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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Серед основних принципів навчання, за допомогою яких можна
досягти високої ефективності при підготовці до управлінської діяльності, необхідно назвати такі: активність студентів, тобто широке використання методів активного навчання; практична спрямованість,
тобто зміст навчальних програм. Форми та методи навчання мають
бути спрямовані на практичне використання студентами здобутих
знань, навичок та вмінь.
Зміни в управлінській підготовці фахівців спрямовані насамперед
на формування культури застосування здобутих знань на практиці.
Можна вивчити закони управління, правила і рекомендації класиків,
практиків управління, а в реальній управлінській ситуації розгубитися і не знайти адекватної моделі поведінки. Сформувати управлінські
навички і вміння у майбутніх фахівців можливо лише у практичній
діяльності за активного творчого пошуку, осмислення і аналізування
індивідуального та колективного досвіду, набутого у відповідній атмосфері міжособистісних відносин.
У формуванні та розвитку управлінських навичок і вмінь у фахівців надзвичайно важливу роль відіграють творчі завдання. Включаючись в імітацію управлінської діяльності, студенти змушені ставити
цілі, планувати, приймати рішення, брати на себе відповідальність
тощо. Для успішного виконання завдання студенти повинні відтворити основні елементи засвоєного навчального матеріалу на рівні
здатності словесного його відтворення, що забезпечується глибоким
розумінням матеріалу; вмінням практично використовувати отриману інформацію для ефективної управлінської діяльності; усвідомленням професійної значущості управлінських знань і вмінь.
Ці методичні рекомендації мають практичну спрямованість і
орієнтовані на глибоке й осмислене засвоєння знань студентами методики складання звітності підприємств, формування у майбутніх
керівників мотивації до опанування управлінської діяльності.
Творче завдання
На основі наведених далі даних необхідно:
1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій за звітний
період, вказати кореспондуючі рахунки.
2. Здійснити рознесення господарських операцій за рахунками
синтетичного обліку.


3. Розрахувати обороти за рахунками і вивести сальдо на кінець
місяця.
4. Скласти оборотний баланс із синтетичних рахунків за звітний
період.
5. Зробити записи у книгу обліку валових доходів та валових витрат.
6. Скласти Баланс підприємства станом на кінець звітного періоду.
7. Скласти Звіт про фінансові результати за звітний період.
8. Скласти Звіт про рух грошових коштів за звітний період.
9. Скласти Звіт про власний капітал за звітний період.
10. Скласти примітки до фінансової звітності.
11. Скласти податкову звітність:
• податкову декларацію з податку на додану вартість;
• декларацію з податку на прибуток підприємства;
• звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства;
• податковий розрахунок комунального податку;
• податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього
природного середовища;
• податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)
на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
(ф. № 1 ДФ);
• розрахунок сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
• податковий розрахунок земельного податку.
12. Скласти звітність за соціальним страхуванням.
13. Визначити фінансовий стан підприємства.
Вихідні дані:
1. ТОВ “Промінь” здійснює виробництво верстатів та оптову
торгівлю алкогольних напоїв (індивідуальний податковий номер —
228464824124), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Головна,141,
тел. 2–69–26 (номер свідоцтва про реєстрацію платника податку
на додану вартість — 33020828), середня чисельність працівників — 3 (у тому числі одна жінка), ЗКПО 2284482, КВЕД 2223344,
ЄДРПОУ 14564, КОАТУУ 12334556, СПОДУ 2244, ЗКГНГ 555666,
р/р 26003000221001 у Чернівецькій обл., дирекція АППБ “Аваль”,


МФО 356464, р/р — 35001005599007, керівник підприємства —
В. В. Ротар, головний бухгалтер — Л. Л. Ткач.
Підприємство є платником податку на прибуток і ПДВ на загальних підставах.
Станом на 1 січня звітного року підприємство має земельну ділянку, яка розміщується в межах Києва і має площу 5000 м2; на неї
встановлено грошову оцінку в сумі 300 грн за 1 м2 (підприємство має
документи, які засвідчують право власності на земельну ділянку).
Підприємство має у власності легковий автомобіль (об’єм циліндра
двигуна — 1550 см3).
2. Оборотно-сальдовий баланс на 1 січня звітного року:
Показник
1
10 “Основні засоби”
103 “Будинки та споруди”
104 “Машини та обладнання”
105 “Транспортні засоби”
131 “Знос основних засобів”
131(3) “Будинки та споруди”
131(4) “Машини та обладнання”
131(5) “Транспортні засоби”
14 “Довгострокові фінансові інвестиції”
20 “Виробничі запаси”
201 “Сировина і матеріали”
203 “Паливо”
207 “Запасні частини”
23 “Виробництво”
231 “Виробництво верстатів “КС-10”
232 “Виробництво верстатів “КС-20”
302 “Каса в іноземній валюті”
311 “Поточні рахунки в національній валюті”
312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”
372 “Розрахунки з підзвітними особами”

Сальдо на початок
Д
К
2
3
1200000
500000
300000
400000
402000
100000
120000
182000
68000
35000
10000
20000
5000
14500
6000
8500
1100
70000
1121,50 $
6000
1000

40 “Статутний капітал”

456000

42 “Додатковий капітал”

480600

43 “Резервний капітал”

4000



1

2

44 “ Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)”
46 “Неоплачений капітал”

3
20000

7000

50 “Довгострокові позики”

3000

521 “Зобов’язання за облігаціями”

4000

60 “Короткострокові позики”

5000

63 “Розрахунки з постачальниками
та підрядниками”
641 “ Розрахунки за податками” (податок з доходів
фізичних осіб)
65 “Розрахунки за страхуванням”

5000
3000
12000

66 “Розрахунки з оплати праці”

5000

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

3000
Разом



1402600

1402600

Реєстр господарських операцій ЗАТ “Джерело” за звітний період
№
пор.
1
1

2

3

4

5

Зміст господарської операції та підстава
для її виконання
2
Виписка банку від 02.01.05
- Перераховано кошти ЗАТ “Альфа”
за поставку МШП
- Нараховано податковий кредит
Товарно-транспортна накладна
№ 56 від 05.01.05
Одержано МШП від ЗАТ “Альфа”
Списано суму податкових розрахунків
з податкового кредиту з ПДВ
Накладна від 10.01.05
Відпущено у виробництво на виготовлення
верстатів КС-10, КС-20:
сировина і матеріали:
КС-10
КС-20
паливо (на технічні потреби):
КС-10
КС-20
запасні частини (на ремонт виробничого
обладнання):
МШП
на виробничі потреби
на утримання адміністративного
персоналу
на витрати, пов’язані зі збутом готової
продукції
Розрахунок нарахування оплати праці
працівникам
Нараховано заробітну плату за звітний період:
10 працівникам по 800 грн за виробництво
верстата КС-10
10 працівникам по 200 грн за виробництво
верстата КС-20

Кореспондуючі
рахунки
Д
К
3
4

Сума, грн.
5

24000
?

20000
?

5000
6000
10000
5000
4000
3000
2000
4000

8000,00
2000,00
10000,00

Утримано із заробітної плати:
внески до Пенсійного фонду
внески до Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
внески до Фонду страхування на випадок
безробіття
податок з доходів фізичних осіб



1

2
Загальна соціальна пільга
(м. з/п 290 грн ⋅ 50 %) = 145

6

7

8

9

10



Зведена відомість нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї
за об’єктами обліку.
Здійснено відрахування на соціальні заходи:
до Пенсійного фонду
до Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
до Фонду страхування на випадок
безробіття
до Фонду страхування від нещасних
випадків (1,10 %)
Разом нарахувань
Акт дооцінки від 20.01.05
Дооцінено вартість вантажного автомобіля, який раніше не уцінювали
Первісна вартість — 2 000 грн
Сума накопиченого зносу
(до моменту переоцінки) — 300 грн
Справедлива вартість — 2 500 грн
Відображено суму дооцінки первісної вартості
вантажного автомобіля
Відображено суму дооцінки зносу вантажного
автомобіля
Відомість нарахування амортизації
від 30.03.05
Нарахована амортизація на основні засоби
за 1 квартал 2005 р. податковим методом:
будинки та споруди загальновиробничого
призначення
машини та обладнання адміністративного
призначення
Відомість розподілу
Списано загальногосподарські витрати на
виробництво верстата:
КС-10
КС -20
Відображено собівартість вироблених бракованих верстатів КС-20, що не підлягають
виправленню
Оприбутковано браковані вироби, які будуть
використані як запасні частини
Оприбутковано браковані вироби, які будуть
використані як металобрухт

3

4

5
Разом

7000
?

4500
1000
2000

1

2
відображено частину бракованих виробів,
що її має відшкодувати працівник, з вини
якого допущено брак

11

Відомість випуску
Відпущено з виробництва готової продукції
за фактичною собівартістю:
верстати КС-10 — 10 шт.
верстати КС-20 — 10 шт.
Примітка: фактичну собівартість виробленої
продукції визначити самостійно.
Незавершеного виробництва на кінець звітного
періоду немає
Виписка банку від 15.03.05
Погашено заборгованість за короткостроковим кредитом

12

13

14

Прибутковий касовий ордер, чек
від 18.03.05
Курс НБУ на 18.03.05 — 5,56 грн за 1 $
Отримано в касу іноземної валюти з розрахункового рахунка для видачі авансу підзвітній особі на відрядження за кордон
Видатковий касовий ордер від 18.03.05
Виданий аванс підзвітній особі

3

4

5

1500

?
?

?

?
1000 $
?
1000 $

15

Авансовий звіт № 23 від 23.03.05
Затверджено авансовий звіт. Витрати за відрядженням за кордон віднесено до адміністративних витрат

16.

Товарно-транспортна накладна № 23
від 25.03.05
Відвантажено 9 верстатів КС-10
ТОВ “Пріма”
Відображено податкові зобов’язання
з ПДВ у вартості відвантаженої продукції
Списано собівартість відвантаженої продукції
Виписка банку
Отримано часткову оплату за відвантажену
продукцію

87000

Отримано простий вексель від ТОВ “Пріма”
у забезпечення відвантаженої продукції
(93 000 – 87 000) = 6 000

6000

17

18

19

Отримано сировину від ТОВ “Пріма” у рахунок погашення вексельної заборгованості
Нараховано податковий кредит з ПДВ
у вартості отриманої сировини
Проведено залік заборгованості

5560 грн

93000
15500
?

5000
1000
6000



1
20

2
Реалізовано 1000 пляшок горілки “Оригінал”
0,5 л
продажна вартість — 12,00 грн за одну пляшку
собівартість — 3,00 грн за одну пляшку

21

Нараховано податки та збори за 1 квартал
2006 р.:
збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства;
комунальний податок;
податок з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів;
земельний податок
Довідка бухгалтерії
Відображення податку на прибуток та фінансових результатів діяльності за звітний період:
списуються на фінансові результати
доходи від реалізації продукції
списується на фінансові результати
собівартість реалізованої продукції
списуються на фінансові результати
адміністративні витрати
списуються на фінансові результати
витрати на збут
нараховано податок на прибуток
списується на фінансові результати
податок на прибуток
визначення та списання результату
діяльності за звітний період
Розрахунок бухгалтерії
9 % нерозподіленого прибутку звітного періоду спрямовано на поповнення резервного
фонду
Розрахунок бухгалтерії
Нараховано дивіденди учасникам
Розрахунок бухгалтерії
Збільшено статутний капітал:
за рахунок нарахованих дивідендів
за рахунок обміну облігацій на акції
Викуплено акцій у акціонерів

22

23

24
25

26

10

3

4

5

?
?
?
?
?
?
?

?
6000

6000
3000
5000

Журнал реєстрації господарських операцій за звітний період
№
пор.

