
Відмітка про одержання 

(штамп контролюючого органу, до  якого подасться 

Податкова декларація з податку на прибуток 

підприємств)

ЗА ТВЕРДЖ ЕН О
Н аказ М іністерства фінансів України 
20 жовтня 2015 року N  897
(у редакції наказу М іністерства фінансів України 
від 28 квітня 2017 року №  467)

1 X Звітна

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ - Звітна нова

з податку на прибуток підприємств - Уточнююча

2 Звітний (податковий) період  

2021 року

- І квартал

Базовий звітний період квартал

Півріччя- | - Три квартали X Рік

Базовий звітний період рік

З Звітний (податковий) період, що 

уточнюється - року
- І квартал Півріччя - Три квартали Рік

4 Платник: К П " Б а р а н ів к а  м іськ в о д о к ан ал "
(повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами)

5 Податковий номер або серія
(за наявності) та номер паспорта 1 36082884

Код виду економічної 
діяльності (КВЕД)

3 6 0 0

6 Податкова адреса
вулиця Дзержинського, буд. 123, м. БАРАНІВКА, БАРАНІВСЬКИЙ РАЙОН, 
ЖИТОМИРСЬКА обл., 12700

Поштовий індекс 1 2 7 0 0
Телефон 3 1 0 1 9

Моб. тел.
Факс
Е - т  а і 1 36080884 (сі), іік г.пеї

7 Повне найменування нерезидента Назва країни резиденції нерезидента (за 
К ласиф ікацією  країн світу; українською 
мовою)

М ісцез на ходж е н ня пере з йде нта
Код країни резиденції (за 
Класифікацією країн світу)

7.1 Повне найменування постійного представництва/відокремленого 
підрозділу, через який нерезидент здійснює діяльність в Україні

Код СДРПОУ постійного 
представництва 2

-

І денти фі катор об5 єкта 
оподаткування (за відсут
ності коду ЄДРГІОУ) 2

М ісцезнаходження постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента

Найменування контролюючого органу за місцем обліку постійного представництва/відокремленою  підрозділу 
нерезидента

8 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС. У Ж И ТОМ И РСЬКІЙ  ОБЛАСТІ, БА РА Н ІВ СЬК А  Д ЕРЖ А ВН А  ПОДАТКОВА 
ІН С П ЕК Ц ІЯ  *

(найменування контролю ю чого органу, до якого подасться Податкова декларація *. податку на прибуток підприємств)

9 1 [овне найменування інституту' спільного інвестування 3 Реєстраційний код інституту спільного 
інвестування (за даними Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного 
інвестування, ведення якого здійсню ється 
Н аціональною  комісією з цінних паперів та 
фондового ринку)

10 Особ і шві відмітки
1 Іодаткова декларація платника податку на прибуток підприємств:

виробиика сціьськогосиодарської про дукції
- банку
- страховика
- суб'єкта, який здійсню є випуск та проведення лотерей
- суб'єкта, що провадить азартні ігри з використанням гральних автоматів
- суб’єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні п ри  (у тому 

використанням гральних автоматів
числі казино), крім азартних ігор з



постійного представництва нерезидента_______________________________________________________________________________
- підприємства (організації) громадської організації осіб з інвалідністю, яке отримало дозвіл на користування пільгою ^
- платника податку, що подає декларацію  за останній податковий (звітний) рік  у періоді, на який припадає дата його 

ліквідації
- суб'єкта господарювання -  ю ридичної особи, яка обрала спрощену систему оподаткування

фізичної особи -  підприєм ця, у тому числі такої, яка обрала спрощену систему оподаткування, або ф ізичної особи, 
яка провадить незалежну професійну' діяльність

- іноземної компанії
інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу ю ридичної особи 3________________________________

(три)

П оказники Код
рядка

Сума

1 2 у
Д охід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами 
бухгалтерського обліку

01 6 767 356

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у ф інансовій  звітності 
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку' або м іжнародних 
стандартів ф інансової звітності (+, -)

02 68 902

Різниці, я к і  виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -) 03 РІ -
О б 'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ) (+, -) 04 68 902
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений 
від оподаткування (+, -)

05 ПЗ -

Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 -  рядок 05 ПЗ) х 18 4 /100) 06 12 402
Податок на прибуток контрольованої іноземної компанії 06.1 КІК -
Д охід за договорами страхування, співстрахування і перестрахування, визначений підпунктом 
141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу У країни,'у  тому числі:

07 -

за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного 
страхування та договорами страху вання у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема 
договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.52 1 ,14.1.52 2 
і 14.1.1 16 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України

