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Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню
ПОКАЗНИКИ
Код рядка
Сума
1
2
3
Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -) (рядок А3 + рядок Б3)
10

Сума податку на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшена на вартість придбаних торгових патентів (рядок А + рядок Б)

13

Доходи, отримані від провадження торговельної діяльності у пунктах продажу товарів
А1

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку А1, у тому числі:
А2

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду4
А2.1

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (рядок А1 - рядок А2)
А3

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному (податковому) періоді для здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, дія яких припадає на звітний (податковий) період


А4

Податок на прибуток, отриманий від здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, зменшений на вартість патентів (позитивне значення ((рядок А3 х ___5 /100) - рядок А4))


А

Доходи, отримані від провадження діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти

Б1

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Б1, у тому числі:
Б2

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду4
Б2.1

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (рядок Б1 - рядок Б2)
Б3

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному (податковому) періоді для провадження діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, дія яких припадає на звітний (податковий) період


Б4

Податок на прибуток, отриманий від здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, зменшений на вартість торгових патентів (позитивне значення ((рядок Б3 х ___5 /100) - рядок Б4))


Б

___________
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 Включається відповідно до статті 150 розділу III Податкового кодексу України.
 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)






