті
усього

3

161 Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства
України"
4

(усього графа 3 х 100 /
усього графа 6)

(усього графа 4 х 100 /
усього графа 6)

2

товарів, що не належать до
сільськогосподарських

загальні
(графа 3 + графа 5)

5

6

100

ПВ

(усього графа 5 х 100 /
усього графа 6)

Питома вага (%)

х
100

ПВН

(графа 3 х 100 /
графа 6 звітного (податкового)
періоду)

(графа 4 х 100 /
графа 6 звітного (податкового) періоду)

(графа 5 х 100 /
графа 6 звітного (податкового)
періоду)

х

* Дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника податку - послідовно попередні та поточний звітні
(податкові) періоди.
** Не включаються обсяги постачання основних засобів, що перебували у складі основних засобів платника не менше 12 послідовних звітних (податкових) періодів
сукупно, якщо таке постачання не було постійним і не становило окремої підприємницької діяльності.
*** Новоствореними платниками не заповнюється.

Дата подання

.

.

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа)
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
(за наявності) та номер паспорта2
Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
(за наявності) та номер паспорта2
___________
1

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або
реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.
2
Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

