
Додаток ЦП до рядка 05 Податкової декларації 

                                                                                                                                з податку на доходи (прибуток) страховика 

 

                     Звітна    Звітна нова   Уточнююча 

 

Код платника податку за ЄДРПОУ   Звітний (податковий) період 2011 року 

                     ІІ квартал   ІІ-ІІІ квартали   ІІ-ІV квартали 

 

Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі  цінними паперами,  

 деривативами  та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами 

ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума 

Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні 

папери, корпоративними правами, у тому числі:            (сума позитивних значень р.р. 1– 7)                                 
 

05 

 

Прибуток (+) або збиток (–) від операцій з акціями та іншими корпоративними  правами, у 

тому числі:                                                                                                     (р.1.1 – р.1.2 – р.1.3) 

 

1 

 

доходи звітного (податкового) періоду   1.1  

витрати звітного (податкового) періоду   1.2  

від’ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду   1.3  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями,  

у тому числі:                                                                                                   (р.2.1 – р.2.2 –р.2.3)                                                                                           

 

2 

 

доходи звітного (податкового)  періоду   2.1  

витрати звітного (податкового) періоду   2.2  

від’ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду   2.3  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями, 

 у тому числі:                                                                                                 (р.3.1 – р.3.2 – р.3.3)                                                                                                  

 

3 

 

доходи звітного (податкового) періоду   3.1  

витрати звітного(податкового)  періоду   3.2  

від’ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду   3.3  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з деривативами, 

 у тому числі:                                                                                                 (р.4.1 – р.4.2 – р.4.3)                                                                                                                                                                                  

 

4 

 

доходи звітного (податкового) періоду   4.1  

витрати звітного (податкового) періоду  4.2  

від’ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду    4.3  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами (іпотечними 

сертифікатами участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю),  

у тому числі:                                                                                                (р.5.1 – р.5.2 – р.5.3)  

 

 

5 

 

доходи звітного (податкового) періоду  5.1  

витрати звітного (податкового) періоду  5.2  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду  5.3  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, 

у тому числі:                                                                                                  (р.6.1 – р.6.2 – р.6.3)  

 

6 

 

доходи звітного (податкового)  періоду  6.1  

витрати звітного (податкового) періоду  6.2  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду 6.3  

Прибуток (+) або збиток (–) від операцій з іншими цінними паперами, 

у тому числі:                                                                                                  (р.7.1 – р.7.2 – р.7.3)                                                                                                                                                                                  

 

7 

 

доходи звітного (податкового) періоду   7.1  

витрати звітного (податкового) періоду   7.2  

від’ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду    7.3  

 

Керівник платника податку                 __________________________                             ______________________               
                                                                                                                  (підпис)                                                                           (ініціали, прізвище) 

                                                                                            М. П. 

Головний бухгалтер                              __________________________                             ______________________ 
                                                                                         (підпис)                                                                              (ініціали, прізвище 

 