07.1

страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування 07.2
Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 -  рядок 07.1 - рядок 07.2) х - 5 /100) 08 -
Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей (рядок 09.1 + рядок 
09.2), у томл числі:

09 -

сума доходу, що залиш ився після формування призового (виграшного) фонду (позитивне значення 
(рядок 09.1.1 - рядок 09.1.2)):

09.1 -

загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотереї 09.1.1 -
сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення 09.1,2 -

сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом "е" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 
14 розділу І Податкового кодексу України

09.2 -

Податок на дохід, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний 
(податковий) період (рядок 09 х - 6 /100)

10 -

Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних 
автоматів

11 -

Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за 
звітний (податковий) період (рядок 11 х - 7 /100)

12 -

Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, 
отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів

13 -

Сума виплачених гравцю виплат 14 -
Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, 
отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий)»період 
(позитивне значення (рядок 13 - рядок 14 ) х - 8 /100)

15

Зменшення нарахованої суми податку 16 ЗП -
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 08 + 
рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 -  рядок 16 ЗП)

17 12 402

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного 
•року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку' на прибуток підприємств

за попередній звітний (податковий) період поточного року) 9

18

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) нодазкового  
періоду (рядок 17 -  рядок 18) (+, -) 10

19 12 402

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) 
періоді

20 ЛІЗ ~



Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами поперед
нього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 ЛІЗ 
П одаткової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий)

період поточного року) 9

21

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього  
(звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ -  рядок* 21) 10

22
—

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за 
звітний (податковий) період

23 ПН -

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами 
попереднього звітного (податкового) період)' поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 
ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий)

період поточного року) 9

24 _

Сума податків,*які утримую ться при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих
за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН -  рядок 24) 10

25 -

Виправлення помилок 11
Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що 
уточню ється (позитивне (в ід ’ємне) значення (рядок 1 9 -р я д о к  19 Податкової декларації з податку 
на прибуток підприємств, яка уточнюється, або рядок 3 5 -р я д о к  35 Податкової декларації з 
податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 26 таблиці 2 додатка ВП до рядків 
26-29, 31-33. 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

26

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду з авансового 
внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 22 - рядок 22 
І Іодаткової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 27 таблиці 2 
додатка 1311 до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

27

Сума штрафу (5 %) при відображ енні недоплати у складі П одаткової декларації з податку на 
прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у 
якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 28 таблиці 2 додатка ВП до 
рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

28

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II 
1 Іодаткового кодексу України, або рядок 29 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 3 1 - 33 
Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

29

Сума штрафу (3 %) при відображ енні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на 
п р и бу і о к ги д 11 р и єм ств

30 -

Виправлення помилок і податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів 11
Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що 
уточню ється (позитивне (від 'ємне) значення (рядок 25 - рядок 25 Податкової декларації з податку 
на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 30 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 
31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

31

Сума штрафу (5 %) при відображ енні недоплати у складі Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період? наступний за періодом, у 
якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 31 таблиці 2 додатка ВП до 
рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

32

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II 
Податкового кодексу України, або рядок 32 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 
1 Іодаткової декларації з податку на прибуток підприємств

33

Сума штрафу (3 %) при відображ енні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на 
прибуток підітриємств

34 -

Податкові зобов'язання, інші ш трафні сан к ц ії та пені, визначені відповідно до Податкового кодексу України,
не пов'язані з виправленням помилок

Сума збільшення податкового зобов’язання за порушення вимог цільового використання 
вивільнених від оподаткування коштів відповідно до пунктів 142.1 -  142.3 статті 142 розділу III, 
пункту 41 підрозділу' 4 розділу XX Податкового кодексу України

35

Ш трафні санкції за порушення положень пункту' 41 п ідрозділу '4 розділу XX Податкового кодексу' 
України

36 -

Пеня, нарахована на виконання вимог статті 123 1 глави 11 розділу 11, п у н к т і в  142.1 -  142.3 
статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

37 -

1 Іаявність додатків 12 АВ 311 1111 т ц 13 ВП РІ 113 АМ ЦП 1III КІК ерз 14
П (С)БО МСФЗ

- - - - - - - - - - - - -



Наявність поданих до 
Податкової декларації з податку 

на прибуток підприємств 
додатків - форм фінансової 

звітності 14

Баланс (Звіт 
про ф інан

совий стан) 15

Звіт про 
ф інансові 
результати 
(Звіз про 
сукуіІ ний 

дохід) 15

Звіт про рух 
грошових 

коштів 15

Звіт про 
власний 

капітал 15

П римітки до 
річної 

ф інансової 
звітності 15

Ф інансовий звіт суб'єкта 
малого п ідприємництва

Спрощений ф інансовий 
звіт суб'єкта малого 

підприємництва

Баланс
Звіт про 

фінансові 
результати

Баланс
Звіт про 

фінансові 
результати

- - - - - + + - -

Наявність 
доповнення 16

Доповнення до П одаткової декларації з податку па прибуток підприємств (заповню ється і подається 
відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України)

№  з/п Зміст доповнення
І -

Додатки на - арк.

