Додаток 1
До Методичних рекомендацій щодо організації та
проведення камеральних перевірок податкової
звітності платників податків, крім перевірок
податкової декларації про майновий стан і доходи
та податкової декларації платника єдиного податку
- фізичної особи - підприємця
Зразок форми електронного повідомлення про результати електронної обробки (звірки)
податкової інформації з податку на додану вартість
Керівнику___________________________________
(назва суб'єкта господарювання)

___________________________________________
(прізвище, ініціали)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану
вартість*
____________
* У повідомленні зазначаються лише ті пункти, в яких наявні дані для відображення.

За результатами електронної обробки (звірки) даних, заявлених у податковій декларації з податку на
додану вартість за ___ ____________ 20__ року, та наявними в органах Міндоходів України даними
встановлено таке.
1. Виявлено розбіжності при заповненні податкової декларації з податку на додану вартість:
1.1. арифметико-логічні помилки при заповненні податкової декларації з податку на додану вартість
(додатків)
(грн.)
Назва показника, у
якому виявлено
розбіжність
1

Значення рядків
Значення згідно з порядком
податкової декларації
заповнення
2

3

Сума відхилення, +/-

4

1.2. розбіжності між даними податкової декларації з податку на додану вартість та додатками до неї
(грн.)
Назва показника, у
якому виявлено
розбіжність
1

Значення рядків
Значення, вказане в додатку
податкової декларації до податкової декларації
2

3

Сума відхилення, +/-

4

2. Розбіжності між даними податкової декларації з податку на додану вартість та реєстром виданих та
отриманих податкових накладних
(грн.)
Назва показника, у
якому виявлено
розбіжність
1

Значення рядків
Значення згідно з реєстром
податкової декларації
податкових накладних
2

3

Сума відхилення, +/-

4

3. Розбіжності між даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та даними митних
органів
(грн.)
Назва показника, у
якому виявлено
розбіжність

Значення рядків
податкової
декларації

Значення згідно з
реєстром
податкових
накладних

Значення згідно з
даними митних
органів

Сума
відхилення,
+/-

1

2

3

4

5

4. Розбіжності між даними реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Єдиного реєстру
податкових накладних
(грн.)
Назва показника, у
якому виявлено
розбіжність

Значення згідно з
Значення згідно з Єдиним
реєстром податкових
реєстром податкових
накладних
накладних

1

2

3

Сума відхилення, +/-

4

5. Виявлені такі розбіжності між податковими зобов'язаннями / податковим кредитом
___________________________________________________________________ та його контрагентів:
(назва суб'єкта господарювання)

5.1. по заниженню податкових зобов'язань з такими контрагентами
(грн.)
№ з/п

1

Код
Найменування Період
ЄДРПОУ
контрагента (місяць,
контрагента
рік)

2

3

4

Сума ПДВ за
даними
контрагента
(податковий
кредит)
5

Сума ПДВ за Сума відхилення,
даними
+/платника
(податкові
зобов'язання)
6

7

5.2. по завищенню податкового кредиту з такими контрагентами
(грн.)
№ з/п

1

Код
Найменування Період
ЄДРПОУ
контрагента (місяць,
контрагента
рік)

2

3

4

Сума ПДВ за
даними
контрагента
(податкові
зобов'язання)
5

Сума ПДВ за Сума відхилення,
даними
+/платника
(податковий
кредит)
6

7

6. За результатами співставлення даних реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за ___
____________ 20__ року встановлено розбіжності:
6.1. у виданих податкових накладних з такими контрагентами
(грн.)
№ Код ЄДРПОУ Найменування
з/п контрагента контрагента

За даними контрагента
(податковий кредит)

За даними платника
(податкові зобов'язання)

дата
номер сума
дата
номер Сума
податкової податкової ПДВ податкової податкової ПДВ
накладної накладної
накладної накладної
1

2

3

4

5

6

7

8

Сума
відхилення,
+/-

9

10

6.2. в отриманих податкових накладних з такими контрагентами
(грн.)
№ Код ЄДРПОУ Найменування
з/п контрагента контрагента

За даними контрагента
(податковий кредит)

За даними платника
(податкові зобов'язання)

дата
номер сума
дата
номер Сума
податкової податкової ПДВ податкової податкової ПДВ
накладної накладної
накладної накладної
1

2

3

4

5

6

7

8

Сума
відхилення,
+/-

9

10

Відповідно до пункту 201.6 статті 201 Податкового кодексу України повідомляємо, що
______________________________________________________________ має право протягом 10 днів
(назва суб'єкта господарювання)

після отримання письмового повідомлення уточнити податкові зобов'язання (збільшити суму податку
до сплати та/або зменшити суму бюджетного відшкодування чи від'ємного значення суми податку на
додану вартість) без застосування штрафних санкцій, передбачених розділом II Податкового кодексу
України.
6.3. Результати перевірки податкових накладних, включених до податкового кредиту СГ - платником
податку від себе
Номер податкової
накладної / розрахунку
коригування

Дата виписування

Сума ПДВ, грн.

Номенклатура
товару/послуги

1

2

3

4

6.4. Результати перевірки наявності скарг контрагентів про порушення порядку заповнення та/або
реєстрації податкових накладних (дод. 8 до Декларації по ПДВ)
№
Дата
податкової виписування
накладної
1

2

Дата
виникнення
податкового
зобов'язання

Сума
ПДВ,
грн.

