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Доходи страховика

Таблиця 1. Доходи від страхової діяльності
ПОКАЗНИКИ 
Код рядка 
Сума 
Дохід від страхової діяльності (рядок 01.1СП – рядок 01.1.1ПП + (сума рядків 01.2–01.14)) 
01 ДС
____4
страхові платежі, страхові внески, страхові премії, нараховані страховиком за договорами страхування, співстрахування і перестрахування ризиків на території України або за її межами протягом звітного періоду, у т.ч.: 5
01.1 СП

страхові платежі, страхові внески, страхові премії, нараховані страховиком за договорами перестрахування
01.1.1 ПП

інвестиційний дохід, нарахований страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя
01.2

суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхування, співстрахування, перестрахування
01.3

доходи від реалізації права регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяні збитки в частині перевищення над виплаченими страховими відшкодуваннями
01.4

нараховані відсотки на депоновані премії за ризиками, прийнятими у перестрахуванні 
01.5

суми санкцій за невиконання умов договору страхування, визначені боржником добровільно або за рішенням суду
01.6

суми винагород за надання послуг сюрвейєра, аварійного комісара та аджастера, страхового брокера та агента
01.7

суми повернення частки страхових платежів (внесків, премій) за договорами перестрахування у разі їх дострокового припинення
01.8

суми винагород і тантьєм (форм винагороди страховика з боку перестраховика) за договорами перестрахування
01.9

інші доходи від страхової діяльності
01.10

перерахунок доходів у разі зміни компенсації вартості страхових послуг (+,–)
01.11

перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+,–)
01.12

сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+)
01.13 ТЦ

сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,–)
01.14 ТЦ

Таблиця 2. Доходи від іншої діяльності, не пов’язаної із страховою діяльністю, та доходи, одержані страховиком – цедентом від перестраховиків за договорами перестрахування
ПОКАЗНИКИ 
Код рядка 
Сума 
1
2
3
Інші доходи (сума рядків 03.1–03.24) 
03 ДC
  ____6
Дивіденди, отримані від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України 
03.1

Проценти
03.2

Роялті
03.3

Доходи від володіння борговими вимогами
03.4

Доходи від операцій оренди/лізингу
03.5

Суми штрафів (неустойки, пені)
03.6

Вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді
03.7

Суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, в тому числі: 
03.8

умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду
03.8.1

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+,–)
03.9 СБ

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді      
03.10

Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертаються на його користь за рішенням суду 
03.11

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів
03.12

Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України
03.13

Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу ІІІ Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням
03.14

Позитивне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та        03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика) 
03.15 ЦП

Позитивне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
03.16 ЦП

Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та невключених до доходів до дати затвердження передавального акта
03.17

Виплата суми страхового відшкодування застрахованих збитків відповідно до підпункту 140.1.6 пункту 140.1 статті 140 розділу III Податкового кодексу України
03.18

Доходи, одержані страховиком-цедентом у звітному періоді від перестраховиків за договорами перестрахування, зменшені на суму здійснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового відшкодування) у частині (у межах часток), в якій перестраховик несе відповідальність згідно із укладеними із страховиком-цедентом договорами перестрахування
03.19

Перерахунок доходів у разі зміни компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,–)
03.20

Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+,–)
03.21

Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+)
03.22 ТЦ

Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,–)
03.23 ТЦ

Інші доходи 
03.24

               ___________________
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.
4 Значення, що переноситься до рядка 01 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.
5 Крім доходу від діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення
6 Значення, що переноситься до рядка 03 ДC Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика. 


Керівник (уповноважена особа)



__________________
(підпис)
М. П.


_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна 
за ведення бухгалтерського обліку)


__________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)


