
 

 

 

 

 

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) 

1
 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році. 

2
 Для платника податку ліцензіата з виробництва електричної та/або теплової енергії. 

3
 Для платника податку ліцензіата з передачі та/або постачання електричної та/або теплової енергії. 

4
 Детальна розшифровка сум та назв витрат, зазначених у рядку 05.1.16 цього додатка, подається платником податку у довільній формі. 

 

 

Керівник платника податку 

_______________________ 

(підпис) 

М. П. 

___________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

Головний бухгалтер 
_______________________ 

(підпис) 

____________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

Додаток СВ 

до рядка 05.1 Податкової декларації 

з податку на прибуток підприємства  

 Звітна 

 Звітна нова 

 Консолідована 

 Уточнююча 

Код платника податку за ЄДРПОУ 

        

Звітний  період     20__ року 

 І квартал  Півріччя  Три квартали  Рік 

   ІІ квартал1
  ІІ-ІІІ квартали1

  ІІ - ІV квартали1
 

Показники Код рядка Сума, 

грн. 

1 2 3 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)                          

(сума рядків 05.1.1 - 05.1.16) 

05.1  

Прямі матеріальні витрати, в тому числі: 05.1.1  

вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва (-) 05.1.1.1  

сума резерву запасу палива (вугілля та/або мазуту)
2
 05.1.1.2  

Прямі витрати на оплату праці 05.1.2  

Амортизація виробничих основних засобів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів, 

виконанням робіт, наданням послуг 

05.1.3 АМ   

Амортизація нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних  з виробництвом товарів, 

виконанням робіт, наданням послуг 

05.1.4 АМ  

Амортизація витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин 05.1.5 АК  

Сума витрат на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до пункту 

148.5 статті 148 розділу ІІІ Податкового кодексу України 

05.1.6 АК  

Вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, 

наданням послуг 

05.1.7  

Сума різниці між вартістю витраченого в технологічному процесі палива та нарахованого резерву 

(+,-)
2
 

05.1.8  

Фактичні витрати з придбання електричної та/або теплової енергії3 05.1.9  

85 % вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус 05.1.10 ВО  

Витрати на страхування 05.1.11  

Сума внесків на соціальні заходи 05.1.12  

Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, в тому числі: 05.1.13  

витрати, понесенні (нараховані) у зв’язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з 

інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5% митної вартості обладнання, імпортованого згідно з 

відповідним контрактом 

05.1.13.1  

Нараховані роялті, в тому числі:  05.1.14  

роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4% доходу (виручки) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному 

05.1.14.1  

Витрати на консалтинг, в тому числі: 05.1.15  

витрати, понесенні (нараховані) у зв’язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з 

консалтингу в обсязі, що не перевищує  4% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) за рік, що передує звітному 

05.1.15.1  

Інші прямі витрати
4
 05.1.16  