Документ

Зміст операції

Дт

Кт

Сума

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

11

Головна книга
103 “Будинки та споруди”
Дт
Кт

104 “Машини та обладнання”
Дт
Кт

105 “Транспортні засоби”
Дт
Кт

131(3) “Будинки та споруди”
Дт
Кт

131(4) “Машини та обладнання”
Дт
Кт

131(5) “Транспортні засоби”
Дт
Кт

14 “Довгострокові фінансові
інвестиції”
Дт
Кт

201 “Сировина і матеріали”

12

Дт

Кт

203 “Паливо”
Дт

Кт

231 “Виробництво верстатів
“КС-10”
Дт
Кт

302 “Каса в іноземній валюті”
Дт

Кт

312 “Поточні рахунки в іноземній
валюті”
Дт
Кт

207 “Запасні частини”
Дт
Кт

232 “Виробництво верстатів
“КС-20”
Дт
Кт

311 “Поточні рахунки
в національній валюті”
Дт
Кт

372 “Розрахунки з підзвітними
особами”
Дт
Кт

13

40 “Статутний капітал”
Дт
Кт

43 “Резервний капітал”
Дт

Кт

42 “Додатковий капітал”
Дт
Кт

44 “Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)”
Дт
Кт

46 “Неоплачений капітал”
Дт
Кт

50 “Довгострокові позики”
Дт
Кт

521 “Зобов’язання за облігаціями”
Дт
Кт

60 “Короткострокові позики”
Дт
Кт

14

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
Дт
Кт

641 “Розрахунки за податками”

65 “Розрахунки за страхуванням”
Дт
Кт

66 “Розрахунки з оплати праці”
Дт
Кт

685 “Розрахунки з іншими
кредиторами”
Дт
Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

15

16

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

Оборотно-сальдова відомість за звітний період
Показник
1
10 “Основні засоби”
103 “Будинки та споруди”
104 “Машини та обладнання”
105 “Транспортні засоби”
131 “Знос основних засобів”
131(3) “Будинки та споруди”
131(4) “Машини та обладнання”
131(5) “Транспортні засоби”
14 “Довгострокові фінансові
інвестиції”
20 “Виробничі запаси”
201 “Сировина і матеріали”
203 “Паливо”
207 “Запасні частини”
23 “Виробництво”
231 “Виробництво верстатів
“КС-10”
232 “Виробництво верстатів
“КС-20”
302 “Каса в іноземній валюті”

Сальдо
на початок
Д
2

К
3

Обороти
за звітний
період
Д
К
4
5

Сальдо
на кінець звітного періоду
Д
К
6
7

311 “Поточні рахунки в національній валюті”
312 “Поточні рахунки в іноземній
валюті”
372 “Розрахунки з підзвітними
особами”
40 “Статутний капітал”
42 “Додатковий капітал”
43 “Резервний капітал”
44 “Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)”
46 “Неоплачений капітал”
50 “Довгострокові позики”
521 “Зобов’язання за облігаціями”
60 “Короткострокові позики”
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1

2

63 “Розрахунки з постачальниками
та підрядниками”
641 “Розрахунки за податками”
(податок з доходів фізичних осіб)
65 “Розрахунки за страхуванням”
66 “Розрахунки з оплати праці”
685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

Разом

18

3

4

5

6

7

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
(Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87)
Коди
Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
Підприємство ___________________________
Територія _ _____________________________
за КОАТУУ
Форма власності _________________________
за КФВ
Орган державного управління_______________
за СПОДУ
Галузь _________________________________
за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності _________________
за КВЕД
Контрольна сума
Одиниця: тис. грн.
Адреса _ _______________________________

01

БАЛАНС 
на ____________________ 200__ р.
Форма № 1 Код за ДКУД
Актив
1

1801001

На початок На кінець
Код рядка
звітного
звітного
періоду
періоду
2

3

4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

первісна вартість

011

накопичена амортизація

012

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:
залишкова вартість

030

первісна вартість

031

Знос

032

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

19

1
Відстрочені податкові активи

2

3

4

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси

100

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:
у національній валюті
в іноземній валюті

230
240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

Пасив
1
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал

20

Код рядка
2
300
310
320

На початок На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1

3

2

4

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Неоплачений капітал

360

(

)

(

)

Вилучений капітал

370

(

)

(

)

Усього за розділом I

380

II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

530

Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

Усього за розділом IV

620

V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

630
640

Керівник____________________________________
Головний бухгалтер _ __________________________
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Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87)

Підприємство
Територія
Орган державного управління
Галузь
Вид економічної діяльності
Одиниця: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за ЗКГНГ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ
01

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за __________________ 200 __ р.
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. Фінансові результати
Стаття
1
Дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати

22

Код
рядка
2
010
015
020
025
030
035
040
050
055
060
070
080
090

За
звітний
період
3

За
попередній
період
4

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:
прибуток
збиток
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
збиток
Надзвичайні:
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий:
прибуток
збиток

100
105
110
120
130
140
150
160

170
175
180
190
195
200
205
210
220
225

II. Елементи операційних витрат
Код
рядка

Показник
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

2
230
240
250
260
270
280

За
звітний
період
3

За
попередній
період
4

23

III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих
акцій
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток)
на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник_ _____________________________
Головний бухгалтер______________________
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Код
рядка
2
300
310
320
330
340

За
звітний
період
3

За
попередній
період
4

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
(Затверджено Наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 № 87)
Коди
Підприємство___________________

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Територія_ ____________________

за КОАТУУ

Орган державного управління_________

за СПОДУ

Галузь_

за ЗКГНГ

______________________
_________

Вид економічної діяльності_
Одиниця: тис. грн.

01

за КВЕД
Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за _____________________ 200__ р.
Код
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних
активів
збільшення (зменшення)
забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
Витрати на сплату відсотків
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих
оборотних активах
Зменшення (збільшення):
оборотних активів
витрат майбутніх періодів

2

Форма № 3 код за ДКУД
1801004
За попередній
За звітний період
період
надходнадход
видатки
видатки
ження
ження
3
4
5
6

010

020

х

х

х

х

030
040
050
060

070
080
090

25

1
Збільшення (зменшення):
поточних зобов’язань
доходів майбутніх періодів
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачені:
відсотки
податки на прибуток
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних
подій
Чистий рух коштів від операційної діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Отримані:
відсотки
дивіденди
Інші надходження
Придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних
подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
ІІІ. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
Отримання позики
Інші надходження
Погашення позик

26

2

3

4

5

6

100
110
120
130
140

х
х

х
х

150
160
170

180
190
200

х
х

х
х

210
220
230

х
х
х

х
х
х

240
250
260
270

х
х
х
х

х
х
х
х

280
290
300

310
320
330
340

х
х
х
х

х
х
х
х

1
Сплачені дивіденди
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних
подій
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух коштів за звітний
період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

2
350
360

3
х
х

4

5
х
х

6

370
380
390
400
410

х

х

420
430

х

х

Керівник_ __________________________________
Головний бухгалтер___________________________

27

28

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок

Стаття

020
030

2
010

Код

3

Статутний
капітал

4

Пайовий
капітал

Форма № 4 код за ДКУД
Додат- Інший Резер- Не- Неоплаковий додат- вний розподі- чений
вклаковий капітал лений капітал
дений капітал
прибукапітал
ток
5
6
7
8
9

за _____________________ 200 __ р.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Контрольна сума

за ЗКГНГ

Галузь_

Одиниця: тис. грн.

за СПОДУ

Орган державного управління_______________________
за КВЕД

за КОАТУУ

Територія_ __________________________________

____________________________________
Вид економічної діяльності_ _______________________

за ЄДРПОУ

Підприємство_________________________________

Дата (рік, місяць, число)

01

10

11

1801005
Вилу- Разом
чений
капітал

Коди

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
(Наказ Міністерства фінансів України
від 31.03.99 № 87)

29

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій
(часток)

Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу

Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до статутного капіталу
Відрахування до резервного капіталу

Інші зміни
Скоригований залишок на початок
року
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів
Уцінка основних засобів
Дооцінка незавершеного будівництва
Уцінка незавершеного будівництва
Дооцінка нематеріальних активів
Уцінка нематеріальних активів

220

210

180
190
200

150
160
170

140

130

060
070
080
090
100
110
120

050

040

30
260
270
280
290
300

250

240

230

2

3

4

Головний бухгалтер_________________________________

Керівник _________________________________________

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

1
Анулювання викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості
акцій
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків
Безкоштовно отримані активи

5

6

7

8

9

10

11

31

1

2

Код
Групи нематеріальних
рядактивів
ка

4

накопичена
амортизація
5

Надійшло
за рік

первісної (переоціненої) вартості
6

7

накопиченої
амортизації

Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка –)

Вибуло
за рік

I. Нематеріальні активи

8

первісна (переоцінена) вартість

Залишок
на початок
року

3

за КОАТУУ
за СПОДУ
за ЗКГНГ
за КВЕД
Контрольна сума

9

10

Нараховано
амортизації
за рік

11

Інші зміни
за рік

Код за ДКУД

Втрати
від зменшення
корисності за рік

Форма № 5

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

                                                                                              за 200 _ рік.

первісна (переоцінена) вартість

за ЄДРПОУ

накопичена
амортизація

Одиниця: тис. грн.

____________________________________
Територія ________________________________________
Орган державного управління ___________________________
Галузь _ _________________________________________
Вид економічної діяльності _____________________________
Середньооблікова чисельність працюючих ____________________

12

первісної (переоціненої) вартості

Підприємство _

13

акопиченої
амортизації

01

Залишок
на кінець
року

1801008

Коди

14

первісна (переоцінена) вартість

Дата /рік, місяць, число/

Затверджено
Наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. № 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.03 № 602)

15

накопичена
амортизація
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Із рядка 080 графа 15

Із рядка 080 графа 5

Із рядка 080 графа 14

Разом

Інші нематеріальні
активи

1
Права користування
природними ресурсами
Права користування
майном
Права на знаки для
товарів і послуг
Права на об’єкти промислової власності
Авторські та суміжні
з ними права
3

4

5
6

7

8

9

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує
обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних
активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів, отриманих за
рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних активів,
щодо яких існує обмеження права власності

080

070

050
060

040

030

020

010

2

11

(085) _________

(084) _________

(083) _________

(082) _________

(081) _________

10
12

13

14
15
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1
Земельні ділянки
Капітальні
витрати на
поліпшення
земель
Будинки, споруди
та передавальні
пристрої
Машини та
обладнання
Транспортні
засоби
Інструменти,
прилади, інвентар
(меблі)

Групи основних
засобів

Код рядка

150

140

130

120

110

3
100

первісна (переоцінена) вартість

3

знос
4

Надійшло за рік
5

первісної (переоціненої) вартості
6

зносу
7

первісна (переоцінена) вартість
8

знос
9

Нараховано амортизації за рік
10

12

Втрати від зменшення
корисності
первісної (переоціненої) вартості
11

зносу
13

14

первісна (переоцінена) вартість
15

знос

Інші зміни
Залишок
за рік
на кінець
року
у тому числі

одержані
передані
за фінансовою в оперативну
орендою
оренду

16

первісна (переоцінена)
вартість

Переоцінка (дооцін- Вибуло
ка +,
за рік
уцінка -)

17

знос

Залишок
на початок
року

18

Первісна (переоцінена)
вартість

II. Основні засоби

19

знос
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Із рядка 260 графа 15

Із рядка 260 графа 5

Із рядка 260 графа 14

1
Робоча і продуктивна худоба
Багаторічні
насадження
Інші основні
засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні
активи
Тимчасові (нетитульні) споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні
матеріальні активи
Разом

250
260

210
220
230
240

200

180
190

170

160

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним
законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються
(консервація, реконструкція тощо)
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

4

16

18

(263)________
(264)________
(265)________
(266)________
(267)________
(268) ________

(261)________
(262)________

17

19

III. Капітальні інвестиції
Показник
1
Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних активів
Формування основного стада
Інші
Разом

Код
рядка
2
280
290

За
рік
3

На кінець
року
4

300
310
320
330
340

IV. Фінансові інвестиції
Показник
1
А. Фінансові інвестиції за методом участі
в капіталі:
в асоційовані підприємства
у дочірні підприємства
у спільну діяльність
Б. Інші фінансові інвестиції:
у частки і паї у статутному капіталі інших
підприємств
в акції
в облігації
інші
Разом (розд. А + розд. Б)

