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? Який механізм зменшення щомісячних авансових внесків на авансові внески у зв'язку із 

виплатою дивідендів? 

Нагадаємо, що змінами, які були внесені до абз. 5 та 6 п. 57.1 ПКУ Законом України від 

04.07.2013 р. № 403-VII, платникам податку на прибуток надано можливість зменшення 

щомісячних авансових внесків з даного податку на суму авансових внесків, сплачених при 

виплаті дивідендів.  

Механізм реалізації даної норми в ПКУ не прописано, а контролюючі органи взагалі 

заперечують можливість її застосування, наполягаючи на тому, що дивідендні аванси можуть 

зменшити лише податок на прибуток, нарахований за результатами складання річної 

декларації.  

Практичні аспекти цього питання доцільно розглянути виходячи з двох можливих ситуацій:  

1) зменшення щомісячних авансових внесків на суму авансових внесків, сплачених при 

виплаті дивідендів в поточному звітному періоді;  

2) зменшення щомісячних авансових внесків на суму авансових внесків, сплачених при 

виплаті дивідендів в минулих періодах.  

Ситуація 1. 

Аналіз судової практики, зокрема, ухвали Харківського апеляційного адміністративного суду 

від 02.04.2014 р. у справі № 820/10851/13-а, постанови Житомирського окружного 

адміністративного суду від 22.04.2014 р. у справі № 806/1472/14, постанови Київського 

окружного адміністративного суду від 09.12.2013 р. у справі № 810/6086/13-а, свідчить про 

підтримку судами права платника податку на зменшення податкових зобов’язань із 

щомісячних авансових внесків на суму авансових внесків, сплачених в поточному році у 

зв’язку із виплатою дивідендів.  

Однак слід зазначити, що суди посилаються не тільки на норми п. 57.1 ПКУ, але й звертають 

увагу на наявність у платника податку, який сплатив авансовий внесок у зв’язку із виплатою 

дивідендів, переплати з податку на прибуток за даними картки особового рахунку (КОР).  

 



 
 

Переплата в даному випадку виникає у зв’язку з тим, що нарахування авансового внеску при 

виплаті дивідендів в КОР відбудеться лише після того, як буде подана річна декларація із  

заповненим рядком 20 та Додатком АВ до декларації. До моменту подання декларації на 

КОР обліковується звичайна переплата податку.  

Такий механізм дозволяє скористатися «дивідендною переплатою» з податку на прибуток, 

що обліковується на КОР, для погашення щомісячних авансових внесків з податку на 

прибуток. Виходячи з норм ПКУ, можна припустити, що зарахування повинно 

здійснюватись автоматично, оскільки абз. 5 та 6 п. 57.1 ПКУ містять імперативні приписи 

щодо такого зарахування. Однак на практиці, як правило, платники податку подають заяву із 

проханням зарахувати наявну переплату з податку на прибуток в рахунок сплати щомісячних 

авансових платежів.  

Враховуючи те, що ці два платежі сплачуються за різними кодами бюджетної класифікації, 

подання такої заяви, на нашу думку, може містити певні ризики, адже у разі зарахування 

«дивідендного авансу» в рахунок щомісячних авансових платежів з податку на прибуток, в 

КОР платника податку зникне інформація про його сплату. Тому не можна виключати, що 

податківці намагатимуться довести, що «дивідендний аванс», який відображено в рядку 20 

річної декларації, фактично не було сплачено.  

Таким чином, можна констатувати, що право платника податку зменшити сплату 

щомісячних авансових внесків на суму сплаченого у поточному році авансового внеску у 

зв’язку із виплатою дивідендів, в цілому підтверджується. Але доводити його, скоріш за все, 

доведеться в суді.  

Слід вказати і на певні неузгодженості, які можуть виникнути у разі подання декларації за 

рік, в якому відбудеться таке зарахування. Так, Додаток ЗП до рядка 13 Податкової 

декларації з податку на прибуток підприємства містить, зокрема, такі показники:  

рядок 13.3 – Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів 

(прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді;  

рядок 13.7 – Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до 

пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та абзацу другого пункту 2 підрозділу 4 розділу XX 

Податкового кодексу України.  

Якщо платник податку в обох рядках відобразить нараховану суму авансового внеску, то 

завищить суму, на яку зменшується податок на прибуток. В описаній ситуації, на наш 

погляд, значення рядка 13.7 потрібно зменшити на суму дивідендного авансу, на яку було 

зменшено щомісячні авансові платежі за звітний рік.  

 



 
 

Ситуація 2.  

Зменшення щомісячних авансових внесків на суму авансових внесків, які сплачені при 

виплаті дивідендів в минулих періодах, також прямо передбачено абз. 5, 6 п. 57.1 ПКУ. 

Однак судових справ з цього питання наразі не знайдено.  

Враховуючи аргументи, які приймаються до уваги в судових спорах по Ситуації 1, в Ситуації 

2 довести свою позицію буде важче, оскільки в даному випадку КОР платника податку не 

міститиме даних про наявність у нього переплати з податку на прибуток. Інформація про 

сплачені у минулих періодах і не використані у зменшення податку суми авансового внеску 

у зв’язку із виплатою дивідендів міститиметься лише в рядку 13.5.2 Додатка ЗП до 

декларації за минулий період. Однак, вважаємо, що саме цими даними (значенням рядка 

13.5.2 Додатка ЗП) платник податку має керуватись в даному випадку з метою реалізації 

свого права, яке передбачене абз. 5 та 6 п. 57.1 ПКУ. Тобто він має повне право не 

сплачувати щомісячні авансові внески в межах значення рядка 13.5.2 Додатка ЗП.  

При цьому, як і в Ситуації 1, в даному разі потрібно бути уважним при заповненні рядка 13.7 

Додатка ЗП до річної декларації. З метою недопущення надмірного зменшення податку на 

прибуток, значення рядка 13.7 доцільно зменшити на суму використаного у звітному році 

значення рядка 13.5.2 Додатка ЗП.  
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