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Förenklad deklaration 1151001

Del 00003

Jag försäkrar att uppgifterna i den här delen av deklarationen är sanningsenliga och fullständiga:

Organisationens generaldirektör

Underskrift Datum

Egenföretagare

Underskrift Datum

Representanten

Underskrift Datum

0 6INN 7

1 0

8 1 3 3

0 0

2 9 2

7 8 1 3 0 0 0 5

Fortsättning av del 3. Beräkning av skatt som ska betalas till budgeten
för försäljning av varor (arbete, tjänster), överlåtelse av äganderätter

skattesatser för beskattningen anges i punkter 2 – 4  

0 1 Sid. 0

artikel 164 Ryska Federationens skattebalk

№

p/p

SKATTEAVDRAG Radens 

kod

Moms

1 2 3 4

10 Skatt som betalas av skattebetalare vid inköp av varor (arbete, tjänster), äganderätter i Ryska Federationens

territorium och som kan avdras, tolalt:

220 1265597

inklusive: -

10.1

summan som man har fått från underorganisationer vid utförande av total byggnation

230 -

10.2

summan som betalas av skattebetalare i samband med varubyte och användning av värdepapper för inköp

av varor (arbete, tjänster), äganderätter i Ryska Federationens territorium och som kan avdras

240 -

inklusive: -

10.2.1

summan som man har fått från underorganisationer vid utförande av total byggnation

250 -

11 Skatt som var beräknad vid utförande av byggarbete för enskilt bruk och betald till budgeten, skatten ska

avdras

260 -

12 Skatt som var betald av skattebetalare i samband med införsel av varor till Ryska Federationens tullområde,

skatten skall avdras, totalt:

270 -

inklusive: -

12.1 tullverket för varor som införs för konsumtion inne i landet enligt tullregler, varor som införs för tillfälligt

och ska bearbetas utanför landet

280 -

12.2 tullverket för varor som införs från Vitryssland 290 -

13 Skattesumma som är beräknad på betalning, partiell betalning och som skall avdras från datum av

leveransen av motsvarande varor (utförda arbete, tjänster)

300 6050584

14

Skattesumma som var betald till budgeten av skattebetalare som köpare – skatteagent – skall avdras

310 -

15

Skattesumma som var betald av skattebetalare till budgeten för försäljning av varor (arbete, tjänster) men

om varor lämnas tillbaka och köpet hävs (arbete oc tjänster blir inte utförda pga återbud), samt

skattesumma som var betald av skattebetalare till budgeten som var beräknad på betalning, partiell

betalning för kommande leveranser av varor (utförande av arbete, tjänster) i Ryska Federationens

territorium i fall avtal hävs eller avtalsvillkor ändras och betalningar återlämnas tillbaka

320 27617

16

Skatt på inköpta varor (arbete, tjänster) inklusive skatt på tillgångar, immateriella tillgångar, äganderätter

som används för tillverkning av varor (arbete, tjänster) som tar lång tid

330 -

17

Den totala summan av mervärdesskatt som ska avdras (summan av rader 220, 260, 270, 300 - 330)

340 7343798

18 Beräknad mervärdesskatt som ska betalas till budgeten för den här delen av deklarationen (differensen

mellan rader 210, 340 är mer eller lika med noll)

350 5051766

19 Mervärdesskatt som är beräknad för minskning för den här delen av deklarationen (differensen mellan

rader 210, 340 är mindre än noll)

360 -

2 1 0 7 2 0 0 8

0 0