Код
рядка

За рік

2

3

На кінець року
довгостропоточні
кові
4
5

350
360
370

380
390
400
410
420

із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
(421)_____
за справедливою вартістю
(422)_____
за амортизованою собівартістю
(423)_____
із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
(424)_____
за справедливою вартістю
(425)_____
за амортизованою собівартістю
(426)_____
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V. Доходи і витрати
Показник
1
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення
Інші операційні доходи і витрати
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями:
в асоційовані підприємства
у дочірні підприємства
у спільну діяльність
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
Проценти
Фінансова оренда активів
Інші фінансові доходи і витрати
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій
Реалізація необоротних активів
Реалізація майнових комплексів
Поопераційна курсова різниця
Безоплатно одержані активи
Списання необоротних активів
Інші доходи і витрати

Код
рядка
2

Доходи

Витрати

3

4

440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами,
роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними
сторонами

х
х

х

х

(631) ______
(632) ______ %

VI. Грошові кошти
Код
рядка
1
2
Каса
640
Поточний рахунок у банку
650
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
660
Грошові кошти в дорозі
670
Еквіваленти грошових коштів
680
Разом 690
Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких
обмежено
Показник

36

На кінець
року
3

(691) _____

37

Разом

1
Забезпечення на виплату відпусток працівникам
Забезпечення наступних витрат
на додаткове пенсійне забезпечення
Забезпечення наступних витрат
на виконання гарантійних
зобов’язань
Забезпечення наступних витрат
на реструктуризацію
Забезпечення наступних витрат
на виконання зобов’язань щодо
обтяжливих контрактів

Види забезпечення

750
760
770
780

740

730

720

710

Збільшення забезНевикоСума очіСума
печення протягом
ристана
куваного
забезпеЗалишок
Залишок за- звітного періоду
сума
відшкодування
забезпечення,
внаслідок
забезпе- витрат іншою
Код безпечення
чення на
що викорядка на початок
чення, що стороною, що
створення додатко- ристана сторнована врахована при кінець
року
забезпе- вих відра- протягом у звітному оцінці забезпе- року
року
хувань
чення
періоді
чення
2
3
4
5
б
7
8
9

VII. Забезпечення

VIII. Запаси
Код
рядка

Показник
1
Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського
призначення
Тварини на вирощуванні та відгодівлі
Малоцінні та швидкозношувані
предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом

2
800

Переоцінка за рік
Балансова
вартість
Збільшення
на кінець чистої вартості Уцінка
року
реалізації*
3
4
5

810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених у заставу
переданих на комісію
Активи на відповідальному зберіганні — рахунок 02
*

(921) _______
(922) _______
(923) _______
(924) _______
(925) _______

Визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

IX. Дебіторська заборгованість
Показник
1
Дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська
заборгованість

Всього
Код
на кінець
рядка
року
2
3

У тому числі за строками
непогашення, місяців
до 3
від 3 до 6 від 6 до 12
4
5
6

940
950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 Заборгованість з пов’язаними сторонами
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(951) _______
(952) _______

X. Нестачі та втрати від псування цінностей
Показник
1
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців
за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий
рахунок 072)

Код рядка
2
960
970

Сума
3

980

XI. Будівельні контракти
Показник
Код рядка
1
2
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
1110
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників
1120
валова замовникам
1130
з авансів отриманих
1140
Сума затриманих коштів на кінець року
1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
1160

Сума
3

XII. Податок на прибуток
Показник
1
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати всього
У тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових
зобов’язань
Відображено у складі власного капіталу всього
У тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових
зобов’язань

Код рядка
2
1210

Сума
3

1220
1225
1230
1235
1240
1241
1242
1243
1250
1251
1252
1253

39

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Показник
1
Нараховано за звітний рік
Використано за рік усього
У тому числі:
на будівництво об’єктів
на придбання (виготовлення) та поліпшення основних
засобів
з них машини та обладнання
на придбання (створення) нематеріальних активів
на погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

Керівник ____________________________________
Головний бухгалтер____________________________
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Код рядка
2
1300
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317

Сума
3

УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України
з питань фінансів
і банківської діяльності
від 14 червня 2005 р.
№ 06–10/10–698
01
02

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ,
дата, вхідний №)

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ 
НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Звітний (податковий)
період

03* Звітний (податковий)
період, за який виправляються помилки

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДПА України
від 30 травня 1997 р. № 166
(у редакції наказу ДПА
України
від 15 червня 2005 р.
№ 213)
011
012

Звітна
Звітна нова

(рік)

(квартал)

(місяць)

(рік)

(квартал)

(місяць)

* Якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється в довідці до цієї декларації.
04 Платник
(назва — для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім’я
по батькові — для фізичної особи; для спільної (сумісної) діяльності — назва,
дата та номер договору)
041

юридична особа

042

фізична особа

043

спільна (сумісна)
діяльність

Ідентифікаційний код
платника згідно
з ЄДРПОУ
Ідентифікаційний
номер платника
згідно з ДРФО
Реєстраційний (обліковий) номер платника

Договір про спільну (сумісну) діяльність від ____________ № ___
044

05

представництво
нерезидента,
що не має статусу юридичної
особи
Індивідуальний
податковий
номер платника
ПДВ

Ідентифікаційний код
платника згідно
з ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий)
номер платника

(номер свідоцтва
про реєстрацію
платника ПДВ)

41

06

Місцезнаходження платника
податку (місце проживання)
________________________
_________________________
_________________________

Поштовий індекс
Телефон
Факс
E-mail

Декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в
(район, місто)
відмітка (Х) робиться платником при заповненні рядка 21 цієї декларації

07

ознака визначення
від’ємного значення

08

ознака бюджетного відшко- відмітка (Х) робиться платником при заповдування
ненні рядка 25 цієї декларації

09

ознака підприємства судно10
будування

ознака підприємства літакобудування
грн.

Код
рядка
1

2
2.1
2.2
3
4

5
5.1
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I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Операції на митній території України,
що оподатковуються за ставкою 20 відсотків,
крім імпорту товарів
Операції, що оподатковуються за нульовою
ставкою:
експортні операції
інші операції, що оподатковуються за нульовою
ставкою
Операції, що не є об’єктом оподаткування
(п. 3.2 ст. 3 Закону)
Операції, звільнені від оподаткування
(ст. 5, 11 Закону, інші нормативно-правові
акти)
Загальний обсяг поставки (сума значень
з 1-го до 4-го рядка колонки А)
з рядка 5 — загальний обсяг оподатковуваних
операцій звітного періоду (р. 1 + р. 2.1 + р. 2.2 +
+ р. 4) колонки А

Обсяги
поставки
(без ПДВ)

Сума ПДВ

Колонка А

Колонка Б

х

х
0
0
х
х
х

6

7
8

8.1
8.2
8.3
8.4
9
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Код
рядка
10

10.1
10.2

Імпорт товарів протягом звітного періоду,
сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом
оформлення податкового векселя (п. 11.5
ст. 11 Закону)
Термін погашення податкового векселя
(вказати дату, додати перелік)
Послуги, отримані від нерезидента на митній
території України
Коригування на основі попередніх звітних
періодів (+ чи –)
(у разі заповнення цього рядка обов’язковим є
подання додатка 1 до декларації):
Самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації
Нецільове використання товарів, ввезених у
пільговому режимі
Згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону
Інші випадки
усього податкових зобов’язань
(сума значень рядків 1 + 6 + 7 + 8 (– чи +)
колонки Б)
Крім того, поставка послуг за межами митної
території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ
Придбання (виготовлення, будівництво,
спорудження) з податком на додану вартість
на митній території України товарів (послуг)
та основних фондів з метою їх використання
в межах господарської діяльності платника
податку для здійснення операцій
які підлягають оподаткуванню за ставкою
20 відсотків та нульовою ставкою
які не підлягають оподаткуванню (п. 3.2
ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (ст. 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

х

(+ чи –)

х

х

х

Обсяги придбання
(без ПДВ)

Дозволений
податковий
кредит

Колонка A

Колонка Б

х

х

х
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11

11.1
11.2

12

12.1
12.2

12.3
12.4
12.5
13

13.1
13.2
13.3

44

Придбання (виготовлення, будівництво,
спорудження) без податку на додану вартість
на митній території України товарів (послуг)
та основних фондів з метою їх використання
в межах господарської діяльності платника
податку для здійснення операцій:
які підлягають оподаткуванню за ставкою 20
відсотків та нульовою ставкою
які не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3
Закону) або/та звільнені від оподаткування
(ст. 5, 11 Закону, інші нормативно-правові
акти)
Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з
метою їх використання в межах господарської
діяльності платника податку для здійснення
операцій, які оподатковуються за ставкою 20
відсотків та нульовою ставкою:
ПДВ, сплачений митним органам
погашені податкові векселі, що дають право на
збільшення податкового кредиту в поточному
звітному періоді
звільнені від ПДВ (ст. 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
послуги, отримані від нерезидента
товари, імпортовані в пільговому режимі та
використані не за цільовим призначенням
Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з
метою їх використання в межах господарської
діяльності платника податку для здійснення
операцій, які не підлягають оподаткуванню (п.
3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (ст. 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти):
ПДВ, сплачений митним органам
звільнені від ПДВ (ст. 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
послуги, отримані від нерезидента

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х

14

15

16

16.1

16.2
16.3
17

18

18.1
18.2
19

Придбання (виготовлення, будівництво,
спорудження) з податком на додану вартість
вітчизняних товарів (послуг) та основних
фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг,
які не призначаються для їх використання
в господарській діяльності, або з метою їх
використання для поставки послуг за межами
митної території України, місце поставки яких
визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону
Придбання (виготовлення, будівництво,
спорудження) без податку на додану вартість
вітчизняних товарів (послуг) та основних
фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг,
які не призначаються для їх використання
в господарській діяльності, або з метою їх
використання для поставки послуг за межами
митної території України, місце поставки яких
визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону
Коригування податкового кредиту за попередні звітні періоди (у разі заповнення цього
рядка обов’язковим є подання додатка 1 до
декларації):
самостійне виправлення платником помилки,
що міститься в раніше поданій податковій
декларації
згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону
інші випадки
Усього податкового кредиту
(сума значень рядків 10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 +
+ 12.5 + 16 (– чи +) колонки Б)

х

х

х

(– чи +)

х

х
х

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ
ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Різниця між сумою податкового зобов’язання та
сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного
(податкового) періоду (рядок 9 — рядок 17):
додатне значення (+)
від’ємне значення (–)
Коригування платежів з урахуванням положень
про вексельну форму відстрочення сплати податку на додану
вартість при імпорті товарів (п. 11.5 ст. 11 Закону):

Сума ПДВ
х

х
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19.1

19.2

20

21

22
22.1
22.2

23

23.1
23.2
23.3

23.4

46

до зменшення (-):
суми податку на додану вартість, які не підлягають
включенню до складу податкових зобов’язань у поточному
звітному (податковому) періоді (податкові векселі, видані
в поточному звітному (податковому) періоді)
(рядок 6 податкової декларації)
до збільшення (+):
суми податку на додану вартість, які підлягають включенню
до складу податкових зобов’язань у поточному звітному
(податковому) періоді (податкові векселі, термін погашення
яких припадає на поточний звітний (податковий) період)
(додати перелік)
Додатне значення різниці між сумою податкового
зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного
звітного (податкового) періоду
(додатне значення суми рядків 18 і 19)
Від’ємне значення різниці між сумою податкового
зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного
звітного (податкового) періоду
(від’ємне значення суми рядків 18 і 19)
Зарахування від’ємного значення різниці поточного звітного
(податкового) періоду:
у зменшення суми податкового боргу з ПДВ
до складу податкового кредиту наступного звітного
(податкового) періоду
(рядок 21 – рядок 22.1)
(значення цього рядка переноситься до рядка 23.1 податкової
декларації наступного звітного періоду*)
Залишок від’ємного значення попереднього звітного
(податкового) періоду, що включається до складу
податкового кредиту поточного звітного (податкового)
періоду
(рядок 23.1 + рядок 23.2 + рядок 23.3 + рядок 23.4):
значення рядка 22.2 податкової декларації попереднього
звітного періоду*
значення рядка 26 податкової декларації попереднього
звітного періоду
значення рядка 8.2 додатка 3 (до Порядку заповнення та
подання декларації) попереднього звітного (податкового)
періоду*
значення рядків 8.5 та 8.6 додатка 3.1 (до Порядку
заповнення та подання декларації) попереднього звітного
(податкового) періоду*

