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Дивідендні та щомісячні аванси: питання залишаються  

   

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII змінено 

порядок розрахунку та сплати як дивідендних, так і щомісячних авансових внесків з податку 

на прибуток.  

Новий порядок сплати авансових внесків при виплаті дивідендів встановлено п. 57.1
 1

 ПКУ і 

діє починаючи з 01.01.2015 р. Серед головних його особливостей відзначимо наступні.  

Авансовий внесок розраховується із суми перевищення дивідендів, що підлягають 

виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за 

результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У 

разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується з усієї 

суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, 

встановленою п. 136.1 ПКУ. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму 

авансового внеску.  

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає 

зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, 

задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.  

Як бачимо, формально новий порядок передбачає можливість врахування сплачених у 

звітному році дивідендних авансів у зменшення податку на прибуток тільки в такому 

звітному році та не містить положень про можливість їх перенесення у зменшення 

податку в наступних роках (аналог рядка 13.5.2 діючої форми декларації). Також новий 

порядок не містить і норм стосовно можливості зменшення податку на прибуток звітного 

року на суму дивідендних авансів, які не були враховані у зменшення податку на прибуток в 

минулих періодах.  

 

 

 

 



 

Наприклад:  

у декларації за 2014 рік сума дивідендних авансів, що відноситься на 

зменшення нарахованої суми податку в наступних періодах (рядок 

13.5.2 додатка ЗП), становить 100 тис. грн.;  

у 2015 році сплачено дивідендні аванси в сумі 30 тис. грн.;  

податок на прибуток за підсумками 2015 року становить 180 тис. 

грн.;  

щомісячні аванси у 2015 році не сплачувались.  

В цій ситуації за підсумками 2015 року формально у платника 

податку є право зменшити податок на прибуток лише на суму 30 

тис. грн. (дивідендні аванси, які сплачені у 2015 році). Зарахування у 

зменшення податку на прибуток суми 100 тис. грн. (дивідендні 

аванси минулих періодів) чинні норми ПКУ ставлять під сумнів. В 

таких умовах, замість того, щоб сплатити податок в сумі 50 тис. 

грн. (180 - 30 - 100), доведеться сплатити 150 тис. грн.. (180 - 30).  

Зроблено це цілеспрямовано, чи є недоглядом законодавців – наразі невідомо. Висновки 

щодо цього питання можна буде зробити тільки після появи відповідних роз’яснень 

контролюючого органу або затвердження нової форми декларації.  

Слід звернути увагу й на те, що сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при 

виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в 

рахунок погашення грошових зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів).  

Що стосується впливу суми дивідендних авансів на розмір щомісячних авансів, то норми 

стосовно цього передбачені в п. 57.1 ПКУ, редакція якого з 01.01.2015 р. також зазнала змін. 

Відповідно до нової редакції абз. 4 п. 57.1 ПКУ сума щомісячних авансових внесків 

обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за 

попередній звітний (податковий) рік, зменшеної на суму сплачених авансових внесків з 

цього податку при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення 

податкового зобов'язання з цього податку, без подання податкової декларації.  

Отже, як бачимо, нова редакція п. 57.1 ПКУ передбачає, що база для розрахунку щомісячних 

авансів повинна зменшуватись на суму «невикористаних» дивідендних авансів.  

Звертаємо увагу, що невикористані дивідендні аванси не зараховуються в рахунок сплати 

нарахованої суми щомісячних авансових внесків на наступні періоди, а лише впливають на 

величину (базу), з якої такі щомісячні авансові внески розраховуються. В такому випадку 

щомісячні аванси будуть нараховані в меншій сумі або не будуть нараховані взагалі. І це 

також викликає питання, адже в такому випадку нарахована в наступному році сума податку 

на прибуток в цій частині не зможе бути зменшена ані на нараховані щомісячні аванси 



 
(аналог сучасного рядка 13.7 додатка ЗП), ані на дивідендні аванси минулого року (аналог 

рядка 13.3 додатка ЗП).  

Наприклад:  

у 2015 році сплачено дивідендні аванси в сумі 30 тис. грн.;  

щомісячні аванси у 2015 році не сплачувались;  

податок на прибуток за підсумками 2015 року становить 10 тис. 

грн.;  

база для розрахунку щомісячних авансів за підсумками декларації за 

2015 рік відсутня (10 - 30) < 0;  

податок на прибуток за підсумками 2016 року становить 40 тис. 

грн.  

В цій ситуації за результатами 2016 року платник не може 

зменшити податок ні на суму 30 тис. грн. дивідендних авансів 

минулих періодів (про цю проблему зазначалося вище), ні на суму 

нарахованих щомісячних авансів (вони взагалі не нараховувались у 

зв’язку з відсутністю бази для їх розрахунку). В таких умовах, 

замість того, щоб не платити податок в сумі 10 тис. грн. (40 - 30), 

формально виникає необхідність сплати 40 тис. грн.  

