Вщмггка про одержания органом
державно'! податковоТ служби

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державно! податковоТ
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16.05.2011 №285

(штамп органу державно!' податковоТ
служби, дата, вхщний №)

Розрахунок
частини чистого прибутку (доходу), що шдлягае сплатч до державного бю джету
державними уш тарними пщ приемствами та Гх об'еднаннями
Зв1тний перюд
2014 року

2

-

Перший
квартал

-

Перше

-

П1Вр!ЧЧЯ

Три
квартали

Р!к

Повне найменування пщприемства (об'еднання пщприемств)
Державне пщ прием ство "Всеукра1нський Державний Науково-виробничий центр стандартизаций
метрологи, сертиф|кацм та захисту прав спож ивач!в"____________________________
| 4

Код за 6ДРПОУ

0 2 5 6 8 1 8 2

Код виду економ1чноТ д 1яльност1 (КВЕД)

Мюцезнаходження пщприемства (об'еднання пщприемств)
вулиця МЕТРОЛОГ1ЧНА, буд. 4, ГОЛОСИВСЬКИЙ р-н, м. КИ1В,
03143

8 4

Поштовий 1ндекс
Телефон
5267119
Факс*
Е-гааН*

0

3

1 4

3

5264260
икгсзт@икгс5гп.к|еу.иа

До органу державноТ податковоТ служби в
ДП1 У ГОЛОСП'ВСЬКОМУ РАЙОН1 ГУ ДФС У М.КИ6В1
*3а бажанням

7

В|дм 1тка платника, на якого розповсюджуеться пункт 1 Порядку вщрахування до держ авного бю джету частини
чистого прибутку (доходу) державними ужтарними пщприемствами та Т'х об'еднаннями, затвердженого
постановою Каб|нету М1н1стр1в УкраТни вщ 23.02.2011 № 138
Державне пщприемство, що е суб'ектом
природних монополш, та об'еднання таких
тдприемств
-

Державне пщприемство, плановий розрахунковий обсяг
чистого прибутку якого перевищуе 50 млн. гривень, та
об'еднання таких пщприемств

1нше державне ун1тарне пщприемство та об'еднання таких пщприемств

грн.

Показники
1
Чистий прибуток (дохщ)
Цшьов! кошти (обсяг 1нвестиц1ЙноТ складово'Г), що над|йшли у скпад| тарифу 1
спрямовуються на реал1зац1ю 1нвестиц1йних проект1в, р1шення щодо яких
приймаються Каб1нетом М!н1стр1в УкраТни, та обсяг повернення кредитних
кошлв (у склад| тарифу), що були запозичен! для фЫансування кагатальних
вкладень на буд1вництво (реконструкц1ю, модерн1зац1ю) об'ект1в згщно з
вщповщними р1шеннями Каб1нету М1нютр1в УкраТни**
Фактично отриман! кошторисн! доходи***
Фактично зд|йснен1 кошторисн! видатки***
Чистий прибуток (дохщ) за званий перюд, з якого зд|йснюються вщрахування
(позитивне значения (р.01 - р.02), або позитивне значения (р.03 - р.04)***)
Норматив вщрахування ( %)

Код
рядка
2
01

Значения
3
21 707 757

02
03
04

-

05
06

21 707 757
15

Частина чистого прибутку (доходу), що вщраховуеться до державного
бюджету (р.05 х р.06 /100)
Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попереджй звтний перюд
поточного року (р.07 Розрахунку за попередн1й званий перюд поточного року)
Частина чистого прибутку (доходу), що пщлягае сплат! (р.07 - р.08)

07

3 256 164

08
09

3 230 633
25 531

1нформац1я, наведена у цьому Розрахунку, е достов1рною
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дата заповнення Розрахунку (дд.мм.рррр)

Кер1вник пщприемства
2

5
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5

3
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7
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7
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(реестрац|йний номер облково! картки
платника податку або сер1я та номер
паспорта****)

Головний бухгалтер
2

1

9

1

6

3

0

6

М.П.
СЕВРУ1

8

5

(1Н1Ц1али та гГрТэвйще)

(П1ДПИС)

(реестрац1йний номер облжовоТ картки
платника податку або сер1я та номер
паспорта****)
** Рядок 02 цього Розрахунку заповнюеться державними пщприемствами енергетичноТ галузк
*** Рядки 03 та 04 цього Розрахунку та друга формула у рядку 05 цього Розрахунку застосовуються державними
пщприемствами електроенергетичноТ галуз 1, фшансування яких зд|йснюеться у межах кошторису, затвердженого
Нацюнальною комюею регулювання електроенергетики УкраТни.
**** Сер1я та номер паспорта зазначаються для ф1зичноТ особи - платника податгав, яка через своТ релИйн! переконання
вщмовилася вщ прийняття реестрац|йного номера обл^ковоТ картки платника податюв та повщомила про це вщповщний орган
державно! податковоТ служби I мае В1дм1тку у паспорт!.

Ця частина цього Розрахунку заповнюеться посадовими особами органу державно'!' податковоТ служби
В1дм1тка про внесения даних до електронно! бази податковоТ зв1тност1 "____ " ___________ 20__року
(посадова особа органу державно! податковоТ служби (пщпис, пр:звище, Ж1Ц1али))
За результатами камеральноТ перев1рки цього Розрахунку (потр|бне позначити)
порушень (помилок) не виявлено
'___"___________ 20__року

Складено акт (висновок) вщ "___ "____________20__року

№ _____

________________________________________________________________________
(посадова особа органу державно! податковоТ служби (пщпис, пр1звище, Мц1али))