-

+

х

(+ чи –)

24

25

25.1
25.2
26

27

28
28.1
28.2
28.3

Залишок від’ємного значення попереднього податкового
періоду за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті
до бюджету за підсумками поточного звітного періоду
(рядок 23 – рядок 20, додатне значення)
Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 4
розрахунку суми бюджетного відшкодування) (рядок 25.1
або рядок 25.2):
на рахунок платника в банку
у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних
податкових періодів
Залишок від’ємного значення, який після бюджетного
відшкодування включається до складу податкового кредиту
наступного податкового періоду (рядок 24 – рядок 25)
(значення цього рядка переноситься до рядка 23.2
податкової декларації наступного звітного періоду)
Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет
за підсумками поточного звітного періоду, з урахуванням
залишку від’ємного значення попереднього звітного періоду
(рядок 20 – рядок 23, додатне значення)
Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку
з виправленням помилки
загальна сума помилки (рядок 8.1 – рядок 16.1):
додатне значення (+)
від’ємне значення (-)

х

* Для підприємств суднобудування і літакобудування — податкової декларації
(уточнюючого розрахунку) поточного звітного періоду.
Відмітка про застосування касового методу податкового обліку:
дата початку застосування касового методу
з моменту реєстрації платником ПДВ
(рік)
(квартал) (місяць)
після реєстрації платником
ПДВ
(рік)
(квартал) (місяць)
дата закінчення застосування касового методу
(рік)
(квартал) (місяць)
Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного
звітного податкового періоду
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До декларації додаються:
Рішення (заява) щодо вибору касового методу
Заява про відмову від застосування касового методу
Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку її заповнення) та відповідних документів
Розрахунок коригування сум ПДВ
Розрахунок суми бюджетного відшкодування
Розрахунок суми, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету
Заява про повернення суми бюджетного відшкодування
Копії погашених податкових векселів у кількості ____ штук
на _____ аркушах
Оригінали п’ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій у разі наявності експортних операцій у кількості
_____ штук на _____ аркушах
Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації):

Додатки, що містять інформацію про уточнені показники поданої раніше декларації, в якій платником самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації):

Відмітка про одночасне подання податкової декларації (скороченої) за операціями,
що стосуються спеціальних режимів оподаткування:
переробного підприємства (п. 11.21 Закону)
сільськогосподарського підприємства (п. 11.21 Закону)
сільськогосподарського товаровиробника (п. 11.29 Закону)
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Дата подання
декларації

.

.

Наведена інформація
є достовірною.

Керівник
(підпис)

(ініціали та прізвище)
М. П.

Головний
бухгалтер
Платник ПДВ
(для фізичної
особи — платника
податку)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Відмітка про отримання платником податку копії декларації з відміткою податкового органу про її прийняття
“___” ____________ 200_ р. _________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище посадової особи
платника податку, яка отримала копію декларації; для
фізичної особи — платника податку — ініціали
та прізвище)
IV. Ця частина податкової декларації заповнюється службовими особами ДПІ
(ДПА)
Відмітка про внесення даних до електронної бази “___” ____________ 200_ р.
податкової звітності
службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)
За результатами камеральної перевірки цієї декларації:
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від “___” ________
200__ р. № ___
(потрібне позначити)
“___” ____________ 200_ р.

службова особа ДПІ (ДПА)
(підпис, ініціали та прізвище)
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УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету
Відмітка про одержан- Верховної Ради України
ня
з питань фінансів і банківської
(штамп ДПІ)
діяльності
від 31 березня 2003 р.
№ 06–10/239

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 29 березня 2003 р. № 143

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
Повна декларація — надаються додатки в разі заповнення рядків
1 з позначкою “Р” та “К”
Спрощена декларація — надаються додатки в разі заповнення рядків
з позначкою “К”
2

3

Звітний рік 2 0 0

1 квартал

Повна назва платника податку:

Ідентифікаційний
4
код за ЄДРПОУ

Півріччя

Звітна
Звітна
консолідована
Звітна
нова

3 квартали

Рік

Юридична особа
Інша категорія платника
Код виду
економічної
діяльності
(КВЕД)

.

.

Місцезнаходження платника податку:

Поштовий індекс
Телефон
5
Факс*
E-mail*
До державної податкової інспекції (адміністрації) в
6

Відмітка про застосування платником податку спеціальних режимів оподаткування
7
Суб’єкт космічної
Підприємство, основною діяльністю якого є виробдіяльності (п. 22.24
ництво сільськогосподарської продукції (п. 16.4
Закону)
Закону)
______* За бажанням платника податку.
Одиниця: грн. без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами (починаючи з податкового періоду — перший квартал
2006 р.)
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Показник
1
Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:
доходи від продажу товарів (робіт, послуг)
приріст балансової вартості запасів
доходи від виконання довгострокових договорів
прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та
товарними деривативами
прибуток від операцій із землею
інші доходи, крім визначених у 01.1– 01.5
Коригування валових доходів, у тому числі:
(± 02.1 ± 02.2 + 02.3)
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості
Скоригований валовий дохід (01 ± 02)
Валові витрати, у тому числі:
витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених
у 04.11
збиток балансової вартості запасів
витрати на оплату праці
сума страхового збору (внесків) до фондів державного
загальнообов’язкового страхування
сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне
пенсійне забезпечення
сума податків, зборів (обов’язкових платежів), крім визначених
у 04.4
витрати, пов’язані з виконанням довгострокових договорів
добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт,
послуг)
від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового року
витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових
свердловин
85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних в
офшорних нерезидентів
сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового
страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення,
зазначених у р. 04.5 декларації)

Код
рядка
2
01
01.1
01.2 К1
01.3 К2

Сума
3

01.4 К3
01.5 К1
01.6
02
02.1
02.2
02.3 К4
03
04
04.1
04.2 К1
04.3
04.4
04.5
04.6 Р1
04.7 К2
04.8 Р2
04.9
04.10 К1
04.11 Р3
04.12
К1/1
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1
інші витрати, крім визначених у 04.1–04.12
Коригування валових витрат, у тому числі: (± 05.1 ± 05.2 + 05.3)
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості
Скориговані валові витрати (04 ± 05)
Сума амортизаційних відрахувань
Об’єкт оподаткування позитивний (+) від’ємний (–)
((± 03 — (± 06) — 07)
Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.03
Прибуток, звільнений від оподаткування
Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі:
(08 — 09 — 10)
за базовою ставкою
за пільговою ставкою* _______ %
Нарахована сума податку**, у тому числі:
за базовою ставкою
за пільговою ставкою
Зменшення нарахованої суми податку
Податкове зобов’язання звітного періоду** (12 — 13)
Сума нарахованого податку за попередній податковий період
поточного року
Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів
(переплати)***
Сума податку до сплати (додатне значення 14 — 15 — 16)

2
04.13
05
05.1
05.2
05.3 К4
06
07 К1
08
09
10 К5
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13 К6
14
15
16
17

________* Пільгові ставки зазначаються платником самостійно.
** У разі позитивного значення.
*** Не заповнюється при заповненні рядка 18 декларації.
Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів
(переплати), яка підлягає поверненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті

18

Додаткові показники.
Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі:
з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів
з нерезидентів (крім 19.3)

19.1 К7
19.2

з фрахту

19.3
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19

3

Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних
до них платежів
Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до
бюджету державними некорпоратизованими, казенними або
комунальними підприємствами
Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв’язку з виправленням
помилок
Пеня, нарахована у зв’язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості

20
21
22
23 К4

До декларації додаються (потрібне позначити):
Додатки до рядків  К1/1  К1/2 К2

 К3  К4  К5  К6  К7  Р1  Р2  Р3  Р4

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на

аркуш

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.
.
. 2 0 0
Дата заповнення декларації (дд. мм. рррр)
Керівник підприємства

р.
_______________________
Ініціали та прізвище  підпис

Ідентифікаційний податковий номер
М. П.
Головний бухгалтер

_______________________
Ініціали та прізвище  підпис

Ідентифікаційний податковий номер
Ця частина податкової декларації заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності
“___” ____________ 200_ р.
_______________________________________________________________
службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
порушень (помилок)
складено акт від “___” _________ 200_ р.
не виявлено
№ _____
“___” ____________ 200_ р.

________________________________
службова особа ДПІ (ДПА)
(підпис, прізвище)
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Додаток К1/1
до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ

Податковий період 200__ р.
1 квартал

Півріччя

3 квартали

Рік
Таблиця 1

Розрахунок приросту (збитку) балансової вартості запасів

Показник

1
Балансова вартість запасів
усього, у тому числі: (сума рядків
А1 ÷ А7 відповідної графи)
на складах (місцях зберігання)
у незавершеному виробництві
у готовій продукції
малоцінні та швидкозношувані
предмети на складах
на оптових складах (місцях зберігання)
у роздрібній торгівлі
матеріальні цінності, що використовуються в господарській
діяльності понад 365 календарних
днів та вартість яких не перевищує
1000 грн

Запаси, виПриріст
На
користані На кінець
“–”
Код початок
не в госпо- звітного Збиток
рядка звітного
“+”
дарській періоду
року
діяльності
(3 – 4 – 5)
2
3
4
5
6
А
А1
А2
А3
А4
А5
А6

А7

Метод (методи) оцінки збитку запасів (потрібне позначити):
ідентифікованої вартості відповідної
одиниці запасів
середньозваженої вартості однорідних
запасів
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вартості запасів перших за часом
надходжень (ФІФО)
нормативних
затрат

ціни продажу запасів

Таблиця 2
Розрахунок амортизаційних відрахувань

Код
рядка

1
Б1
Б2
Б3
Б4
Б5
Б6
Б7
Б8
В
07

Показник

Амортизаційні
відрахування
Балансова вартість на початок
Звітний
Розрарозрахункового
період нахунковий
кварталу
ростаючим
квартал
підсумком
3
4
5

2
Основні фонди групи 1 з нормою
амортизації 2 відсотки
Основні фонди групи 2 з нормою
амортизації 10 відсотків
Основні фонди групи 3 з нормою
амортизації 6 відсотків
Основні фонди групи 4 з нормою
амортизації 15 відсотків
Основні фонди групи 1 з нормою
амортизації нижче 2 відсотків
Основні фонди групи 2 з нормою
амортизації нижче 10 відсотків
Основні фонди групи 3 з нормою
амортизації нижче 6 відсотків
Основні фонди групи 4 з нормою
амортизації нижче 15 відсотків
Нематеріальні активи
Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається
в рядку 07 декларації (сума рядків з Б1 до Б8 та рядку В графи 5)

Таблиця 3
Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються
до складу валових витрат
Сукупна
Фактичні обсяги поліпшень
Сума
балансова
наростаючим підсумком
Код
на звітний
Об’єкти поліпшення
вартість на
рядка
рік
1 квар- Пів- 3 кварпочаток звітРік
(ліміт)
тал
річчя
тали
ного року
1
2
3
4
5
6
7
8
4.10
Основні фонди
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Таблиця 4
Прибуток від продажу землі
Показник
1
Прибуток від продажу землі, у тому числі: (01.5.1 – 01.5.2 х 01.5.3)
сума доходу, отримана при продажу землі
сума витрат, пов’язана з купівлею землі
коефіцієнт індексації витрат, визначений за нормами пп. 8.3.3
Закону

