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Продовження додатка АМ
Додаток АМ
до рядка 06.4.11 додатка ІВ до рядка 06.4  Податкової декларації  про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи   

Звітна

Звітна нова

Уточнююча



Податковий номер









Звітний (податковий) період ____________ року








Рік1

І квартал2

Півріччя2

Три квартали2

Рік2



ІІ квартал3

II - III квартали3

II - IV квартали3





Таблиця 1. Нарахована амортизація за звітний період
Нарахована 
амортизація
за звітний
(податковий) період
 У тому числі

 основних засобів та інших необоротних активів
нематеріальних активів 
витрат, пов’язаних із видобутком корисних
копалин


тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 
01 квітня 2011 року3
1
2
3
4
5






Таблиця 2. Сума витрат на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно 
до пункту 146.12 статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України
Балансова вартість основних засобів на початок звітного (податкового) року
Сума ліміту витрат на поліпшення на звітний (податковий) рік
(графа 1х10 %)
Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний 
(податковий) 
період
Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду
(графа 3 в межах графи 2)
1
2
3
4





Таблиця 3. Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин 
відповідно до пункту 148.5 статті 148 розділу ІІІ Податкового кодексу України

Об'єкти поліпшення 
Первісна вартість
свердловини 
Сума ліміту  витрат від первісної вартості окремої свердловини на звітний (податковий) рік
(графа 2х10 %)
Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний
 (податковий) період 

Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду 
(графа 4 в межах 
графи 3)





1
2
3
4
5
Свердловина




1




2









n




Х
Всього




1 Заповнюється платниками податку,  у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
2 Заповнюється платниками податку, у яких  базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.
3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Керівник (уповноважена особа)
________________
(підпис) 
____________________
(ініціали, прізвище) 
  
М. П.
  
Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) 
________________
(підпис) 
____________________
(ініціали, прізвище) 


