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Вiдмiтка лро одержання
(штамп контролюючого оргму, до якого подасться Податкова дек-rарацiя з

на приоуrcк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М iHtoTepcTBa фiнансiв Украiни
20 жовтня 20 l 5 року Nя 897
(у редакцij наказу MiHlcTepcTBa фiнансiв Украiни
вiд 28 квiтня20l7 року М 467)

iз змiнами, внесеними наказом MiHtcTepcTBa фiнансiв Украiни
вiл l 9. l0.20 l 8 Лч 842)

l
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦlЯ

з податку на пршбуток пiдприсмства

х Звiтна
звiтна нова

уточнююча

2 l Звiтний (податковий) перiол 2018 porry
ГГйБ--l Г-Гйrй_l ГТ;j-Тйрй;-l ЕIрlП
@@
ГТ-,-",р,-*l Г-ГПБрй;_l Гl ц"йБ;-_l ГТрi-l

комунАльнЕ пIдпри€мство "госпlтАль€ри днIпрА" днIпровсько
4 |Платник: MICbKoi рАди

(повне наilменувмня платника податку згiдно з ресстрсцiiIними документами)

5
Податковий номер або серiя (за

наявноотi) та но*aр noanopra '
32б lб599 Код виду економiчноj дiяльяостi (КВЕ!) 86.90

6

Податкова адреса Поштовий iндекс | 49000
yKPAIHA, 49000, днIпропЕтровськА оБлАсть, м,днIпро, цЕнтрАльний
р-н, вул. БлАгоевА, Буд.3l-А Телефон

Моб,тел, 0980l296lб

Факс

E-mail hospitaliers.dnipro@gmail.com

,|

Повне наймепуваЕнJI нерезидента Назва краiни резиденцii нерезидента (за Класифiкацiею KpaiH cBiry,
чкраiнською мовою)

Мiсцезнаходження нерезидента

Код краiни резиденцij (за Класифiкацiею KpaiH cBlTy)

8 ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛ.(ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНIП
(нruiменувмня коятролюючого органу, до якt)го лодt€ться Податхова декларацiя з лодотку яа лрлбуток г

9

Особливi вiдмiтки
Податковадекпарацiя платника податку на прибуток пiдприемств,

виробника оiльськогосподароькоi прсlлукцi'i

банкч
страховика
счб'скта. який здiйснюс випуск та провед9ння лотерей
суб'екта, що провадить азартнi iгри з використанням гр&пьних aBToMaTiB

суб'скта, що провадить букмекерську дiяльнiсть та азартнi iгри (у Tobry числi ка:зино), KpiM азартних iгор з вик<lристанням гральних
aBToMaTiB

постiйного представництва нерезиден,],а

пiдприемства (органiзацii) громадськоi органiзацiТ осiб з iнвалiднiстю, яке отриммо дозвiл на користування пiльгою
платника податку, що пода€ декларацilо за останнiй податковий (звiтний) piK у перiодi, на який припадае дата його лiквiдацij
плАтника единого податку

ПОКАЗНИКИ Код рядка Cylra

l 2 з

Дохiд вiд будь-якоi дiяльн<lстi (за вирахуванням непрямих пс,даткiв), визначений за правилами бухгаптерського облiку 0l
Фiнансовий результат до оподаткування (лрибутсlк або збиток), визначений у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
нацiонмьних положень (стандартiв) бухгалтерськсlго <lблiку або мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (+,

n.) -280 1б

Рiзницi, якi виникають вiдповiдно до Податкового кодексу Украiни (+ 03 PI
Об'скт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 PI) (+, -) 04
Прибуmк, звiльнений вiд оподаткування, або збитtrк вlд дlяльностi, прибуток вiд якоi звiльнений вiд оподаткува}rня (+, - 05 пз
Податок rra прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05 ПЗ) х - ' /1 00) 06

,Щохiд за договорil,rи страхування i спiвстрахування, визначений згiдно з пiдпунктом 14 l.1.2 гryнкry l41. l статгi l 4l
роздЫ lll Податкового кодексу Украjни, у тому числi:

07

за договорами з довгосц}окового страхування життя, доiоворами добровi.liьного медичного страхування та договорами
СтРахування у межах недержавного пенсiйного забезпечення, зокрема договорами стра(ування додатковоi пенсii, та
виЗначениЙпiдгryнктами |4.|.52,|4,I.52l, l4. 1.52 2i|4,|.llбпункry l4.1cTaTTi l4розлiлуIПодатковогокодексу
Украiни

07 1

cTpaxoBi платежi, cTpaxoBi внески, cTpaxoBi премij за договорами перестрахуваннrI 07.2

