
стан і доходи

РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору  

з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права 

здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

Тип декларації:           Звітний (податковий) період:                Звітний (податковий) період, що уточнюється:

Х Звітна Уточнююча 2 0 1 7 рік рік

І. РОЗРАХУНОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРИБУТКУ

1 2 3 4 5 6

1

1

2

УСЬОГО

2 0

3

3.1 Додатне значення рядка 3 (інвестиційний прибуток)

3.2
 -

4

4.1 утриманого (сплаченого) податковим агентом 900,00

4.2

5 225,00

5.1 утриманого (сплаченого) податковим агентом 75,00

5.2 150,00

1 – корпоративні права (інші ніж цінні папери); 2 – цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу на  фондовій біржі;

3 – цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу не на  фондовій біржі.

Іванов Іванов І.І.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний 

номер)

Додаток Ф1
до податкової декларації про майновий   

Звітна 
нова

№ 
з/п

Вид інвестиційних 
активів*

Найменування та 
характеристика

Сума доходу, 
отриманого від 

продажу 
інвестиційного 
активу             

(грн, коп.)

Сума витрат на 
придбання 

інвестиційного 
активу             

(грн, коп.)

Фінансовий результат операцій з 
інвестиційними активами 

(інвестиційний прибуток (+) або 
інвестиційний збиток (-))            

(грн, коп.)

100 % ТОВ "Престиж" (код 
ЄДРПОУ 22334455) 100 000,00 90 000,00 10 000,00

ВАТ "Металург"                       
      (код ЄДРПОУ 11223344) 135 000,00 130 000,00 5 000,00

235 000,00 220 000,00 15 000,00
Сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з 
інвестиційними активами попереднього звітного періоду

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами
(графа 6 "УСЬОГО" рядка 1 - рядок 2) 15 000,00

15 000,00

Від'ємне значення рядка 3 (інвестиційний збиток),                                                            
  значення вказується без знака "-"

Код 
рядка

ІІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ 
ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ ВІД ОПЕРАЦІЙ З ІНВЕСТИЦІЙНИМИ 

АКТИВАМИ

Сума                                                 
   (грн, коп.)

Сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:                                                    
                  (рядок 3.1 × на ставку податку 18%)

2 700,00

яка підлягає сплаті платником податку самостійно до бюджету                               
(додатне значення (рядок 4 - рядок 4.1)) 

1 800,00

Сума військового збору, у тому числі:                                                                          
  (рядок 3.1 × на ставку збору 1,5 %)

яка підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами 
звітного року (додатне значення (рядок 5 - рядок 5.1))

*Перелік операцій з інвестиційними активами:

Фізична особа – платник податку або 
уповноважена особа


	д 6

