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Додаток 2
до Податкової накладної 
Оригінал 
Видається покупцю


Включено до ЄРПН


Залишається у продавця
(тип причини)





Копія (залишається у продавця)

(Потрібне виділити поміткою "Х")


РОЗРАХУНОК №








/














від 
                                                                  
      (податковий номер)            (¹)(номер філії)                                     (дата виписки)

коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

від








№







/





за договором від








№

                                             (дата виписки)                             (податковий номер)             (¹) (номер філії)

  
                Продавець 
  
                    Покупець 
Особа (платник
податку)-продавець




Особа (платник
податку) - покупець




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

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





























(індивідуальний податковий номер продавця)
(індивідуальний податковий номер покупця)
Місцезнаходження
 (податкова адреса)
       продавця                       ______________________________

Номер телефону 












Місцезнаходження
(податкова адреса)
        покупця                         _____________________________

Номер телефону 














Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість 



Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість 



(продавця)



(покупця)

   Вид цивільно-правового
              договору                    



від








№

                                                                                                                                       (форм цивільно-правового договору) 
Дата оплати 








  Форма проведених
       розрахунків                      _________________________________________________________________________________________________________
¹ Зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2, або 3, або 4), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю. Продовження додатка 2
Дата коригу-
вання
Причина коригу-
вання
Номенклатура товарів/ послуг, вартість чи кількість яких коригується
Код товару згідно з     УКТ ЗЕД
Одиниця виміру
Коригування кількості
Коригування вартості
Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ, що 







оподатко-вуються за основною ставкою
(-) (+)
оподатко-вуються за нульовою ставкою   (-) (+)
звільнені від ПДВ  
(-) (+)





зміна кількості, об'єму, обсягу
(-) (+)
ціна постачання товарів/ послуг
зміна ціни
(-) (+)
кількість постачання товарів/ послуг



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




























































Усього



Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту

Х
Х

Суми ПДВ, які скориговані у зв'язку із зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно, включені відповідно до податкового зобов'язання з одночасним відображенням у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних. 


М. П.


                                                                                                                        ____________________________________________________________________
                                                                                                                                              (дата, підпис і прізвище особи, яка склала розрахунок коригування)

Розрахунок коригування від ______________ №  ____ до податкової накладної від _______________ №  ____ отримав і зобов'язуюся включити суми коригування до реєстру виданих та отриманих податкових накладних та сум податкового кредиту і податкового зобов'язання 
 
                                                                                                                       ____________________________________________________________________
                                                                                                                                                              (дата отримання розрахунку коригування, підпис покупця) 