Податок на дохiд за договорами страхування ((рлдок 07 - рядок 07,1 - рядок 07,2) х -' /tOO) 08

Сума доходу, irтриманого вiд дiяльлостi з випуску та проведення лотерей (рядок 09_ l + рядок 09.2), у тому числi: 09



oyмaд0хoду,ЩoЗалишиBсяпiсляфopМуBаНняпplI](]tsO].()(вигpашнoгo)фo"ду
09, l 2)): 09. l

09,1,1
Uума сqJOрмованого призового (виграшного) q)oH.it}, ло гсрсi вiдповiдно до умов iT проведення 09. 1.2
сумaбезнcдiйн<riзабopгсlван<lстi,визначенoiгtiдлуttttl1llt<е>пiдпyнкту'@
Податкtlвого ксlдексу Украiни 09.2

Пoлатtlкнад<lхi:вlддiяльнoстtЗBип)ск)'"niu't
(рядок 09 х -' /t00) l0
Lумадоходу.отриманоговlддlяльностl lЛlr(,tsе.l,,r,lj.,.,,.ll\ГlIИхi,uрзвикорисганнямгральнихавтоматiв llПoдaтoкнaдoxiдвiддiяльн<lстi]ПpOведеHtlяil]ill]Il]ll\il.lp3""nuo"..unn"".p-""n*ffi
перiод(рядок ll х -5 /l00) 12

Cумадoхoдyвiдбyкмeкеpoькoiдiяльн<lстi'а]llpIIIll\itr,il(t.тotrIy"'"
з використанням гральних ав гома riв lз
UyMa виплачених виплат гравцю |4
Пoдатoкнaдoхiдвiдбyкмекepськoiдiя,.]ьнсlcгi.iljiti.illl]l\ir.ilp(1,тoпrуч"слiкаi"@
iгор з використанням граJIьних aBTtrMaTiB, _зlt звiтrlrrii ( Пrr,rllцоrrii) перiод (позитивне значення
(рядок lJ-ряJUк l4)x -6 /l0O)

l5

Зменшення HapaxoBaHoj суми податку lб зп
гок на приоутоК за звlтниЙ (податковlli) llc]-l,, l (1.1l li,K 06 + ряд<lк 08 + рядок |0 *рядок l2 *рядсlк l5 -рядок lб Зп |7

Податокнаприбутсlкзарезультатамипоi]срс_ll i, ]!).;i]..]llг()(лсlдатк<lвогсr)П"рiоду*rоqпuгорокузypil\yBunn""-
уточнень (рядок l7 Податков<li леклаРаuii ] лt1.1,1 l .\ l . 1.rrбутсlк пiдприсмств за попереднiй звiтний (податковий) перrод
поIOчного рOку) 

7 l8

ll ) l l l { i(] l l ll lI ього (звiтного) податкового перiоду (рядок 17 - рядок
Податок ва прпбуток, параховаяшй за рt,tулы
18) (+, -1 

Е l9
LумаавансовоГовнесhУпривиплатlДивl.:l. I.]]l] ]il]| ,\-illсплачецаузвiтному(податк<lвому)перiодi 20 Ав
Uума авансового внеску при виплатi дriвi;lсii-liI]_ ] ]) \]l:r LiYTlI сплачена:]а результатам}l попереднього arrпо-
(податкового) перitlду пот<lчного року, З \]lri \\ ]]]] \] ,,lrrcrrb (рядок 20 дВ Податксlвсri лекларацrr з пс|даткч на

, ] ], l llt:l.t, rд псlтuчногtr Року ) 
7

С1.маавапсoвoгoвнескупpпвпплатiдlrвi.tt'l'r'.''\(|l'illl:l3аpеЗyльTатамПo.'"ffi
перiоду (рядок 20 АВ - рядок 2l) 8

2I

,r,

Сiмапo:аткiв.якiутpимуютьсяпpивltгl.'.'ll'n'*)',.p","л."@
перlо: 23 пн
LyMa податкIв, якl утримуються при ви п-] il ] 1 \ L ,\ l к i в) нерезидентам за результатами попереднього звiтного
(Псlдатксlвого.) перiодупоточногороку,з}i,,,:],, l]]сl]ь(рядс,к23ПНПодатковоiдекларацiiзподаткуна

Щl ', , ]l|\,]liодпоточногороку)7
Сума податкiв, якi утрпмуються прIt Ll ,,lr,ivTKiB) пaрarrцaп*оr, парахованих за результатами
останнього (звiтного) податкового псрi, ,., | - l}ядок 24) 

8 25

l)

