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Продовження додатка СБ
 		
Додаток СБ
до рядка 03.10 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації  про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та до рядка 06.4.8 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації  про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи   

Звітна

Звітна нова

Уточнююча



Звітний (податковий) період ________ року








Рік1

І квартал2

Півріччя2

Три квартали2

Рік2



ІІ квартал3

II - III квартали3

II - IV квартали3



Податковий номер













Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості

Коригування здійснюється у зв'язку з невиконанням умов договору(ів)
Коригування здійснюється на підставі

Показники

номер договору
дата
найменування (прізвище, ім’я, по батькові) особи, з якою укладено договір, її податковий номер4
платник податку згідно з договором є продавцем або покупцем5
положень підпунктів 159.1.1 та 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ  Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України

таких документів
коригування суми доходів (+,-)
коригування суми витрат (+,-)
пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ або пункту 5 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України за звітний (податковий) період
пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2  пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ або пункту 5 підрозділу 4 розділу ХХ  Податкового кодексу України за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень
пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2  пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ Податкового Кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу ХХ  Податкового кодексу України за результатами  останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (графа 9 – графа 10)






код рядка
9
10
11






03.10
06.4.8



1
2
3
4
5
6
7
8


























Всього за укладеними договорами6
















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  У разі укладання договору з нерезидентом зазначається код нерезидента в країні резиденції.
5  У графі 4 в обов’язковому порядку зазначається «продавець» або «покупець» залежно від того, ким є платник податку згідно з цим договором. 
6  У цій графі відображається загальна сума доходів/витрат, яка відповідно заноситься до рядка 03.10 додатка ІД до рядка 03 та до рядка 06.4.8 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації, а також у графах 9 – 11 проставляється загальна сума пені за відповідний період.

Керівник (уповноважена особа)

________________
  (підпис)
____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Головний бухгалтер (особа, відповідальна 
за ведення бухгалтерського обліку)    
________________
  (підпис)
____________________
(ініціали, прізвище)



