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Розрахунок № 

                                      порядковий № податкового розрахунку 

звітний звітний новий

Відмітка про одержання

(штамп органу державної

податкової служби)

Додаток 2
до Податкового розрахунку

з плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин

1 податковий період:

коригуючий коефіцієнт7 

6

гранична ставка (але не менше ніж гривень за одиницю видобутих корисних 

копалин (колонка 5 таблиці підпункту 263.9.1 пункту 263.9 статті 263 

розділу ХІ Кодексу))

податкового зобов'язання з плати за користування надрами

для видобування корисних копалин

(у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки у відносних показниках)
уточнюючий

1.2 що уточнюється:

квартал року

3.2 назва корисної копалини4 

назва корисної копалини5 3.3.1

1.1 звітний:
квартал року

ххарактер1 запасів корисних копалин, 
що ідентифікують об’єкт оподаткування2:

3 вид видобутої корисної копалини:

3.1 назва корисної копалини3 

3.4 назва регламентуючого документа6

рядок показник величина

х

6.3

6.3.1

6.2.1

вартість одиниці видобутої корисної копалини за

х

граничною ставкою:
(р. 6.3.1 / р. 7) 

х

3.3.2
3.3 загальнодержавного значення

місцевого значення

6.1.3

група 36.2.5.2
6.2.6

витрати з оплати праці
витрати з ремонту основних засобів
інші витрати

6.2.2

об’єкт оподаткування8 

х
вартість одиниці видобутої корисної копалини

р. 6.1 , якщо (р. 6.3 < р. 6.1 > р. 6.2) 
р. 6.2 , якщо (р. 6.1 < р. 6.2 > р. 6.3)

р. 6.3 , якщо (р. 6.1 < р. 6.3 > р. 6.2) 

6.1

6.2.5

6.2.5.1

вартість одиниці видобутої корисної копалини за

фактичними цінами реалізації9:
((р. 6.1.1 - р. 6.1.2 ) / р. 6.1.3 ) 

6.1.1
6.1.2

6.2.3
6.2.4

дохід від реалізації
витрати, пов'язані з доставкою

обсяг (кількість) реалізації10

вартість одиниці видобутої корисної копалини за
розрахунковою вартістю11:

матеріальні витрати

нарахована амортизація12:
сума рядків групи 6.2.5 (р. 6.2.5.1 + р. 6.2.5.2 +…)

нарахована амортизація витрат, пов'язаних з господарською

діяльністю з видобування корисних копалин13

6.2
х

((р. 6.2.1 +  р. 6.2.2 + р. 6.2.3 +  р. 6.2.4 + р. 6.2.5 + 
+ р. 6.2.6) × (1 + р. 4.4 Податкового розрахунку) / р. 5) 

група 2



7

10

____________

3 
Відповідно до спеціального дозволу. У разі зазначення у дозволі декількох видів корисних копалин складається окремий 

додаток (розрахунок), у якому зазначається один із видів корисних копалин, за яким визначається зобов'язання у такому 

додатку.

8 
Об'єкт оподаткування - обсяг видобутої корисної копалини зазначається у визначених відповідним регламентуючим 

документом облікових одиницях з точністю до третього десяткового знака з урахуванням одиниці обліку, що визначена для 

відповідної ставки плати.
9 

Визначається відповідно до підпунктів 263.6.2 - 263.6.4 пункту 263.6 статті 263 розділу XI Кодексу.

4 
Відповідно до визначеної у пункті 263.9 статті 263 розділу XI Кодексу ставки, за якою обчислюються зобов'язання у додатку 

(розрахунку).

5 
Відповідно до регламентуючих документів з питань стандартизації, що визначають порядок ідентифікації видобутої корисної 

копалини (мінеральної сировини) у затверджених платником схемах руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) 

на виробничих дільницях.
6 

Регламентуючі документи з питань стандартизації, що ідентифікують видобуту корисну копалину (мінеральну сировину) у 

затверджених платником схемах руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях.

7 
Зазначається затверджений у пункті 263.10 статті 263 розділу XI Кодексу коригуючий коефіцієнт, що за критерієм застосування 

узгоджується з визначеним платником у рядку 2 видом об'єкта оподаткування. У формулі обчислення податкових зобов'язань у 

підпункті 263.7.1 пункту 263.7 статті 263 розділу XI Кодексу передбачено застосування лише одного коригуючого коефіцієнта, 

який самостійно вибирається платником.

1 
Характер запасів корисних копалин зазначається за рядком додатка 3.

2 
Для кожного характеру запасів корисних копалин, що ідентифікують об'єкт оподаткування, а також виду корисних копалин, 

що зазначаються у рядку 3.3 цього додатка у разі обчислення податкових зобов'язань за обсягом видобутих корисних копалин 

(група рядків 2 додатка 3), складається окремий розрахунок (додаток).

(ініціали та прізвище)

серія, номер паспорта18 -

серія, номер паспорта18 -

(підпис) (ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки

платника податків або

.Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр) .

8 хподаткове зобов'язання15 за звітний період

(р. 4 х р. 5 х р. 6 × р. 7)

9

зобов'язання, що зменшується: х

9.1

9.2

зобов'язання, що збільшується:
якщо (р. 8 > р. 9), то (р. 8 - р. 9)

хподаткове зобов'язання за результатами виправлення помилок16  

ставка14 плати

Інформація, наведена у додатку 2, є достовірною.

якщо (р. 8 < р. 9), то (р. 9 - р. 8)

х

(р. 8 додатка 2, що уточнюється) 

М. П.

Керівник або 

фізична особа - 

підприємець

розмір штрафу17

11 сума штрафу х

(р. 10 х р. 9.1)

Реєстраційний номер облікової картки

платника податків або

Головний бухгалтер

(підпис)

11 
Визначається відповідно до підпунктів 263.6.5 - 263.6.10 пункту 263.6 статті 263 розділу XI Кодексу.

10 
Зазначається обсяг (кількість) корисної копалини, що за матеріалами бухгалтерського обліку реалізована у звітному 

податковому періоді (або у періоді, що уточнюється).



16 
Сума податкового зобов'язання, зазначена у рядку 8 додатка 2 раніше поданого податкового розрахунку, що узгоджується у 

зв'язку із самостійним виявленням помилки.
17 

Розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданому Податковому 

розрахунку суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником у зв'язку із самостійним виявленням 

помилки у такому додатку (розрахунку), визначається згідно з нормами підпунктів "а" та "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 

50 глави 2 розділу II Кодексу.
18 

Див. примітку 3 до Податкового розрахунку.

12 
Кількість рядків групи 6.2.5 визначається платником відповідно до підпункту "а" підпункту 263.6.5 пункту 263.6 статті 263 

розділу XI Кодексу залежно від кількості пов'язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобуванням 

відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) груп основних засобів та інших необоротних активів, а 

також нематеріальних активів, що визначені у статті 145 розділу III Кодексу.

13 
Визначається згідно з нормами статті 148 розділу III Кодексу.

14 
Зазначається затверджена Кодексом ставка плати для виду корисної копалини, зазначеного платником у рядку 3.2 цього 

розрахунку.

15 
У розрахунках, які позначені платником як "звітний" або "звітний новий", зазначається сума податкового зобов'язання 

звітного періоду. У розрахунках, які позначені платником як "уточнюючий", зазначається сума податкового зобов'язання, що 

відповідає сумі уточненого (самостійно узгодженого) платником податкового зобов'язання за податковий період у раніше 

поданому розрахунку, за який платником самостійно виявлена помилка.


