
X Звітний Додаток ГД
 - Звітний новий до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД
 - Уточнюючий Звіту про використання доходів (прибутків) 

неприбуткової  організації

1 Звітний (податковий)  період Місяць1 X Рік
2017 року

2 Звітний (податковий)  період, що Місяць1  - Рік
уточнюється  - року

Код за ЄДРПОУ
39479164

Інформація щодо операцій з гуманітарною допомогою

I. Залишок нерозподіленої гуманітарної допомоги на початок звітного (податкового) року 2

№

з/п

Найменування організації,
яка надала гуманітарну допомогу, країна

Дата, номер наказу про
визнання гуманітарної

допомоги, за яким
відбувся її розподіл

Найменування гуманітарної допомоги (транспортні
засоби, товари, кошти, виконані роботи, надані послуги

тощо)

Одиниця
виміру
(кг, шт.
тощо)

Кількість
(вага, об'єм,
обсяг тощо)

Вартість гуманітарної
допомоги (грн)

1 2 3 4 5 6 7
1 NESEHNUTI Bro Чехия 02.06.2015 милиці та палиці шт 11,000 51,00

 -  -
Усього 51

ІІ. Отримано гуманітарну допомогу за звітний (податковий) рік

№ Найменування організації, яка Дата, номер наказу Найменування гуманітарної Одиниця  Кількість Дані митної декларації, за якою було 
з/п  надала гуманітарну допомогу,  про визнання  допомоги (транспортні виміру (вага, об'єм, Вартість гуманітарної допомоги здійснено ввезення товарів на митну 

країна гуманітарної засоби, товари, кошти, (кг, шт. обсяг тощо) територію України4

допомоги, за яким виконані роботи, надані тощо) код сума у у грн за офіційним курсом  дата номер код товару за
відбувся її розподіл послуги тощо)  валюти валюті3 Національного банку

України на дату отримання
УКТ ЗЕД5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -
Усього6  - х х х



ІІІ. Розподілено гуманітарну допомогу за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік

№

з/п

Набувач7 Дата, номер наказу
про визнання

Найменування гуманітарної допомоги
(транспортні засоби, товари, кошти, виконані

Одиниця
виміру

Кількість
(вага, об'єм,

Вартість
гуманітарної

Дата та номер
акта передачі

гуманітарної
допомоги, за яким

роботи, надані послуги) (кг, шт.
тощо)

обсяг тощо) допомоги (грн)  гуманітарної допомоги

код за ЄДРПОУ найменування відбувся її розподіл
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  - ВПО 02.06.2015 милиці та палиці шт 2,000 9,25 10.02.2017

 - 331
2  - ВПО 02.06.2015 милиці та палиці шт 2,000 9,25 19.04.2017

 - 2138
Усього8 19 х

ІV. Гуманітарна допомога, використана не за цільовим призначенням, за звітний (податковий) рік

№ Найменування організації, Дата, номер наказу Найменування гуманітарної допомоги (транспортні Одиниця Кількість Вартість гуманітарної 
з/п яка надала гуманітарну допомогу, країна про визнання

гуманітарної допомоги,
за яким відбувся її

розподіл

засоби, товари, кошти, виконані роботи, надані послуги) виміру
(кг, шт.
тощо)

(вага, об'єм,
обсяг тощо)

допомоги (грн)

1 2 3 4 5 6 7
1  -  -  -  -  -  -

 -  -
Усього9  -

V. Залишок нерозподіленої гуманітарної допомоги на кінець звітного (податкового) року 10

№

з/п

Найменування організації,
яка надала гуманітарну допомогу, країна

Дата, номер наказу про
визнання гуманітарної

допомоги, за яким
відбувся її розподіл

Найменування гуманітарної допомоги (транспортні засоби,
товари, кошти, виконані роботи, надані послуги)

Одиниця
виміру
(кг, шт.
тощо)

Кількість
(вага, об'єм,
обсяг тощо)

Вартість гуманітарної
допомоги (грн)

1 2 3 4 5 6 7
1 NESEHNUTI Bro Чехия 02.06.2015 милиці та палиці шт 7,000 32,00

 -  -
Усього 32



1 Зазначається номер календарного місяця, в якому порушено вимоги пункту 133.4 статті 133 розділу ІІІ Податкового кодексу України та нараховане податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств. Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової
організації складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

2 Значення показників розділу І за звітний (податковий) період відповідає показникам розділу V Додатка ГД до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за попередній звітний (податковий) період.
3 Якщо операція з отримання гуманітарної допомоги не є зовнішньоторговельною, значення графи 8 розділу II відображається в національній валюті та дорівнює графі 9 розділу II. 
4 Заповнюється при ввезенні товарів на митну територію України.
5 Зазначається код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). 
6 Сумарне значення показників графи 9 розділу II переноситься у рядок 1.6.2 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. 
7 У разі якщо набувачами гуманітарної допомоги є фізичні особи, у графі 3 розділу III зазначається загальна кількість фізичних осіб – набувачів, які отримали гуманітарну допомогу в звітному (податковому) періоді; графа 2 розділу III не заповнюється. 
8 Сумарне значення показників графи 8 розділу III переноситься у рядок 2.4.2 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової  організації.
9 Сумарне значення показників графи 7 розділу IV переноситься у рядок 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової  організації. 
10 Значення показників розділу 5 мають дорівнювати позитивному значенню відповідних граф цього розділу, розрахованих за формулою (розділ I+ розділ II) – (розділ III + розділ IV). 

Керівник (уповноважена особа) Конотопцева Юлія Володимирівна
(підпис)  (ініціали, прізвище)

 М. П.
(за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку) не передбачено

(підпис)  (ініціали, прізвище)


