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порядок
вцрахування до загального фонду бюджету Вншневоi Micbkoi територiальноi

громади частини чистого прибутку (доходу') за результатами фiнансово-
господарськоi дiяльностi за 2022 piK та нвростаIочим пiдсумком
щоквартальпоТ фiнансово-господарськоi дiяльIlостi у 2023 роцiгосподарськими органiзацiями, якi належать цо комунальноi власностi або устатутIIих капiталах яких € частка комунальнс,i власностi Вишневоi Micbkoi

1о5з4оооооо 
територiальноi громади

(код бюджfrу)

1.вiдповiдно до цього Порядку господарськi органiзацii, якi належать до
комун€tльноТ власностi або у статутних фондах яких е частка комунальноi
власностi Вишневоi мiсъкоi територiальноI грс,мади, здiйснrоtоть вiдрахування
ДО ЗаГаЛЬНОГО фОНДУ бЮДЖетУ Вишневоi MicbKoi територiалъноir громади
частинИ чистогО прибуткУ (доходу) за результатами фiнансово-господарськоi
ДiЯЛЬНОСТi За 2022 PiK та наростаючим пiдсуиЕом щокварталъноТ фiнансово-
господарськоi дiяльirо'стi у 202з роцi У строки, встановленi для сплати податку
на прибуток пiдприемств.

2.Господарськi органiзацiТ, якi належать до
статутних фондах яких е частка комунальноi
,tериторlа^гIьноl 

|ромади сплачують до заг€LпьЕсго фонду бюджету ВишневоI
MicbKoi територiальноi громади частину чистого прибутку (доходу) ; розмiрi 15% вiдповiдно до розмiру комун€lльноi частки (акцiй, паiв) у ik 

-cTaTyrnr*

фондах.
3.Щля господарських органiзацiй, за умови шо цi господарськi органiзацii

сплатилИ за результатамИ фiнансово-господароькоi дiяльностi у 2022 роцiчастицу прибутку, '' Но суму дивiдендiв, нарахованих та сплачених за
результатами фiнансово-господарськоi дiяльноrri за 2о22 pik, зменшуеться
сума частини чистого прибутку (доходу), Що пiдлягае сплатi у наступних
перiодах.

4.Розрахунок частини чистого прибутку (дох,эду), визначений органiзацiеIо,
вiдповiдно до форми розрахунку, встановленоi Щержавною податковоIо
службоtо Украiни, та звiт про фiнансовi резульIати, склацений вiдповiдно до
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, тrодаеться ра:}ом з декларацiею з
податку на прибуток п дприемств до терrгорiального органу .Щержавноi
податковоi служби у визн ений законодавствсм строк.

Сплата здiйснюеться на вiдповiдний '_чок загального фопду бюджету
Вишневоi MicbKoi територiальноi гром ъ:рчrcий в територiальному органi
ЩержавноI казначейськоi служби Укрф

5.Вiдповi :-Iня, своечаснiсть перерахування
платежiв та

-{омунальноi власностi або у
власностi Вишневоi Micbkoi

Мiський

bHi
и податку.
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