
 

 

 

 
 

 

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  (А4+Б4+В4+Г4) (+,-) 08  

Сума податку на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшена на 

вартість торгових патентів (А + Б + В + Г)  
12 

 

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

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

понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку А1 
А2  

 

Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку А1, у тому 

числі:  
А3 

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду
1
 А3.1  

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (А1 - А2 - А3)  А4   

Вартість торгових патентів на здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу 

товарів, дія яких припадає на звітний (податковий) період  
А5  

 

Податок на прибуток, отриманий від здійснення торговельної діяльності у пунктах 

продажу товарів, зменшений на вартість торгових патентів  

 (позитивне значення (А4 х рядок 10 Податкової декларації/100 – А5)) 

А  

 

Доходи, отримані від здійснення діяльності з надання платних побутових послуг за 

переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України 
Б1  

 

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

понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Б1 
Б2  

 

Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Б1, у тому 

числі:  
Б3 

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду1
 Б3.1   

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (Б1 - Б2 - Б3) Б4  

Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з надання платних побутових 

послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, дія яких припадає на 

звітний (податковий) період  

Б5 

 

Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з надання платних побутових 

послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, зменшений на вартість 

торгових патентів 

 (позитивне значення (Б4 х рядок 10 Податкової декларації/100 - Б5)) 

Б  

 

Доходи, отримані від здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах 

обміну іноземної валюти 
В1  

 

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

понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку В1 
В2  

 

Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку В1, у тому 

числі: 
В3 

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду1
 В3.1   

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (В1 - В2 - В3) В4   

Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у 

пунктах обміну іноземної валюти, дія яких припадає на звітний (податковий) період  
В5  

 

Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з торгівлі валютними 

цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, зменшений на вартість торгових 

патентів 

 (позитивне значення (В4 х рядок 10 Податкової декларації/100 – В5)) 

В 

 

Доходи, отримані від здійснення операцій з надання послуг у сфері розваг Г1   

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), Г2   

Додаток ТП 

до рядків 08 та 12 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 



Продовження додатка ТП  

понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Г1 

Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Г1, у тому 

числі: 
Г3 

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду
1
 Г3.1  

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (Г1 - Г2 - Г3) Г4   

Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з надання послуг у сфері розваг, дія 

яких припадає на звітний (податковий) період 
Г5  

 

Податок з прибутку, отриманого від здійснення операцій з надання послуг у сфері 

розваг, зменшений на вартість торгових патентів 

 (позитивне значення (Г4 х рядок 10 Податкової декларації/100 – Г5)) 

Г  

 

 

1
 Включається відповідно до статті 150 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 

 

 

Керівник платника податку  

 

_______________________ 

(підпис) 

М. П. 

 

____________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

Головний бухгалтер  
_______________________ 

(підпис) 

____________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

 


