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? Який порядок зменшення податку на прибуток на суми щомісячних авансових внесків 

та авансових внесків у зв'язку із виплатою дивідендів?  

Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форма 

якої затверджена наказом Міндоходів від 30.12.2013 р. № 872, передбачає зменшення 

податку на прибуток як на суму авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (рядок 

13.5.1 Додатка ЗП), так і на суму щомісячних авансових внесків, нарахованих відповідно до 

п. 57.1 ПКУ.  

Нагадаємо, що в листі Міндоходів від 07.02.2014 р. № 3194/7/99-99-19-03-01-17 йшлося, 

зокрема, про те, що при поданні декларації в першу чергу податок на прибуток зменшується 

на суму щомісячних авансових внесків (значення рядка 13.7 Додатка ЗП). У випадку, якщо 

після такого зменшення податок на прибуток все ще матиме додатне значення, дозволяється 

його зменшення (в межах такого додатного значення) на суму авансових внесків у зв'язку із 

виплатою дивідендів (рядок 13.5.1 Додатка ЗП). Решта суми авансових внесків у зв'язку із 

виплатою дивідендів, на думку контролюючого органу, повинна бути відображена у рядку 

13.5.2 Додатка ЗП (сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в 

наступних періодах).  

Слід зазначити, що висловлені у листі Міндоходів вимоги щодо черговості зарахування 

авансових внесків мають суб’єктивний характер та жодним чином не підкріплюються 

положеннями ПКУ.  

Так, відповідно до пп. 153.3.3 ПКУ платник податку – емітент корпоративних прав, державне 

некорпоратизоване, казенне чи комунальне підприємство зменшує суму нарахованого 

податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого 

звітного періоду у зв'язку з нарахуванням дивідендів згідно з пп. 153.3.2 Кодексу.  

Отже, виходячи з положень пп. 153.3.3 ПКУ, а також черговості рядків у Додатку ЗП, цілком 

логічно, що першими у зменшення податку повинні зараховуватись авансові внески у зв'язку 

із виплатою дивідендів. Враховуючи обмеження, встановлені пп. 153.3.4 ПКУ, значення 

рядка 13.5.1 Додатка ЗП не повинно перевищувати суми нарахованого податку за звітний 

період.  

При поданні декларації з податку на прибуток за 2013 рік деякі платники вирішили 

проігнорувати сумнівні вимоги, які висловлені Міндоходів у загаданому вище листі. Такі 

платники зменшили податок на прибуток як на суму авансового внеску у зв'язку із виплатою  



 
 

дивідендів, так і на суму щомісячних авансових внесків. В результаті цього ними була 

задекларована переплата з податку на прибуток (від’ємне значення рядка 14 Декларації).  

Звісно, подання таких декларацій призвело до дискусій з контролюючими органами, обміну 

листами, необхідності надання пояснень і т. д. Але врешті-решт переважна більшість органів 

на місцях все ж таки погодилася з правомірністю дій платників і підтвердила наявність у них 

переплати податку на прибуток, яка утворилась після подання декларації.  

Подальша доля такої переплати вирішувалась в загальному порядку, який встановлено ст. 43 

ПКУ. Беручи до уваги необхідність сплати щомісячних авансових внесків у 2014 році, 

більшість платників прийняли рішення про її зарахування в рахунок податкових зобов’язань 

з авансових внесків та подали відповідні заяви до контролюючих органів.  

Таким чином, рішучим платникам, які вирішили діяти в межах норм закону, а не роз’яснень 

контролюючого органу, вдалося відстояти власну позицію та заощадити кошти своїх 

підприємств.  
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