
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума  рядків 01.1 – 01.11) + 

рядок 01.12 + рядок 01.13): 

 

01 
 

акції, з них: 01.1  

акції корпоративних інвестиційних фондів 01.1.1  

облігації підприємств, з них: 01.2  

цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі 

об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва 

01.2.1 
 

облігації внутрішніх державних позик 01.3  

облігації зовнішніх державних позик 01.4  

облігації місцевих позик 01.5  

облігації міжнародних фінансових організацій 01.6  

іпотечні облігації 01.7  

інвестиційні сертифікати 01.8  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю 01.9  

ощадні (депозитні) сертифікати 01.10  

інші види цінних паперів 01.11  

Сума самостійного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу 

України (+) 

01.12 ТЦ 
 

Сума пропорційного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу І Податкового 

кодексу України (+,-) 

01.13  
 

Витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів ((сума рядків 02.1 – 02.11)  + рядок 02.12 + 

рядок 02.13): 

02 
 

акції, з них: 02.1  

акції корпоративних інвестиційних фондів 02.1.1  

облігації підприємств, з них: 02.2  

цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі 

об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва 

02.2.1 
 

облігації внутрішніх державних позик 02.3  

облігації зовнішніх державних позик 02.4  

облігації місцевих позик 02.5  

облігації міжнародних фінансових організацій 02.6  

іпотечні облігації 02.7  

інвестиційні сертифікати 02.8  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю 02.9  

ощадні (депозитні) сертифікати 02.10  

інші види цінних паперів 02.11  

Сума самостійного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу 

України (-) 

02.12 ТЦ 
 

Сума пропорційного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу І Податкового 

кодексу України (+,-) 

02.13  
 

Від’ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього 03  

Додаток ЦП 

до рядків 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 

03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств 

 

 

 Звітна 

 Звітна нова 

 Уточнююча 

  

 

Код за ЄДРПОУ 

 

 

Звітний (податковий) період 20___ року 

 

 

   

 І квартал  Півріччя  Три квартали  Рік 

        

 



2 

 
 Продовження додатка ЦП 

 
звітного року 

Загальний результат переоцінки цінних паперів (рядок 4.1.3.1 – рядок 4.1.3.2) (+,-) 
1
: 4.1.3 РІ  

загальна сума дооцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до 

оподаткування 

4.1.3.1  

загальна сума уцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до 

оподаткування  

4.1.3.2  

Від’ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх 

податкових періодах  

04  

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 

01 – рядок 02 – рядок 03 – рядок 04)(+,-)
2
 

4.1.4 РІ 
 

______________________ 
 

1 Переноситься в рядок 4.1.3 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі 

від’ємного значення. 
2 Переноситься в рядок 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі 

позитивного значення. 
 

Керівник (уповноважена особа) 

 

 

_______________________ 

(підпис) 

М.П.(за наявності) 

____________________ 

(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер (особа, 

відповідальна за ведення 

бухгалтерського обліку) 

 

 

_____________________ 

(підпис) 

 

____________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

 


