
Додаток 5

року

податковий період:

02квартал

Розрахунок №

(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у 

Податковій декларації)

звітний новий уточнюючий

звітний: уточнюючий:

року

Х

коефіцієнт реструктуризації податку за накопичені до 1

квітня 2009 року радіоактивні відходи (дорівнює 1/32 і діє

з 1 квітня 2011 року до 1 квітня 2019 року, протягом

іншого періоду дорівнює 0)

куб. метрів

фактичний об'єм високоактивних радіоактивних відходів,

прийнятих до сховища за базовий податковий (звітний)

період:

1.7

1.6

1.8

1.10

1.8.1

1.7.2

1.7.1

1.8.2

собівартість зберігання низькоактивних і

середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених до

1 квітня 2009 року, гривень з копійками, у тому числі:

1.9

1.4

1.1

1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у

вигляді джерел іонізуючого випромінювання

1.4.1

1.4.2

1.3

ставка податку, який справляється за електричну енергію,

гривень за 1 кВт·год
1.2

1 куб. метра радіоактивних відходів

1

1 куб. метра радіоактивних відходів

Х

собівартість зберігання низькоактивних і

середньоактивних радіоактивних відходів, утворених за

базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками,

у тому числі:

Х

1.5.1

2

1.5

(р. 1.1 х р. 1.2 + (р. 1.3 х р. 1.4.1 х р. 1.5.1 + р. 1.6 х р. 1.7.1

х р. 1.8.1) + (р. 1.3 х р. 1.4.2 х р. 1.5.2 + р. 1.6 х р. 1.7.2 х р.

1.8.2) + р. 1.9 х (р. 1.3 х р. 1.10.1 х р. 1.11.1 +

фактичний обсяг електричної енергії, виробленої за

базовий податковий (звітний) період, кВт·год

Сума нарахованого податкового зобов’язання за звітний

квартал у розрізі атомних електростанцій, гривень з

копійками, усього

р. 1.10.2 х р. 1.11.2 + р. 1.6 х р. 1.12.2 х р. 1.13.2))

р. 1.6 х р. 1.12.1 х р. 1.13.1) + р. 1.9 х (р. 1.3 х

куб. метрів

фактичний об'єм низькоактивних і середньоактивних

радіоактивних відходів, прийнятих до сховища за базовий

податковий (звітний) період:

1.5.2

Х Х

куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів,

представлених у вигляді джерел іонізуючого

випромінювання

коригуючий коефіцієнт, що застосовується для

високоактивних радіоактивних відходів

собівартість зберігання високоактивних радіоактивних

відходів, утворених за базовий податковий (звітний)

період, гривень з копійками, у тому числі:

куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів,

представлених у вигляді джерел іонізуючого

випромінювання

Х

1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у

вигляді джерел іонізуючого випромінювання

Х

1

коригуючий коефіцієнт, що застосовується для

середньоактивних та низькоактивних радіоактивних

відходів

5

Назва

3

Х

4 6

ХХ ХХ

Х ХХ

Х Х

Х ХХ

до Податкової декларації

екологічного податку

квартал 2 0

податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів 

(включаючи вже накопичені)

звітний

Порядковий №

№ з/п Показник та одиниця виміру

значення

http://www.elzvit.org.ua/








• •

М. П.

Х

(підпис) (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків

Інформація, наведена у додатку 5, є достовірною.

Х

Х

Х

собівартість зберігання високоактивних радіоактивних

відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року, гривень з

копійками, у тому числі:

1 куб. метра радіоактивних відходів

фактичний об'єм високоактивних радіоактивних відходів,

накопичених у сховищах до 1 квітня 2009 року:

куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів,

представлених у вигляді джерел іонізуючого

випромінювання

1.13

1.12

1.12.2

1.12.1

1.11

1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у

вигляді джерел іонізуючого випромінювання

1.11.1

1.10.2

1.11.2

1 куб. метра радіоактивних відходів

1.10.1

1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у

вигляді джерел іонізуючого випромінювання

куб. метрів

фактичний об'єм низькоактивних і середньоактивних

радіоактивних відходів, накопичених у сховищах до 1

квітня 2009 року:

4

2

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у

зв'язку з виправленням помилки, гривень з копійками,

усього (р. 2 - р. 3, якщо р. 2 > р. 3)

Сума нарахованого податкового зобов'язання за звітний

квартал, гривень з копійками, усього (сума значень

колонок 3, 4, 5, 6 і т.д. рядка 1)

1.13.1

1.13.2

куб. метрів

куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів,

представлених у вигляді джерел іонізуючого

випромінювання

Розраховується за формулою, визначеною пунктом 249.7 статті 249 розділу VIII Податкового кодексу України.

Сума нарахованого податкового зобов'язання за даними

раніше поданої Податкової декларації, показники якої

уточнюються, гривень з копійками, усього (р. 2 додатка 5

декларації, показники якої уточнюються)

Сума пені (нараховується платником самостійно

відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129

розділу ІІ Податкового кодексу України)

8

3

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у

зв'язку з виправленням помилки, гривень з копійками,

усього (р. 3 - р. 2, якщо р. 3 > р. 2)

Зазначається назва атомної електростанції або дослідницького реактора.

ХХ

Х

Х Х

ХХХ

________________

5

6

Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення

показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який

наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

Сума штрафу в розмірі 5% від суми недоплати

(нараховується платником відповідно до підпункту "б"

абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу ІІ

Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 4 х

5 %)

7

Керівник ________________

Головний бухгалтер ________________

(підпис)

реєстраційний номер облікової картки платника податків

Сума штрафу в розмірі 3% від суми недоплати

(нараховується платником відповідно до підпункту "а"

абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу ІІ

Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 4 х

3 %)

(ініціали та прізвище)

Дата заповнення (дд.мм.рррр)