Код
рядка
2
01.5
01.5.1
01.5.2

Сума
3

01.5.3
Таблиця 5

Витрати зі страхування
Показник

Код
рядка
2

1
Сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених 04.12
у р. 04.5 декларації), у тому числі:
сума витрат за обов’язковими видами страхування
04.12.1
сума витрат за іншими видами страхування, що включаються до
складу валових витрат платника (не більше значення рядка 06
декларації за звітний період, обчисленого без урахування значення
04.12.2
рядка 04.12.2 цієї таблиці х 5 / 95)

Сума
3

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства

__________________
підпис

__________________
прізвище

Головний бухгалтер

__________________
підпис

__________________
прізвище
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М. П.

Додаток К1/2
до рядків 04.10 та 07 декларації
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ

Податковий період 200__ р.
1 квартал

Півріччя

3 квартали

Рік

Таблиця 1
Розрахунок амортизації витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин
Код
рядка
1
1
2

2.1
2.2

2. n
07

Первісна
вартість

Показник
2
Витрати, пов’язані з видобутком корисних
копалин, крім нафтогазових свердловин*
Витрати, пов’язані з видобутком корисних
копалин з нафтогазових свердловин*
(2.1 + 2.2 +.... + 2.n)
Свердловина** ___

Загальна сума амортизаційних
відрахувань, що відображається
в рядку 07 декларації

3

Амортизаційні
відрахування звітного
періоду наростаючим
підсумком
4

x
x

(сума рядків 1, 2
графи 4)

Таблиця 2
Витрати на поліпшення нафтогазових свердловин, що включаються
до складу валових витрат
Код
Об’єкт поліпшення
рядка
1
1
2

2
Свердловина** ___

Фактичні обсяги поліпшень
Сума
наростаючим підсумком
на звітний рік
(ліміт)
1 квартал Півріччя 3 квартали Рік
3
4
5
6
7

n
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1
2
3
04.10 Загальна сума поліпшень, що включається до рядка 04.10 декларації
(сума рядків 1–n відповідної графи)

4

5

6

7

* Надаються довідкові відомості.
** Реквізити свердловини зазначаються платником податку за даними обліку.
Таблиця 3
Довідкові відомості (у розрізі окремого родовища, окремої шахти, свердловини,
крім нафтогазової)
Код
рядка
1
1
2

Окремий об’єкт групи
(родовище, кар’єр, шахта,
свердловина)
2

Балансова Обсяг фактичЗагальний
вартість
но видобутих
розрахунковий
об’єкта групи
корисних
обсяг
на початок
копалин за
родовища
звітного року звітний період
3
4
5

n
Наведена інформація є достовірною.
_______________
Керівник підприємства
підпис
_______________
Головний бухгалтер
підпис
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_______________
прізвище
_______________
прізвище

М. П.

Затверджено
наказом Державної податкової адміністрації України
від 28 березня 2002 р. № 133
Державна податкова інспекція
(адміністрація)
_____________________________
_____________________________
(назва юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи —
суб’єкта підприємницької діяльності)
_____________________________
_____________________________
(місцезнаходження або місце проживання, телефон)

Ідентифікаційний код (номер)
Загальний звіт
Уточнений звіт

ЗВІТ 
про суму нарахованого збору на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства
за _______________ 200_ р.
1. Виручка від реалізації алкогольних напоїв та пива

__________
гривень
__________
гривень

2. Нараховано збору за звітний місяць (рядок 1 × 1 %)
Дата заповнення звіту “___” ____________ 200_ р.
Керівник підприємства
(фізична особа — суб’єкт
підприємницької діяльності) ______________________
Головний бухгалтер

(прізвище, ініціали, підпис)
______________________
(прізвище, ініціали, підпис)

Проведено за карткою особового
рахунка

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ)

Наведена інформація
є правильною
М. П.

__________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.03 № 625

ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК КОМУНАЛЬНОГО ПОДАТКУ
Звітний розрахунок
1 Новий звітний
розрахунок

Уточнюючий
розрахунок

Юридична особа
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2 Базовий податковий (звітний) період за
2
0
р.
Порядковий номер базового податкового (звітного) періоду, який визначено
відповідно до рішення органу місцевого самоврядування про встановлення комунального податку, проставляється арабськими цифрами (для чисел
з однієї цифри в першому полі проставляється “0”, для річного базового податкового (звітного) періоду “0” проставляється в першому і другому полях)
місяць
квартал
рік
Тривалість базового податкового (звітного)
періоду зазначається позначкою “х”
3

Повна назва платника:___________________________________________

4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Код виду економічної діяльності (КВЕД)

5

Місцезнаходження платника:

Поштовий індекс

________________________

Міжміський код

.

.

Телефон
E-mail

Факс

6

До державної податкової інспекції (адміністрації) в: _____________________

7

Код органу місцевого самоврядування за
місцем знаходження об’єкта оподаткування за КОАТУУ
Одиниця — грн. коп.
Показник

Кількісний склад працівників*
за базовий податковий (звітний)
період
Неоподатковуваний мінімум
доходів громадян**
Річний фонд оплати праці
(р. 01 × р. 02)
Ставка комунального податку***,
%
Нараховано податку за базовий
податковий (звітний) період
(р. 03 × р. 04)
Нараховано податку за даними
раніше поданого розрахунку, що
уточнюється, усього (р. 05 розрахунку, що уточнюється)****
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Код
рядка

Усього

01
02

.

03

.

04

.

05

.

06

.

Сума недоплати (заниження
податкового зобов’язання), яка
збільшує податкове зобов’язання
у зв’язку з виправленням помилки (помилок) (р. 05 – р. 06) ****,
якщо р. 05 > р. 06
Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)
(р. 06 – р. 05)****, якщо
р. 06 > р. 05
Сума штрафу***** (р.07) х 5 %
Зміст помилки (помилок) ****

07

.

08

.

09
10

.

Відповідно до пп. “б” п. 17.2 ст. 17 Закону України від 21.12.2000 № 2181-III “Про
порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (із змінами та доповненнями) до цього звітного розрахунку додається(ються) уточнюючий(і) розрахунок(ки) за “__________” (минулий(і)
період(и)).
* Кількісний склад працівників за відповідний базовий податковий (звітний) період
дорівнює показнику середньооблікової кількості штатних працівників, визначеному
відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом
Державного комітету статистики України від 28.09.05 № 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30.11.05 за № 1442/11722. При цьому, якщо рішенням органу
місцевого самоврядування про встановлення комунального податку визначено базовий податковий (звітний) період календарний місяць, то в рядку 01 вказується середньооблікова кількість штатних працівників за такий місяць, якщо календарний квартал (півріччя, рік) — сума середньооблікової кількості штатних працівників за кожний
місяць кварталу (півріччя, року).
** Проставляється розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, встановлений законодавством України.
*** Проставляється ставка, визначена рішенням органу місцевого самоврядування про
встановлення комунального податку.
**** Заповнюється в разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені
показники.
***** Нараховується платником самостійно відповідно до п. 17.2 ст. 17 Закону України від 21.12.2000 № 2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами” (із внесеними змінами та доповненнями).
Дата заповнення розрахунку (дд. мм. рррр)
Керівник підприємства
Головний бухгалтер

.

______________________
(ініціали та прізвище)
______________________
(ініціали та прізвище)

.
__________
(підпис)
__________
(підпис)

М. П.
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Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами ДПІ (ДПА)
Відмітка про внесення даних до електронної
“___” _____________ 200__ р.
бази податкової звітності
_______________________________________________________________
(підпис, прізвище посадової особи ДПІ (ДПА))
За результатами камеральної перевірки розрахунку (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено складено акт від “___” ______ 200__ р. № ___
“___” _____________200_ р.

______________________________________
(підпис, прізвище посадової особи ДПІ (ДПА))

Заступник директора Департаменту методології ДПА України
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М. О. Харевський

УЗГОДЖЕНО
Рішення комітету
Верховної Ради
України
з питань фінансів
Відмітка про одержання і банківської діяльності
01.03.05
(штамп органу державної
податкової служби)
№ 06–10/10–187

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПА України
17.03.05 № 111
(із змінами, внесеними наказом
ДПАУ
від 20.12.05 № 587)

звітний
новий звітний
уточнюючий

Податковий розрахунок збору за забруднення
навколишнього природного середовища

1
2

Наростаючим підсумком за I квартал

півріччя

9 місяців

рік

2 0

р.

Тривалість базового податкового (звітного) періоду зазначається позначкою “x”
юридична особа
та її відокремлені
підрозділи

Повна назва (прізвище) платника*
3

фізична особа —
підприємець

4

5

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
або ідентифікаційний номер з ДРФО
Код виду економічної діяльності (КВЕД)

.

.

Код органу місцевого самоврядування
за місцем податкової реєстрації платника
за КОАТУ
Місцезнаходження платника

Поштовий індекс
Міжміський код

6
Електронна адреса**

Телефон
Факс**

7

До державної податкової інспекції (адміністрації) в

* При зазначенні повної назви платника дозволяється скорочення його організаційноправової форми діяльності (ТОВ, ЗАТ, ВАТ тощо).
** За бажанням платника.
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64
Форма № 1ДФ

С.

Уточнений

Новий звітний

Звітний

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
від 29.09.03 № 451

Працювало за сумісництвом

Працювало у штаті

(ідентифікаційний код органу державної
податкової служби за ЄДРПОУ)

________________________________________________
(назва органу державної податкової служби)
за ____________________________________
(звітний період)

ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК
СУМ ДОХОДУ, НАРАХОВАНОГО (СПЛАЧЕНОГО) НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ,
І СУМ УТРИМАНОГО З НИХ ПОДАТКУ
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи чи прізвище, по батькові фізичної особи —
суб’єкта підприємницької діяльності)

Юридична особа
Фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний (обліковий) номер
платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи –
суб’єкта підприємницької діяльності)

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ)

УЗГОДЖЕНО
Голова Комітету Верховної Ради України
з питань фінансів і банківської діяльності
С. В. Буряк
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х

2

Головний бухгалтер
М. П.

Керівник підприємств

Кількість рядків

х

1

№
пор.

(заповнюється в органі державної податкової служби)

(ідентифікаційний номер головного
бухгалтера)

(прізвище)

х

х

(тел.)

х

х

Наведена інформація є вірною.

Дата подання

Кількість аркушів

(підпис)         (прізвище)     (тел.)

(підпис)

Кількість фізичних осіб

х

Дата
Ознака
Сума утриманого
Сума наСума
податзвільприйподатку
Ознараховановиплаченокової Ознака
(грн., коп.)
ка до- няття на нення з
го доходу
го доходу
соці- (0, 1)
роботу
роботи
(грн.,
ходу
(грн., коп.) нарахова- перерахо(дд/мм/ (дд/мм/ альної
коп.)
ного
вано
рррр) рррр) пільги
3а
3
4a
4
5
6
7
8
9

(ідентифікаційний номер керівника
підприємства)

Ідентифікаційний
номер

ПОРЦІЯ №
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(підпис)

___________		

Службова особа ОДПС (підпис, прізвище)

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

Заповнюється службовими особами ДПС

Службова особа ОДПС (підпис, прізвище)

(прізвище)

(тел.)

__________

“___” _________________200__р.

“___” _________________200__р.

_____________________		

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

Заповнюється службовими особами ДПС

Фізична особа — суб’єкт
підприємницької діяльності		
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Код за ЗКГНГУ___________

Розрахунок подається до Державної податкової інспекції в* ____________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

(назва банківської установи)

_________________________________________________________________

Уточнений розрахунок

________________________________________________________________
Місцезнаходження_____________________________________________
Телефон________________________________________________________
поточний рахунок______________________________________________

Розрахунок на 200_ р.
Розрахунок за придбані
транспортні засоби

Загальний розрахунок

Назва підприємства, установи, організації_____________________

СУМИ ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

РОЗРАХУНОК

Затверджено
Наказом Державної податкової адміністрації України
від 17 вересня 2001 р. № 373
“ __ ”___________ 200 _ р.
“___” ____________200__ р.
Вхідний № _______________
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2

3

4

5

6

7

8

9

Ставка податСума
Код
ку, грн. на рік:
нарахо- згідно з
1) зі 100 см3
ваного довідни2) з 1 кВт
податку
ком
3) зі 100 см
пільг

(грн.)