Наявність 
рішення 17

П рийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці

-

Інформація, наведена в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств та додатках до неї, є достовірною.

І< ер і в н и а особа)

( р е є с ір л и к їн и й  помер об.пк'оноі кар ік  
або/е)4іХ'5аКШіШЬ^)ЯЬІІІ/йер \іоуцбрт

(картки платника податків
та 18 )з//то*.

Л о /  ПІДПРИЄМСТВО „
"БАРАКШКА „|о{1 

І о  іоііппіі о \ \ т  п е р  (оеоо; і .  в і д п о в і д а л ь н а  за 
П N>1 Т-ч:'м і і ку)

. ’П Н? НЇЧ ІХ№ .
(реєс гра ні й нгі картки платника податк
. ; ч. Н А      і о \а б о ^р ія  (за їілйщрєчт),;;
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ЮРІЙ ДЕРЕВЯНКО
(власне ім ’я, прізвище)

М. П. (за наявності) 

Мар'яна ЕІікітчина-Мігей
(власне ім ’я, прізвище)

Зазначаєтеся код за ЄДРПОУ, або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер 
облікової картки платіипса податку; або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків,та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
У разі здійснення нерезидентом діяльності на території України через постійне представництво зазначається код за ЄДРПОУ такого постійного представництва. 
Якщо нерезидентом здійснюється діяльність через неакредитований відокремлений підрозділ, зазначається ідентифікатор об’єкта оподаткування згідно з 
повідомленням про такий об’єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України. 
Податкова декларація з податку на прибуток підприємств подається платником податку юридичною особою  за результатами діяльності інституту 
спільного інвестування (заповню ється поле 9)
У разі якщо платник податку здійснює у п р ав л тн я  активами кількох інстіжутів спільного інвестування. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств 
складається та подається окремо по кожному,інституту спільного інвестування без статусу юридичної особи, активами яких він управляє відповідно до Закону 
України «Про інститути спільного інвестування», із заповненням р^цка 9 та проставлянням позначки «інституту спільного інвестування у вигляді утворення без 
статусу юридичної особи - » у рядку 10 «Особливі відмітки».
Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена пунктом 136.6 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
Суб ( кі п, які здійснюють випуск та проведення лотерей, щокварталу сплачують податок на дохід у порядку і в строки, встановлені для квартального податкового 
(звітного) періоду, з поданням Податкової декларації з податку на прибуток підприємств згідно з пунктом 137.8 статті 137 розділу III Податкового кодексу України.

Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.1 пункту 136.6 статті 136 розділу III П одаткового кодексу України.
Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 розділу 111 Податкового кодексу України.
Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.
Заповнюється платниками податку, які подають звітність поквартально та за рік. У платників. ^  яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний 
рік. рядок 19 (22. 25) дорівнює рядку 17 (20 АВ, 23 ГГН) Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відповідно 
до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.
V відповідних клітинках проставляється позначка «+», крім клітинок під літерами «ПН» та «КІК», у яких проставляється кількість поданих додатків до 
Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
Заповнюється платниками податку на прибуток підприємств, які здійсню ваші самостійне корпіувагпгя відповідно до статті 39 розділу І Податкового Кодексу України. 
Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу І Податкового кодексу України разом з Податковою декларацією  з податку на прибуток підприємств з 
урахуванням вимог етап  і 137 розділу III Податкового кодексу України. Ф інансова звітність, що складається платниками податку на прибуток, є додатком до 
1 Іодаткової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід'ємною частиною. У відповідних клітинках проставляється позначка 
Банки подають фінансову звітність за формами відповідно до постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373 "Про 
затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення ф інансової звітності банків України", зареєстрованої в М іністерстві ю стиції України 10 
листопада 2011 року за N 1288/20026 (із змінами).
Замовник і ься у разі подання разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств доповнення.
Заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення 
об'єкта оподаткування минулих, податкових (звітних) років) відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу Ш Податкового кодексу України. 
Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.