Звісно ж, такий підхід виглядає вкрай несправедливим. А тому, знову ж таки, доводиться 

чекати на роз’яснення контролюючого органу з цієї проблематики та появи нової форми 

декларації з податку на прибуток, яка, сподіваємось, дозволить внести ясність в ці питання.  

Слід врахувати й те, що в зазначеному вище порядку обчислення бази для розрахунку 

щомісячних авансів також чітко не конкретизується, на яку саме невикористану суму 

дивідендних авансів зменшується така база:  

– виключно на суму невикористаних дивідендних авансів року, на базі якого обчислюються 

щомісячні аванси (про що йшлося вище);  

– чи включаючи і дивідендні аванси, які невикористані в попередніх роках.  

З листа ДФСУ від 29.01.2015 р. № 2707/7/99-99-19-02-01-17 можна припустити, що 

податківці не заперечують проти врахування при визначенні бази для щомісячних авансів 

неврахованої частини дивідендних авансів минулих років. Так, у листі зазначається, зокрема, 

що сума неврахованого у зменшення нарахованої суми податкового зобов'язання з податку 

на прибуток залишку авансових внесків при виплаті дивідендів, що відображається у рядку 

13.5.2 додатка ЗП до декларації з податку на прибуток за 2014 рік, буде врахована у 

зменшення нарахованої суми податку на прибуток у декларації з податку на прибуток за 



 
2015 рік при визначенні щомісячних авансових внесків, що підлягатимуть сплаті в наступний 

дванадцятимісячний період.  

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 9 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ у січні-грудні 2015 року та 

січні-травні 2016 року платники зобов'язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку 

на прибуток підприємств відповідно до п. 57.1 цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 

січня 2015 року. При цьому сума щомісячних авансових внесків за березень-травень 2016 

року обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток 

підприємств за 2014 звітний (податковий) рік.  

За умов застосування старої редакції п. 57.1 ПКУ, у 2015 році, на нашу думку, формально 

повинна зберігатись і можливість зарахування дивідендних авансів в рахунок щомісячних. 

Тобто на підставі абз. 5 п. 57.1 ПКУ (в редакції до 01.01.2015 р.) контролюючий орган 

повинен зарахувати в рахунок щомісячних авансів ту частину дивідендних авансів, яка не 

була використана в рахунок такого зменшення у 2014 р., тобто фактично в межах значення 

рядка 13.5.2 додатка ЗП декларації за 2014 рік.  

Зазначаємо, що офіційна позиція контролюючого органу підтверджувала можливість 

зарахування неврахованих дивідендних авансів (рядок 13.5.2 декларації) в рахунок сплати 

щомісячних авансів (лист Міндоходів від 17.07.2014 р. № 17176/7/99-99-19-02-02-17). З цією 

метою пропонувалося звернутися із заявою до територіального органу Міндоходів, на обліку 

в якому перебуває платник, щодо зарахування сум сплачених авансових внесків у зв'язку із 

виплатою дивідендів у зменшення сум щомісячних авансових внесків з податку на прибуток. 

Однак на практиці контролюючі органи на місцях в більшості випадків заперечували 

можливість такого зарахування і не задовольняли подібні заяви платників. У зв’язку з цим 

своє право на зарахування доводилося відстоювати в судовому порядку. Суди в таких 

ситуаціях, як правило, займали позицію платників податку (наприклад, ухвала 

Житомирського апеляційного адміністративного суду від 19.11.2014 р. у справі № 

817/2363/14).  

Підсумовуючи сказане, можна констатувати:  

1) у зміненій редакції ПКУ можливість врахування у зменшення податку на прибуток 

сплачених в минулих роках дивідендних авансів виглядає сумнівною;  

2) не зараховуються дивідендні аванси і в рахунок сплати щомісячних авансів, а фактично 

впливають лише на базу їх розрахунку, тобто на суму нарахованих щомісячних авансів. В 

такій ситуації не зрозуміло, яким чином взагалі сума дивідендних авансів минулих періодів 

зможе фактично вплинути на розмір податку на прибуток до сплати;  

3) враховуючи те, що відповідно до перехідних положень ПКУ у січні-грудні 2015 року та 

січні-травні 2016 року платники зобов'язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку 

на прибуток підприємств відповідно до п. 57.1 ПКУ у редакції, що діяла до 01.01.2015 р., в 

умовах неоднозначності долі суми рядка 13.5.2 додатка ЗП вважаємо за доцільне поборотися 

за його врахування в рахунок сплати щомісячних авансів. Оскільки на практиці таке 

зарахування завжди наражалося на супротив контролюючих органів на місцях, відстоювати 

свою позицію, скоріш за все, доведеться в судовому порядку.  
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Дата підготовки 26.03.15 

© ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 2015 