ня помилок
Збiльшешsя (змепшешпя) податкового зOбов'я:lit t t tt rl з Bi гll ого (податкового) перiоду, що уточшюетьсп(позштtrвЕе
(вiд'емпе) зЕачеппя (рядок 19 - рядок l9 Пtl,tr l t,,tlttl}j ,l('|t--пlрацii з податку па прпбугок пiдпрпсмств, яка
1точlюеться)) або рядок 26 табЛццi 2 дtr, r rr l b,ll li i l .,t l l 1r я,r rciB 26-29, 31-33 Податковоi декларацii з пOдатку Еа
прuбчток пiдпDш€мств a+. -)

26

JUllьцtsцця \вменшецшя; податкового:llIt)l,t] 1l ]i|,ltl1l l1lI l tlOГо (податкового) перiоду з авапсового вцеску прп
вшплатi дшвiдешдiв, що уточню€ться(пrrзlr l rt ll rl l i rl i r', , r ,r t) 'tltачецшя (рядок 22 - р ядок22 Податковоi деl&,tврацii з
податку на пршбуток пiдпрш€мств, яка ),t.0.1|| I{j( l t,(l] j) il0o рядок 27 таблuцi 2 додатка ВП до рядкiв 26-29,3133
ПОдатковоi декларацii з податку ца прlrб},то к r r i. l rl lt, r t л t тв (+, -)
Cyмаштpафy(5%o)пpшвiдoбpаженltiltt;ltltt..ti,t'.i].'.'i

,пiдпршемств, що подаеться за звiтппй ( lt r l. t lr t l'r r ll l l ii ) Il t,liit r;1, п аступнuЙ за перiодом, у якому впявлепо факт
3аЕпrсеЕвя податкового зобов'я3ання (1r ir r r, rl i ,i | ,l;. , ,l ll ; 2 i (олатка ВП до рядкiв 26-29,3lа3 Податковоi декларацii
цодатку па прпб}ток пЦпрцемств) 

. _
Пешя, параховаша па впконання ви juог tr l t 

', 
t ,, ,.. \, ] ,',r l .] ,,r,,,,.rу I-9.ТБа-illфозлirrу riподаrr.о-Б *оло..у

УкраIнп, або рядок 29 таблицi 2 доДаl'ц it i . l . ] ., ' , '{,-],), 31-33 Податковоi Декларацii з податкУ Ца пршбlток

Сума штрафу (3 %)прш вiдображеulli ll,, ,, ,,

пiдприсмств
,,l111111,1j; Податковiй декларацiiз податку rо прuбу.*

11

28

29

30

бtrправJrеЕшя помилоlt l tt,, ,

Збiльшенпя (змешшеяня) податков01.0 l , ,

(вiд'смпе) зцачепця (рядок 25 - рялок 25 ! l , , : , r , I 
.r ,,

уточпюеться))аборядок30таблш,цi 2ll,,,,.. i1 :

прпбуток пiдпршсмстр (+, -)
СУ"" -rр"ф@(,ltrtr. r;r r l r

ПiДПРшСмств, що подасться за звiтнilй (,, ,, , , ,,, ,

ЗаЕпil(еЕпя податкового зобов'язанrlя (1l.r 1 ,l; .i l r ll

податку яа пршбуток лiдпрпемств)
Пепя, параховава Еа впконанllil BllrluI

Украiпп, або рядок 32 таблицi 2 доL;rтк.
пiдпрп€мств
Сума штрафу (J %)прш вiдображсll rl i ll ,

'] |,]
,, t t u t'u (ПОДДТКового) перiоду, що уточпю€ться(возптrвяе

,, ,;,r r patlii з податку на прпброк пИпрш€мств, яка
,, l:i rl 26-29, 31-33 Податковоi декJtарацii з податку ца

,, ti IIttдагковоiдекпарацiiз подsтку на пршбуток
irr.1. tllglупцвfi за перiодом, у якому вшявпешо факг

,i ] ;trrлатка ВtIдо рядкiв 26-29,3lЗ3 Податковоiдекларацii

,

] t;- ]9, 3 1_33 Податковоi декларацii з податку па пршбlток

,,l ,,,lil l Iодатковiй декпарацiiз податку ша пршброк

9

зl

32

33

34

Наявнiсть додаткiв 
ll дli



Нзязн l; гь no-faH и\ .fo Пода гковоТ

:etc-iapauii з по.fатку на прибутtlк

пl_]пр}lt vств :tl:aTKtB - фuрм: , 12

фl HaHcOBol звlтностl

Баланс (3BiT

про

фiнtrнсовий
cTaHJ

Звiт про

(liHaHcoBr

l]ез),льтати
(Звiт про

сукупний
дохiд) 

Ij

3BiT про рух
грошових
коштlв

Звlт про

власний
l]

