

2


	

Звітний

Додаток ВП

Звітний новий

до рядків 7–9 Звіту про використання доходів 



(прибутків) неприбуткової організації

Код за ЄДРПОУ





1
Звітний (податковий)  період 20__ року




















Місяць1


І квартал2


Півріччя2


Три квартали2


Рік
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Звітний (податковий)  період, що уточнюється 20__ року 














Місяць1


І квартал2


Півріччя2


Три квартали2


Рік

Розрахунок податкових зобов’язань за період, за який виявлено помилку(и) 3
Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді,
що настає за періодом, у якому виявлено помилку(и)
Показники
Код 
рядка
Сума (грн)
1
2
3
Сума коштів, витрачених не за цільовим призначенням, у тому числі:
1 

гуманітарна допомога
1.1 ГД


Доходи (прибутки) або їх частина, що були розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб  
2

Об’єкт оподаткування (рядок 1 + рядок 2)
3

Податкове зобов’язання (рядок 3 х ___4/100)
4

Таблиця 2. Результати виправлення помилок	 

Показники 
Код 
рядка
Сума (грн)
1
2
3
Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (рядок 4 – рядок 6 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, який уточнюється) (переноситься до рядка 7 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (звітного/звітного нового)) (+, -)
5

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, що подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання  (рядок 5 х 5%) (переноситься до рядка 8 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (звітного/звітного нового))
6

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України (переноситься до рядка 9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (звітного/звітного нового))
7

_________________________________________
1 Зазначається номер календарного місяця, в якому порушено вимоги пункту 133.4  статті 133 розділу ІІІ Податкового кодексу України.  
2 Подається суб’єктами господарювання, починаючи зі звітного (податкового) періоду, в якому порушено вимоги пункту 133.4    статті 133 розділу ІІІ Податкового кодексу України.               
3 Цей додаток заповнюється у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.
4 Зазначається базова (основна) ставка податку на прибуток у відсотках, яка встановлена пунктом 136.1 статті 136 Податкового кодексу України. 

Керівник (уповноважена особа)  

_____________________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

                         М.П.
                 (за наявності)
Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)              


_____________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)