10

11

Сума
податку,
Сума що підлягає сплаті

Пільги

* Подається до органів державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку та за місцем постійного базування
транспортних засобів.

Всього

1

№
пор.

1) Об’єм цилінКод транспортного
дрів двигуна Кількість
Модель
Марка
(см3)
засобу згідно
однорідтранстрансз Гармонізова2) Потужність них транспортного портного
ною системою
двигуна (кВт) портних
засобу
засобу
опису та коду3) Довжина
засобів
вання товарів
корпусу (см)
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_____________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

(25 % суми гр. 11)

(25 % суми гр. 11)

(25 % суми гр. 11)

(25 % суми гр. 11)

__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

до____________200_р.
(число, місяць)
до____________200_р.
(число, місяць)
до____________200_р.
(число, місяць)
до____________200_р.
(число, місяць)

Особовий рахунок відкрито за № _____________ за вищезазначеними термінами сплати

“___”________________200_ р.

Працівник органу державної податкової служби

Розрахунок перевірив:

За даними органу податкової служби:

“____”_________________200_ р.

__________________
(підпис)

Головний бухгалтер

грн.

грн.

грн.

грн.

__________________
(підпис)

І квартал _ ________________
(сума податку)
IІ квартал _ _______________
(сума податку)
ІII квартал ________________
(сума податку)
ІV квартал ________________
(сума податку)

Керівник підприємства (організації)

Строки сплати
податку:
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Керівник (заступник керівника) органу
державної податкової служби

Затверджую:

“___”________________200_ р.

Працівник відділу обліку і звітності органу
державної податкової служби

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України
від 26 жовтня 2001 р. № 434
(в редакції Наказу Державної податкової адміністрації України
від 2 грудня 2003 р. № 582)
Відмітка про одержання (штамп ДПІ)
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ 
Звітний розрахунок
Новий звітний
Уточнюючий
Юридична
1
розрахунок
розрахунок
особа
На 2 0 0
рік
За нововідведені земельні ділянки
2 Повна назва платника податку:______________________________________

3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Код виду економічної діяльності (КВЕД)

4

Код організаційно-правової
форми господарювання

5

Місцезнаходження платника:_ ___
___________________________
E-mail

6

•

•

Код форми власності

Поштовий індекс
Міжміський код
Телефон
Факс

До державної податкової інспекції (адміністрації) в:______________________

7 Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ
№
Категорія земель
пор.
1
2
1 Землі сільськогосподарського
призначення всього
У тому числі:
1.1 у межах населених пунктів
1.2 за межами населених пунктів

Загальна сума нарахованого земельного
податку, що підлягає сплаті (грн., коп.)
3
•

•
•
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2
3

Землі населених пунктів
Землі несільськогосподарського
призначення, за межами населених
пунктів

•
•

4

Разом нараховано податку за
поточний рік
У тому числі за базові податкові
(звітні) місяці поточного року
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

•

Нараховано податку за …… рік
за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється*
(р. 4 розрахунку, що уточнюється)
У тому числі в розрізі базових
податкових (звітних) місяців
за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється
(р. 4.1 розрахунку,
січень
що уточнюється)*
(р. 4.2 розрахунку,
лютий
що уточнюється)*
березень (р. 4.3 розрахунку,
що уточнюється)*
квітень (р. 4.4 розрахунку,
що уточнюється)*
травень (р. 4.5 розрахунку,
що уточнюється)*
червень (р. 4.6 розрахунку,
що уточнюється)*

•

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

5.7 липень

(р. 4.7 розрахунку,
що уточнюється)*
5.8 серпень (р. 4.8 розрахунку,
що уточнюється)*
5.9 вересень (р. 4.9 розрахунку,
що уточнюється)*
5.10 жовтень (р. 4.10 розрахунку,
що уточнюється)*
5.11 листопад (р. 4.11 розрахунку,
що уточнюється)*
5.12 грудень (р. 4.12 розрахунку,
що уточнюється)*
6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
7

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

•
•
•
•
•
•

Сума податку, яка збільшує
податкове зобов’язання у зв’язку з
виправленням помилки* (р. 4 —
р. 5), якщо р. 4 > р. 5
У тому числі в розрізі базових
податкових (звітних) місяців
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

•

Сума податку, яка зменшує
податкове зобов’язання у зв’язку
з виправленням помилки*
(р. 5 – р. 4), якщо р. 5 > р. 4
У тому числі в розрізі базових
податкових (звітних) місяців
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
8

9

липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

•
•
•
•
•
•

Сума штрафу (нараховується
платником самостійно відповідно
до п. 17.2 ст. 17 Закону України “Про порядок погашення
зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними
цільовими фондами”)* (р. 6 × 5 %)
Зміст помилки*:

* Заповнюються в разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.
Відповідно до пп. “б” п. 17.2 ст. 17 Закону України “Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 № 2181-III (із змінами та доповненнями) до цього звітного розрахунку додається(ються) уточнюючий(і) розрахунок(ки) за “________________”
(минулий(і) період(и)).
Дата заповнення розрахунку (дд. мм. рррр)

•

•

Керівник підприємства

__________________
(ініціали та прізвище)

__________
(підпис)

Головний бухгалтер

__________________
(ініціали та прізвище)

__________
(підпис)

М. П.

Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності
“___” ____________ 200_ р.
__________________________________________________________________
службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)
За результатами камеральної перевірки розрахунку (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від “___” ____________ 200_ р. № _________
“___” ____________ 200_ р.
_________________________________________________________________
службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)

74

Додаток 23
до пункту 11.11 Інструкції про порядок обчислення і сплати
страхувальниками та застрахованими особами внесків
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
до Пенсійного фонду України
Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади
_______________________________
Організація
Місцезнаходження (місце проживання)
_______________________________
____________________________тел.

Середньооблікова чисельність штатних
працівників облікового складу за звітний
період __________________________
Середня чисельність працівників, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру
________________________________
Кількість застрахованих осіб у звітному
періоді
________________________________

Форма власності
Код за ЄДРПОУ
Обрана система оподаткування
№ реєстрації платника
№ п/рахунку
Назва банку
МФО

РОЗРАХУНОК СУМИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ
ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ
за ___________ 2007 р.
місяць

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом
20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.
(грн.)
№ пор.

Показник

Сума

1

2
Розділ І
За період з 01.01.04

3

1
1.1

Сума рядків 1.1 та 1.2
Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших
виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму
У тому числі:

1.1.1

а) сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

1.1.2

б) сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

1.2

Суми доходу, що розподіляється між членами колективних,
орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів,
фермерських господарств
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2

2.1
2.1.1

Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств,
сільськогосподарських кооперативів
для 33,2 %

2.2

У тому числі: для 33,2 % суми винагород за угодами цивільноправового характеру платників фіксованого сільськогосподарського податку
для 4 %

2.3
3

для 42 %
Нараховано всього (р. 3.1 + р. 3.2)

3.1

Нараховано (крім платників фіксованого сільськогосподарського податку) усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3)

3.1.1

33,2 %

3.1.2

4 %

3.1.3

42 %
3.2
Нараховано платниками фіксованого сільськогосподарського
податку, усього (відповідає сумі р. 3.2.1.1 + 3.2.2)
3.2.1
33,2 %
3.2.1.1 У тому числі: 33,2 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру
3.2.2
4
5
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2

13.28 % ((р. 2.1 – р. 2.1.1) ⋅ 13,28 %)
Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого
утримуються внески із застрахованих осіб
Утримано 0,5–5 %
Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.04
32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %
0,5–5 %
Сума, на яку зменшено внески у зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.04
32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 % 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %
0,5–5 %
Зміст помилки

8
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Загальна сума страхових внесків за розділом I
(р. 3 + р. 5 + р. 6 – р. 7)

8.1
8.2

32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 % 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %,
13,28 % (р. 3 + р. 6.1 — р. 7.1)
0,5–5 % (р. 5 + р. 6.2 – р. 7.2)
Розділ II (*)
Розрахунки за внесками (зборами) за період до 01.01.04
Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці

1

Підлягає сплаті внесків (збору) згідно з графою 4 додатка
до Розрахунку всього

2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4

32 %
4 %
42 %
1–5 %
Сума, на яку збільшено внески (збір) у зв’язку з виправленням помилки за період до 01.01.04
Сума, на яку зменшено внески у зв’язку з виправленням
помилки за період до 01.01.04
Зміст помилки

5

Загальна сума внесків (збору) за розділом II (р. 2 + р. 3 — р. 4)
Розділ III (**)
Суми, нараховані у звітному базовому періоді за минулі та майбутні місяці,
на які нараховуються страхові внески
Місяць
Сума за минулий період
Сума за майбутній період

(*) Заповнюється платниками, які визначили своє зобов’язання за виплаченою заробітною платою.
(**) Заповнюється платниками, які включають зазначені суми в розрахунок за звітний
базовий період.
М. П. Керівник
Головний бухгалтер

____________________
(прізвище та ініціали)
____________________ “___” _________200__р.
(прізвище та ініціали)

Відмітка про результати камеральної перевірки працівника органу ПФУ:
___________________________________________________________________
Підпис

____________________

“___” ____________200__р.
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Додаток 2
до Інструкції про порядок перерахування, обліку
та витрачання страхових коштів Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
(в редакції постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України від 10.07.06
№ 28)
Складається наростаючим підсумком з початку року і подається робочим
органам виконавчої дирекції Фонду щоквартально до 20 квітня; 20 липня;
20 жовтня; 25 січня.
Код ЄДРПОУ _____ Код за КВЕД _____ Вибрана система оподаткування ________
Номер страхового свідоцтва платника страхових внесків ______ № п/рахунку _____
Назва банку ____________________________ Код банку ____________
Страхувальник ________________________________________
Адреса ___________________________ Телефон ____________
Розрахункова відомість
про нарахування і перерахування страхових внесків
та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України
за ____________ 200_ р.
Встановлені строки отримання заробітної плати ____ Страховий тариф _____ %
1. Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.)
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Усього з початку року

Разом
2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн.)
Номер
рядка
1

Сума
всього

Показник
Кошти на початок року
Сума несплачених
платежів
Нараховано
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Номер
рядка

Заборгованість
за Фондом
Зараховано витрат
по соціальному страхуванню:

16

2

На початок періоду На початок періоду

17

3

За звітний період
(за місяцями)

18

За звітний період
(за місяцями)

Сума

1-й місяць

4

1-й місяць

2-й місяць

2-й місяць

3-й місяць

3-й місяць

Разом (р. 2 + р. 3)

5

Донараховано при
прийнятті звітності

6

Нараховано
за актами всього

У тому числі:

Разом (р. 17 + р. 18)
З них фактично
виплачено:
Перераховано:
На початок періоду
За звітний період (за
місяцями)
1-й місяць

19
19а

20
21

2-й місяць
3-й місяць
Разом (р. 20 + р. 21)

7
8

не прийнято
Перераховано
до заліку витрат
за актами
донараховані суми У тому числі:
страхових внесків

9

пені

10

штрафу

11

Отримано
від Фонду на поточний рахунок

не прийнято до заліку
витрат
донараховані суми
страхових внесків
пені

12

13
14

Списано заборгованості
Списано пені,
штрафів
Усього належить
до сплати
(р. 1 + р. 4 + р. 5 +
+ р. 6 + р. 11 –
– р. 12 – р. 13)

22
23

24
25
26

штрафу
27
Усього зараховано і
заплачено (р. 16 +
+ р. 19 + р. 22 + р. 23)
Сума несплачених
платежів
(р. 14 — р. 28)
У тому числі:
недоїмка зі сплати
страхових внесків
пеня, штрафи

28

29

30
31
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15

Залишок заборгованості на кінець
звітного періоду за
Фондом

сума страхових внесків, строк сплати яких
не настав (поточна
заборгованість)
заборгованість зі
сплати страхових
внесків, пов’язана з несвоєчасною виплатою
заробітної плати