калlтал

1римiтки дс

рiчноi
фiнансово'l

. .lз
звlтностl

Фiнансовий звiт суб'екта
малого пiдприемництва

Спрощепий фiнансовий
звiт суб'екта малого

пiдприсмництва

Бманс
Звiт про

фiнансовi
Dозчльтати

Баланс
Звiт про

фiнансовi
результати

+ +

HаяBHicTb
l4

.1оповнення

.Щопtlвttення до Податковоi декпарачiI з податку на прибуток пiдприсмства

(заповнюt:тьсЯ i подаtlтьсЯ вiдповiднtl дО пункту 4б.4 cTaTTi 46 розлiлу ll Податковогсl колексу УкраТни)

Ng з/п Змiот доповнення

l

,Щодатки на арк

наявнiсть
.15

рlшення
х

Прийнятс-l рiшення про незастосування коригувань фiнансового результат].- до оподаткування на ycl рiзниul

Наказ Ns 1-б вiл 02,0l,20l9 р

lф"рr"ц", 
"""aд"r 

l"датковiй лекЛараuli з по.латкУ на прпбутоК пiдприсмства та додатках до Hei, € достовiрнс-lю

ЗIНКЕВИЧ ЯНА ВАДИlЧllВНЛ
Керiвппк (уповповажеяа особа)

(л!дпис) (iнiцiши та прiзвище)

ЛАДА ТЕТЯНА ВIТАЛIiВНА

3488112209
Бitшйцui'"оп,"D Uблlковоi KapTKlt платн}lка податхiв або серiя (за наявностi)та номер

nu.nopro) '') М.ГI.
Головнuй бухгалтер (особа.

вiдповiдальна за ведення
(пiдплс) (iнiчiши та прiзвище)

ffiткiва.юсeFlя(]ап8u'oстi)танo'epnаc'opта)lo)

@
повilомlли про це вiдповiдний контролюючrrй оргrн r ьlзють вiлчLтл1 l пзrпортi)

'зч,r"ччarо"" aru"лч податку на прлб}ток } вlдсотха\, встанOвленJ ] l rrbTobr 1,]6 l cTaTTi l36 розлrлу lll ПодаткОвОгО кОдекСУ YKPaiHrl

'Зоarч"чar"""arо"пЧподаткунапрлбутоКувlдсотхiх.встJновJ]ен,]пlfп}нNтоNll]62lпункryl]62стапiljброздlлуlllПодатковогоходексуУNрýiни,

l 37 8 стапi l37 роздiлу lll Полаткового кодексу yкpaiнll

'зчaпaч"aa"""arо**пподаткунадохiдувiдсотках,встановленапtдпунктоNt lЗ64 l пункry lJ66cTaTTi ljбро3дlлуlllПодатковогокодексУУкРа;нИ
оз*rоччaa""" 

arо"*" полатк_ч на прибуток у BI]c9TNM, вс тановлена п i лп) нхтопl l 3 6.4 2 пv нNry l з 6,,1 стапi l 36 роздiлу Itl Податкового коде(су Украiни

'З-о"rо,,оa" ппчrrltNNи, яNI лUдмть tBlIHlclb покворlмьнU

АВ, 2] Пн) податковоi демарщii з податку на прибуток пiдприемств.

YKpatHll

лiдприсмств

У вiдповiдних мiтинках простФля€ться позначка (+),

олрилюлнешя фiвавсовоi звiтностi банхiв Ухраiниr. заре€строваrлli в l\1irricTepcTBi юстицiI Украiнл l0листолца 20t l року заN9 l283/20020 liз змiнамlt)

'ОЗчпочrю"r""" у розi подашя разом з Подптковою декларпцitю з lj(lJ-rTh) Br rцlrбуток пiллрислrств доповнешя

(звiтнrlх) рокiв)вiдпОвiдно до лiдпункry l34 l, l пункry 1]4 l cTaTTi l ]4 l)оздlлу lII Податкового кодексу yкpalвrl,

офiцiirно повiдомилИ про це вiдловiдний Nонтролюrочлir орган i мають вiалriтлу у пзспортi

I-{я частина Податковоi декларацii з податку на прltбуluк пiдприсмств ]аповнюсться пооадовими (службовими) особами контролюючого органу. до

якOго пода( tься По-]аtкова-lекларluiя l по.]ltкч на прибугtlк пiлприспIсrв

Г-l Вiдмiтка про внесення даних до електроIll]оi бltзlt лодатковоi звiтностi 20 року

ос06а контролюючого о|)ганy, до якого пода€ться Податкова декларацiя з податк1 на прибуrcк пiдпРиСпrСТВ

За результатами камеральноi перевiрки Податковоj декларацij з податку на прибуток пiдпри€мства (потрiбне позначити)

Гl nopy-.r" (помилок) не вияы]ено
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