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Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)4
ПОКАЗНИКИ
Код
рядка
Сума
1
2
3
Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів), у тому числі:
1

сума дивідендів, виплачена фізичним особам
1.1

сума дивідендів, виплачена у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента


1.2

сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування
1.3

Сума дивідендів, що отримана материнською компанією
2

Сума перевищення виплачених над отриманими материнською компанією дивідендами у попередньому звітному (податковому) році (рядок 4 цього додатка за попередній звітний (податковий) рік)


3

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1 - рядок 1.1- рядок 1.2 - рядок 1.3 - рядок 2 - рядок 3)

4

Сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 4 х рядок ___5/100), у тому числі:

5

сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи (переноситься до рядка 18 Податкової декларації з податку на прибуток банку)


5.1

___________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік. 
2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал.
3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.
4 Рядки 1, 1.1, 1.2, 1.3 та 2 цього додатка заповнюються материнською компанією наростаючим підсумком, починаючи з 01 квітня 2011 року.
5 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу ІІІ Податкового кодексу України.


Керівник (уповноважена особа)

______________
(підпис)
М. П.

_______________
(ініціали, прізвище) 
Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________
(підпис)
_______________
(ініціали, прізвище)