3

4

Код ЄДРПОУ Найменування Номенклатура
продавця
продавця
товару/послуги

5

6

7

7. Перевірка показників з метою встановлення наявності розбіжностей між даними декларації і
обсягами експорту та імпорту
Назва показника, у
якому виявлено
розбіжність

Значення рядків
Значення згідно з даними
податкової декларації ВМД, відображеними в
ЄРПН

1

2

Сума відхилення, +/-

3

4

8. Перевірка показників з метою встановлення наявності розбіжностей між даними декларації та
іншою наявною інформацією в органах доходів і зборів (Декларація із ПДВ та звіт ф. № ЗВР-1 "Звіт
про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)")
Назва показника, у
якому виявлено
розбіжність

Значення рядків
Значення згідно з даними
податкової декларації
звіту ф. № ЗВР-1

1

2

Сума відхилення, +/-

3

4

9. Перевірка показників з метою виявлення платників, у яких відбувся "обрив" ланцюга постачання
певної групи імпортованих товарів
Код ЄДРПОУ
(РНОКПП)
контрагента

Найменування
контрагента

1

2

За даними
За даними платника Сума відхилення, +/контрагента
(податкові
(податковий кредит) зобов'язання) дата,
(дата, номер
номер податкової
податкової
накладної, код товару,
накладної, код
сума продажу)
товару, сума
купівлі)
3

4

5

10. Перевірка залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до
складу податкового кредиту наступного податкового періоду з даними попередньої декларації та
результатами проведених перевірок платника, рознесених до підсистеми "Податковий аудит"
системи "Податковий блок".
Назва показника, у
якому виявлено
розбіжність

Значення рядків
Значення згідно з даними
податкової декларації
наявної інформації
(виведення значень р. 24 по
кожному періоду, де
перевіркою встановлено
порушення та дата, номер
акта перевірки)

1

2

Сума відхилення, +/-

3

4

11. Перевірка формування податкового кредиту за рахунок сільськогосподарських підприємств
Код ЄДРПОУ (РНОКПП)
контрагента - "специфічної ями"

Найменування
контрагента

Сума ПК, сформованою
"специфічними ямами"

1

2

3

12. Перевірка формування податкового кредиту платникам ПДВ загального режиму за рахунок
формування суб'єктами спец. режимів ПДВ
Код ЄДРПОУ (РНОКПП)
контрагента - суб'єкта спец.
режимів

Найменування
контрагента

Сума ПК, сформованого суб'єктами
спец. режимів

1

2

3

13. Перевірка формування податкового кредиту згідно з податковими накладними з сумами ПДВ не
більше 10 тис. грн., які не зареєстровані в ЄРПН
Код ЄДРПОУ (РНОКПП)
контрагента

Найменування
контрагента

Сума "подрібненого" ПК

1

2

3

14. Перевірка відповідності темпів росту обсягів постачання темпам росту нарахувань з ПДВ
Назва
показника

Значення
р. 1А
декларації
за
поточний
звітний
період
(місяць,
квартал)

1

2

Значення Темп росту Значення Значення
Темп
Відхилення
р. 1А
обсягів
р. 25Б
р. 25Б
росту
темпів росту (7декларації постачання декларації декларації обсягів
4)
за
(2/3 * 100
за
за
постачання
попередній
%)
поточний попередній (5/6 * 100
звітний
звітний
звітний
%)
період
період
період
(місяць,
(місяць,
(місяць,
квартал)
квартал) квартал)
3

4

5

6

7

8

15. За результатами обробки даних Єдиного реєстру податкових накладних повідомляємо:
Відповідно до вимог частини першої статті 203 Цивільного кодексу України зміст правочину не
може суперечити інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.
Зважаючи на це, пропонуємо Вам перевірити такі операції згідно з інформацією Єдиного реєстру
податкових накладних, які виписані від суб'єктів господарювання, що підпадають під ознаки
фіктивності відповідно до статті 55 1 Господарського кодексу України:
№ податкової накладної /
Дата
розрахунку коригування виписування
1

2

Сума
Код
ПДВ, ЄДРПОУ
грн. продавця
3

4

Найменування
продавця

Номенклатура
товару/послуги

5

6

Повідомляємо, що за даними Єдиного реєстру податкових накладних Вами отримано податкові
накладні (розрахунки коригування), виписані особами, не зареєстрованими як платники податку, в
порядку, передбаченому статтею 183 Податкового кодексу України, або платниками ПДВ, що
звільнені від сплати податку на додану вартість за рішенням суду:
№ податкової накладної /
Дата
розрахунку коригування виписування
1

2

Сума
Код
ПДВ, ЄДРПОУ
грн. продавця
3

4

Найменування
продавця

Номенклатура
товару/послуги

5

6

Відповідно до пунктів 201.8 та 201.9 статті 201 Податкового кодексу України такі податкові накладні
не дають права на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту.
Пропонуємо врахувати зазначене при формуванні та уточненні податкової звітності з податку на
додану вартість.
Повідомляємо, що ___________________________________________________ має право самостійно
(назва суб'єкта господарювання)

виправити допущені помилки у порядку, встановленому пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу
України.