32

33

3. Середньооблікова кількість штатних працівників
За I квартал

За I півріччя

За 9 місяців

За рік

4. Фонд оплати праці (грн.)
I квартал

II квартал

III квартал

Усього з початку
року

IV квартал

5. Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду (грн.)
За I квартал

За I півріччя

За 9 місяців

За рік

6. Витрати за коштами Фонду з початку року (грн.)*
Витрати
Допомога у звя’зку з тимчасовою
непрацездатністю до відновлення
працездатності або встановлення
інвалідності
Витрати на поховання потерпілого

Код
рядка

Кількість Фактична кільпотерпі- кість днів виплат
лих
допомоги

Сума

34
35

х

Страхова виплата потерпілому в
розмірі його середньомісячного
заробітку при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу роботу

36

Інші витрати

37

х

х

Разом (р. 34 + р. 35 + р. 36 + р. 37)

38

х

х

х

* Суми витрат вказуються за мінусом сум, які не прийняті до заліку у звітному
році.
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М. П

Керівник

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

“___” ____________ 200_ р.
Прийняв звіт

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

“___” ____________ 200_ р.
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Ф4 — ФСС з ТВП
Затверджено постановою правління Фонду від 04.03.04 р. № 21
в редакції наказу ВД Фонду від 02.02.07 № 22-ос
Складається щоквартально за наростаючим підсумком з початку року
і подається до органів Фонду за місцем реєстрації не пізніше 20 числа наступного
за звітним періодом місяця (20.04; 20.07; 20.10; 20.01)
Заповнюється у гривнях з копійками (табл. II, IIА (ФОП) у гривнях)
Назва страхувальника

Реєстраційний код
страхувальника

Код ЄДРПОУ — для юридичних осіб
(ДРФО — для фізичних осіб):
Код банку (МФО):
Адреса:

п/рахунок:

Назва банку
тел.:

Звіт
про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані
із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності
за ________________________ 2000 __ р.
(І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік)
I. Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті
повної занятості (*)

У тому числі
жінок

II. Нарахована сума фонду
Заробітна плата,
з якої утримуються
оплати праці (доходу), з якої
здійснюються страхові внески
страхові внески
0,5 % 0,7 % 1,5 % 2,0 % Всього 0,25 % 0,5 % 1 % Всього
На початок
звітного кварталу
За звітний квартал
1-й місяць
2-й місяць
3-й місяць
Усього з початку
року
IIA. Розрахунки внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(нараховано і утримано внесків)
На початок звіт.
кварталу
За звітний квартал
1-й місяць
2-й місяць
3-й місяць
Усього з початку
року
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III. Розрахунки за коштами загальнообов’язкового державного
соціального страхування
Заборгованість за страхуЗаборгованість за Фондом
1
вальником на початок року
на початок року
13
Заборгованість за актами
Заборгованість за актами
1.1
приймання-передавання
приймання-передавання
13.1
Нараховано і утримано
Зараховано витрат з почат2
внесків з початку року
ку року
На початок квар3.1
Донараховано внесків
талу
самостійно
пені
3.2
За звітний квартал
4
1-й місяць
Нараховано за внесків
актами ревізій пені
5
2-й місяць
Отримано від часткової
6
3-й місяць
оплати за путівки
Не прийнято до зарахуван7
Усього зараховано
14
ня витрат
Перераховано з початку
Стягнуто штрафів
8
15
року
Отримано від Фонду з
УСЬОГО (р. 13 +... + р. 15) 16
9
початку року
Заборгованість за страхуСписано згідно із законо10
вальником на кінець звітнодавством “–”
го періоду (р. 11 – р. 16)
17
УСЬОГО 
11
(р. 1. +... + р. 9 – р. 10)
Заборгованість за Фондом
Перерахування з початку року
на кінець звітного періоду
12
(III р. 15)
(р. 16 – р. 11)
На початок кварталу
За звітний квартал
(№ п. д., дата)

ІIIA. Заборгованість з виплати з/плати
з урахуванням заборгованості за минулі роки
(без урахування суми невиплаченої з/плати
останнього місяця звітного періоду)
На початок року
На кінець звітного
періоду
Отримано від Фонду з початку року (III р. 9)
На початок кварталу
За звітний квартал (p. 3 – р. 5)
На розрахунковий рахунок страхувальника

(сума)

(сума)
1
2
3
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Застрахованими особами на особові рахунки відповідно до ч. 4
ст. 50 Закону України № 2240-III
Витрати за банківські послуги відповідно до ч. 4 ст. 50 Закону
України № 2240-III

4
5

IV. Витрати за рахунок страхових внесків

Код
рядка

1
1

2

3
4

5

6

7

8
9
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Показник

ЗаборгоУ тому числі
пільги на
ваність
з виплати
допомогу
Зараховано
постраждадопомоги
витрат
лим внаслі- за рахунок
за рахунок
док Чорно- коштів Фонду
Фонду
бильської
на кінець
звітного
катастрофи
(**)
періоду (***)
Днів Сума Днів Сума
Сума
3
4
5
6
7

2
1. Матеріальне забезпечення
По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по
догляду за хворою дитиною або
хворим членом сім’ї)
По тимчасовій непрацездатності
по догляду за хворою дитиною
або хворим членом сім’ї
По вагітності та пологах
По догляду за дитиною
х
до досягнення нею трирічного
віку (кількість виплат, сума)
Внески до Пенсійного фонду
х
України за осіб, які отримують
допомогу по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного
віку (кількість нарахувань,
сума)
Одноразові виплати при народх
женні дитини (кількість виплат,
сума)
Щомісячні виплати при народх
женні дитини (кількість виплат,
сума)
На поховання (кількість виплат,
сума)
УСЬОГО (р. 1 + р. 2 + р. З + р. 4 + р. 5
+ р. 6 + р.7 + р. 8)

х

х

х

х

10

11

12
13
14

2. Соціальні послуги
Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв
(за рахунок страхових внесків)
Часткове фінансування
на оздоровлення дітей
в оздоровчих таборах
(кількість путівок, сума)
Усього (р. 10 + р. 11)
Інші витрати (якщо є, додати
пояснювальну записку)
Разом витрат
(р. 9 + р. 12 + р. 13) (III р. 14)

V. Розшифровка заборгованості
за страхувальником (III р. 17)
№
Показник
пор.
1 Заборгованість за страховими коштами, строк сплати
яких не настав (поточна
заборгованість)
2 Заборгованість, пов’язана
з невиплатою заробітної
плати
3

Реструктуризована заборгованість

4

Прострочена заборгованість,
у тому числі при натуроплаті

5

Інша заборгованість (пеня,
штрафи)

Сума

VI. Розшифровка заборгованості
за Фондом (III р. 12)
№
Показник
Сума
пор.
1 Заборгованість, що буде погашена внесками наступного
звітного кварталу
2

Заборгованість, яка повинна
бути сплачена Фондом після
прийняття звіту (абз. 2 п. 6.9
Інструкції № 16)
3.1 Із загальної суми заборгованості за Фондом:
не відшкодовано з вини
Фонду
3.2 заборгованість, пов’язана
з невиплатою заробітної
плати працівникам
3.3 Заборгованість, пов’язана
з надлишковим перерахуванням

___ _________ 200_ р. Керівник підприємства (установи) _________ (_________)
Головний бухгалтер _________(_________)
М. П.

Голова комісії _________(_________)

__________________________________
* Заповнюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників (наказ
Державного комітету статистики України від 28.09.05 № 286 із змінами і доповненнями). Заокруглення до цілих.
** Наводяться дані про нарахування допомоги застрахованим особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, на пільгових умовах згідно із законами України
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“Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням” 18.01.01
№ 2240-ІІІ та “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” 28.02.91 № 796-ХІІ (із змінами та доповненнями); постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.05 № 936 “Про затвердження Порядку
використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
із змінами і доповненнями.
*** Заповнюється з урахуванням заборгованості минулих років та без урахування
невиплаченої допомоги, яку нараховано в останньому місяці звітного періоду і строк
сплати якої не настав (аналогічно звіту за формою 1-ПВ).
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Додаток 6 до п. 6.7 Інструкції,
затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 18 грудня 2000 р. № 339
Складається накопичувальним підсумком з початку року і подається
центрам зайнятості щокварталу в такі строки: 20.04; 20.07; 20.10; 25.01
Код за ЄДРПОУ ___, код галузі за ЗКГНГ ___, код основного виду діяльності за КВЕД___,
№ реєстрації платника страхових внесків ___________, № п/рахунка___________
назва банку _____________________________________________________________,
Система оподаткування: загальна, єдиний податок (підкреслити), адреса, телефон _______
_______________________________________________________________________
(найменування платника страхових внесків — страхувальника)

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків
до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття
за ___________________________________ 200_ р.
(1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік)
1. Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.)
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Усього з початку
(за місяцями) (за місяцями) (за місяцями) (за місяцями)
року
для
для
для
для
для
для
для
для
для
для
робото- застра- робото- застра- робото- застра- робото- застра- робото- застрадавців хованих давців хованих давців хованих давців хованих давців хованих
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб

Разом
У тому числі сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.) за працюючих інвалідів*
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал Усього з почат(за місяцями)
(за місяцями) (за місяцями) (за місяцями)
ку року
для застрахованих для застрахова- для застрахова- для застрахова- для застраховаосіб
них осіб
них осіб
них осіб
них осіб

Разом
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2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн.)
Номер
Сума
рядка
1

2
3
4

5
6
7
8

9
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Заборгованість на початок
року за платниками
Нараховано
Робо- Застрато- ховані
давці особи
На початок
періоду
За звітний
період
(за місяцями)

РАЗОМ
Донараховано при прийнятті звітності
Нараховано за актами
за звітний період та пеня,
самостійно нарахована
платником, усього
(сума рядків 5–8)

Номер- Сума
рядка
Заборгованість на початок
13
року за Фондом
Перераховано
Робо- Застрато- ховані
давці особи
На початок
періоду
За звітний
період
(за місяцями)

РАЗОМ

Перераховано за актами
за звітний період та пеня,
самостійно нарахована
платником, усього
(сума рядків 16–18).
У тому числі:
У тому числі:
донараховані суми страхових внесків
донараховані суми страхо- пені
вих внесків
пені
штрафу
штрафу
Повернуто зайво перераховані суми
Пеня, самостійно нарахова- УСЬОГО враховано
на платником
та сплачено
(р. 13 + р. 14 + р. 15 – р. 19)
Залишок заборгованості
Списано заборгованості
на кінець звітного періоду
за платниками
(р. 11 — р. 20 та одночасно
сума рядків 22–26)

14

15

16
17
18
19
20

21

10

Списано пені

У тому числі: недоїмка
за платником зі сплати
страхових внесків
Недоїмка зі сплати штрафів
Недоїмка зі сплати пені
УСЬОГО до сплати
(р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 –
сума страхових внесків,
– р. 5 – р. 9 – р. 10)
строк сплати яких не
настав
Залишок заборгованості на реструктуризована та розкінець звітного періоду за строчена заборгованість
Фондом
(р. 20 — р. 11)

11

12

22

23
24
25

26

3. Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб)
За I квартал

За І півріччя

За 9 місяців

За рік

Усього
У тому числі:
пенсіонерів**
інвалідів*
4. Заборгованість з виплати заробітної плати з урахуванням заборгованості за минулі роки (без урахування суми невиплаченої заробітної плати останнього місяця
звітного періоду) (грн.)
На початок року

Керівник

За I квартал

За І півріччя

_____________________
(підпис)

М. П. Головний бухгалтер

За 9 місяців

За рік

____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я
та по батькові)

“___” _______________ 200_ р.

