ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
09 липня 2015 року N 636
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)

порядковий N за рік1

Податкова декларація
збору за місця для паркування транспортних засобів

І. Загальні відомості
Тип податкової декларації
1
2
32

звітна

звітна нова

уточнююча

Звітний (податковий) період:
І квартал

півріччя

три квартали

рік

2

0

року

І квартал
півріччя
рік
три квартали
2
0
Платник податку (повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові згідно з реєстраційними документами):

року

Звітний (податковий) період, що уточнюється:

Податковий номер платника податків3 або серія та номер паспорта4
5
4 код виду економічної діяльності (КВЕД)
податкова адреса

.
поштовий індекс
міжміський код
телефон
факс6

електронна адреса6
5
6

Найменування контролюючого органу, до якого подається податкова декларація:
Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням об'єкта(ів)
оподаткування

ІІ. Розрахунок податкових зобов'язань збору за місця для паркування транспортних засобів
N з/п

Показники

1
1

2

Площа
відведеної
земельної
ділянки, кв. м
(затверджена
рішенням
сільської,
селищної або
міської ради)

Мінімальна
заробітна
плата
(установлена
законом на
01 січня
податкового
(звітного)
року)

3

4

Кількість днів
провадження
діяльності із
паркування
транспортних
засобів
Ставка збору,
відсотки

5

6

Усього
нараховано
збору7, грн.
коп., к. 3 х к. 4
х к. 5 х к. 6

7

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3), у тому числі в розрізі об'єктів оподаткування:

1.18
1.28
1.38
2

Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, три квартали)

3

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 1 - р. 2)

49

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється, усього (р. 3 декларації, що
уточнюється)

59

Уточнена сума податкових зобов'язань за податковий (звітний) період, у якому виявлена помилка

69

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 5 - р. 4), якщо р. 5
> р. 4

79

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 4 - р. 5), якщо р. 4 > р. 5

89

Сума штрафу (р. 6 х 3 % або 5 %)10

9

9
10
N з/п

Сума пені11
Доповнення до декларації12

на

Зміст доповнення12

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.
Дата заповнення (дд.мм.рррр)

.

.

арк.

Керівник (уповноважена особа)/
фізична особа (законний представник)
(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П. (за наявності)
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта4
Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта4
Ця частина заповнюється посадовою особою контролюючого органу
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "_____" ________________ 20 _____ року
(підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено / складено акт від "____" _____________ 20______ року N ________
"____" ______________ 20 року
(підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)
__________
1

Зазначається номер з послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій (збору за місця для паркування транспортних
засобів).
2

Заповнюється у разі подання: уточнюючої декларації; уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової
податкової декларації за будь-який наступний податковий (звітний) період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником.
3

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.
4

Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером
паспорта.
5

Основний вид економічної діяльності.

6

Зазначається за бажанням платника.

7

Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

8

У разі потреби кількість рядків може бути збільшено.

9

Рядки 4 - 9 декларації заповнюються у разі уточнення податкових зобов'язань.

10

Сума штрафу нараховується платником самостійно. Розмір штрафу обирається відповідно до підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2
розділу II Податкового кодексу України.
11

Сума пені нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу
України.
12

Надається за бажанням платника відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.