Прийняв звіт _____________________ (прізвище та ініціали)
					

“___” _______________ 200_ р.
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Код ЄДРПОУ
Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
ст. 21 Закону України “Про державну статистику”
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, встановлену ст. 1863
Кодексу України про адміністративні правопорушення

Звіт про основні показники діяльності підприємства
за 200__ р.
Подають:

Терміни подання

суб’єкти господарювання —
господарські організації
органу державної статистики
за місцезнаходженням

Не пізніше  
20 лютого

Форма № 1-підприємництво
(коротка)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
20.07.06 № 347
річна
Поштова

Найменування організації — складача інформації
Поштова
юридична адреса ____________________________________________________
фактична адреса ____________________________________________________
Коди організації — складача
виду
території економічної
за ЄДРПОУ
(КОАТУУ) діяльності
(КВЕД)
1

2

3

форми
власності
(КФВ)

міністерства,
організаційіншого центрально-правової
ного органу, якому
форми
підпорядкована
господарюорганізація — склавання
дач інформації
(КОПФГ)
(КОДУ)*

4

5

6

* Тільки для підприємств державного сектора.
Господарська діяльність здійснювалась протягом
звітного періоду (вкажіть їх кількість) (100)
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місяців

7

Розділ 1. Демографія підприємства
При заповненні цього розділу необхідно відмітити запропоновані (або вказати інші)
типи демографічних подій, які відповідають ситуації на підприємстві, закресливши
при цьому відповідну затемнену клітинку та вказавши дату події, що відбулась.
Зміни в організаційній структурі, що відбулись на підприємстві
протягом звітного року
Створення підприємства відбувалось
шляхом:

утворення нового підприємства
злиття підприємств в одне
поділу підприємства на кілька
виокремлення в нове
інший (вкажіть який)
Структурні зміни на підприємстві:
приєднання підприємств (суб’єктів господарювання) в одне зі збереженням звітуючого
приєднання — поглинання своїх дочірніх
компаній
виокремлення підприємств
часткове зменшення активів шляхом їх
передання, продажу
часткове збільшення активів шляхом їх
отримання, купівлі
взято в оренду основні засоби іншого
підприємства
передано в оренду основні засоби свого
підприємства
перетворення (зміна організаційно-правової форми)
поновлення тимчасово призупиненої
діяльності раніше існуючого підприємства
інший (вкажіть який)

Код
зміни

число

111

Дата події:
місяць

рік

112

20
20

113

20

114

20

115

20

Код
зміни

число

Дата події:
місяць
рік

121

20

122
123

20
20

124

20

125

20

126

20

127

20

128

20

129
130

20
20
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Припинення діяльності підприємства
в результаті:
злиття підприємств (суб’єктів господарювання) в одне та приєднання підприємств
(суб’єктів господарювання)

Код
зміни

число

Дата події:
місяць

рік

131

20

132
133
134
135

20

поділу підприємства на кілька
тимчасового зупинення виробництва
повної ліквідації підприємства
підприємство у процесі ліквідації

136

20

перетворення (реорганізації)

137

20

інший (вкажіть який)

138

20

приєднання — поглинання своїх дочірніх
компаній

20
20
20

Код
зміни
На підприємстві не було жодного випадку із вказаних
(закресліть клітинку)
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199

С. 2 ф. № 1-підприємництво (коротка)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача

Розділ 2. Розподіл обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг)
за видами економічної діяльності, операційних витрат
з реалізованої продукції (робіт, послуг)
2.1

(тис. грн. з одним десятковим знаком)

А
Усього по підприємству
У тому числі за видами економічної
діяльності 1):

Код виду
Обсяг
З нього обсяг
економічної реалізованої
продукції
діяльності
продукції,
(робіт, послуг),
за
робіт, послуг
виконаний
КВЕД
(без ПДВ,
підрядником
акцизу)
на умовах підряду
Б
1
2
200

Довідково:
Продукція власного виробництва для внутрішніх потреб
підприємства, тис. грн. з одним десятковим знаком
1)

(250)

За переліком, визначеним органами державної статистики.
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С. 3 ф. № 1-підприємництво (коротка)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача

2.2
Код
рядка

А
Операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг
(р. 259 + р. 263 + р. 265 + р. 270 + р. 280 + р. 285)
У тому числі:
матеріальні витрати (за вирахуванням вартості
зворотних відходів)
з них:
витрати на енергію (тепло-, електро-)
витрати на паливо
вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу
та реалізованих без додаткової обробки на підприємстві
з неї вартість послуг
амортизація
витрати на оплату праці
з них:
на навчальні відпустки, у зв’язку з реорганізацією
та скороченням штатів, доплати в разі тимчасової
втрати працездатності
відрахування на соціальні заходи
інші операційні витрати
з них:
витрати на відрядження
з них добові
оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми
підприємствами (включаючи фізичних осіб-суб’єктів
підприємницької діяльності)
орендна плата
з неї плата за землю
податки, збори (обов’язкові платежі)
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Б
255

259
260
262
263
264
265
270

275
280
285
310
315

320
330
335
340

Усього по
підприємству,
тис. грн.
з одним
десятковим
знаком
1

Розділ 3. Роботи (послуги), що виконуються на умовах підряду
Довідково за роботами (послугами), що виконувались на умовах підряду
з давальницької сировини
Підприємство замовляло виготовлення продукції (робіт,
послуг) на сторонніх підприємствах (включаючи фізичних
Так
Ні
осіб — суб’єктів підприємницької діяльності) на умовах
надання їм давальницької сировини (закресліть відповідну
(349)
клітинку)
заповнюють підприємства-замовники, які відповіли “Так”

А
Із р. 259 розд. 2.2
- вартість сировини, переробку якої здійснило стороннє
підприємство (включаючи фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності) на давальницьких умовах
- оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами (включаючи фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності) на давальницьких умовах
Із гр. 2 р. 200 розд. 2.1
- обсяг продукції (робіт, послуг), виготовленої на сторонніх підприємствах (включаючи фізичних осіб — суб’єктів
підприємницької діяльності) на умовах надання їм давальницької сировини і реалізованої без додаткової обробки на
підприємстві (р. 370 + р. 375 + р. 380)
У тому числі:
продукція добувної, переробної промисловості
та електроенергетики (коди С, D, Е за КВЕД)
продукція будівництва
інших видів економічної діяльності

Фактично за рік,
Код
тис. грн.
рядка з одним десятковим знаком
Б
1

350

360

365
370
375
380

Підприємство виготовляло продукцію (виконувало роботу,
надавало послуги) на умовах надання йому давальницької Так
Ні
сировини (закресліть відповідну клітинку)
(389)
заповнюють підприємства-виробники, які відповіли “Так”
Фактично за рік,
Код тис. грн. з одним
рядка
десятковим
знаком
А
Б
1
Вартість давальницької сировини, переробку якої здійснило підприємство (р. 391 + р. 392)
390

95

У тому числі:
вітчизняна сировина (яка надійшла від вітчизняного
замовника)
імпортна сировина (яка надійшла від зарубіжного
замовника)
Із гр. 1 р. 200 розд. 2.1
обсяг робіт (послуг), виконаних із давальницької сировини
(р. 394 + р. 395 + р. 396)
У тому числі:
продукція добувної, переробної промисловості
та електроенергетики (коди С, D, Е за КВЕД)
продукція будівництва
інших видів економічної діяльності
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391
392

393

394
395
396

С. 4 ф. № 1-підприємництво (коротка)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача

Розділ 4. Кількість працівників та оплата їх праці
Код
рядка

А
Середньооблікова кількість штатних працівників
Середня кількість позаштатних працівників (працюючі
за цивільно-правовими договорами та зовнішні сумісники)
Кількість неоплачуваних працівників (власники, засновники підприємства та члени їх сімей)
Відпрацьовано штатними працівниками, людино-год.
Кількість штатних працівників, які працюють на умовах
неповного робочого часу (дня, тижня)
Фонд оплати праці всього, тис. грн. з одним десятковим
знаком
З нього:
позаштатних працівників (врахованих у р. 520)
Прострочена кредиторська заборгованість із виплати
заробітної плати станом на 31 грудня звітного року

Б
510

Усього

з них
жінки

1

2

520
530
535

x

540

x

560
570

x

590

x

Розділ 5. Валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році
Здійснювались у звітному році валові капітальні інвестиції
Так
(закреслить відповідну клітинку)
(600)

Ні

заповнюють підприємства, які вказали відповідь “Так”
Код
Усього
рядка по підприємству,
тис. грн. з одним
десятковим
знаком
А
Б
1
Валові капітальні інвестиції, всього (р. 620 + р. 670)
У тому числі:
інвестиції в матеріальні активи (р. 630 + р. 650 + р. 660)
У тому числі:
на будівництво (включаючи поліпшення будівель та
споруд, капітальні витрати на поліпшення земель,
багаторічні насадження)

610
620

630
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на придбання раніше існуючих основних засобів та
інших необоротних матеріальних активів
на придбання нових основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (включаючи поліпшення
машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентаря, формування основного
стада)
інвестиції в нематеріальні активи
Вибуття основного капіталу

650

660
670
685

Довідково:
Чи залучено до Вашого підприємства іноземні
інвестиції, що призводить до виникнення зобов’язань
перед нерезидентами? (закресліть відповідну клітинку)
(699)

Так

Ні

Розділ 6. Витрати підприємства на інновацію та інформатизацію
(включаючи поточні витрати та валові капітальні
інвестиції, тис. грн. з одним десятковим знаком)
Код
рядка

Фактично
за рік

Б

1

А
Витрати на технологічні інновації

710

Витрати на інформатизацію, всього
(р. 730 + р. 740 + р. 750)

720

У тому числі:
на програмне забезпечення
на обчислювальну техніку
на оплату послуг сторонніх підприємств (включаючи
фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності)
у сфері інформатизації

730
740

750

Вкажіть, скільки часу (днів, годин) Ви витратили
на заповнення цієї статистичної звітності
(999)

______

______

днів

год

Виконавець ____________________
(підпис, П. І. Б., телефон)

“___”___________________ 200 __ р.

Керівник ______________________

Головний бухгалтер ___________________

(підпис, П. І. Б.)
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(підпис, П. І. Б.)

Код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21
Закону України “Про державну статистику”
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних
спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 1863 Кодексу
України про адміністративні правопорушення
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ 
ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Подають:
Тип респондентів: суб’єкти
господарювання — господарські
організації
органу державної статистики за
місцезнаходженням

Термін подання

На 20-й день
після звітного
періоду

Форма № 1-Б
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 03.07.06 № 296
Річна, місячна (I розділ)
Річна, квартальна (II розділ)
Поштова

Найменування організації — складача інформації:
Поштова адреса:

Коди організації-складача
міністерства,
організацій- іншого центральвиду екоформи но-правової ного органу, якому
За
території номічної
власності форми госпідпорядкована
ЄДРПОУ (КОАТУУ) діяльності
(КФВ) подарювання
організація —
(КВЕД)
(КОПФГ) складач інформації
(КОДУ)*
1
2
3
4
5
6

7

* Тільки для підприємств державного сектора.
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Розділ І. Фінансові результати
за січень –

200 __ р.
(тис. грн. з одним десятковим знаком)
Номер
На кінець
рядка звітного періоду

Показники
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
збиток
Контрольний рядок (заповнюється органами державної
статистики)

001
002
003

Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування порівняно з попереднім періодом звітного року

Розділ II. Дебіторська та кредиторська заборгованість
станом на 1

200__р.
(тис. грн. з одним десятковим знаком)

Показник

А
Усього
(р. 020 + р. 100)
І. Між підприємствами
та установами в межах
України — всього
У тому числі:
за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю

100

Дебіторська
Кредиторська
Поточна заборПоточна заборгованість
гованість
ДовгоНомер Довгострокова
строкова
рядка
з неї заборгоз неї
заборгоусього
простроусього
прострованість
ваність
чена
чена
Б
010
020

030

1

2

3

4

5

6

за векселями
з бюджетом
із внутрішніх розрахунків
зі страхування
з оплати праці
інша заборгованість
II. Із суб’єктами господарської діяльності інших
країн
з неї:
з країнами СНД
з неї:
Російська Федерація
Туркменистан

040
050
060
070
080
090
100

110
120
130

Причини зміни обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості порівняно
з попереднім періодом звітного року

“___” ____________ 200 __ р.

Керівник
Головний бухгалтер

(виконавець, телефон)
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