
Чи враховуються у податковій декларації з податку на прибуток суми 

авансових внесків при виплаті дивідендів, не зараховані у зменшення 

податкових зобов’язань у попередніх звітних роках, у тому числі за час 

перебування на спрощеній системі оподаткування? 
 

ЗІР, категорія 102.09 

Порядок сплати авансових внесків при виплаті дивідендів передбачений п. 57.1 прим. 1 

ст. 57 розд. ІІ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та 

доповненнями (далі – ПКУ). 

Відповідно до п.п. 57.1 прим. 1.1 п. 57.1 прим. 1 ст. 57 ПКУ у разі прийняття рішення 

щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток - емітент корпоративних прав, на які 

нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав 

незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, 

визначеними ст. 137 ПКУ. 

Підпунктом п.п. 57.1 прим. 1.2 п. 57.1 прим. 1 ст. 57 ПКУ визначено, що крім випадків, 

передбачених п.п. 57.1 прим. 1.3 п. 57.1 прим. 1 ст. 57 ПКУ, емітент корпоративних прав, 

який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та 

вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. 

Авансовий внесок розраховується з 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 зі 

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

встановленою п. 136.1 ст. 136 ПКУ. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на 

суму авансового внеску. 

При цьому у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для 

обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкту 

оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. 

Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою 

дивідендів. 

Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових 

внесків з податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення 

нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у 

податковій декларації за такий податковий (звітний) період. 

У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, 

перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання підприємством - емітентом 

корпоративних прав за такий податковий (звітний) період, сума такого перевищення 

переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступних податкових (звітних) періодів 

до повного його погашення, а під час отримання від’ємного значення об’єкта оподаткування 

такого наступного періоду – на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових 

(звітних) періодів до повного його погашення. 



 

Обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною п. 136.1 

ст. 136 ПКУ ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є 

резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами із сплати податку, 

передбаченими ПКУ, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена п. 

136.1 ст. 136 ПКУ. 

Це положення поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або 

комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому органом 

виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі підприємства, відповідно до 

державного або місцевого бюджету. 

При цьому якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується 

під час виплати згідно з нормами, визначеними згідно з положеннями п. 57.1 прим. 1 ст. 57 

ПКУ, незалежно від того, чи є особа платником податку. 

Тобто не зараховані у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток суми 

сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів у попередніх звітних роках мають 

враховуватися у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток у наступних 

звітних (податкових) періодах до повного їх погашення. 

Розрахунок зменшення нарахованої суми податку на прибуток на суму сплачених 

авансових внесків здійснюється у додатку ЗП до Податкової декларації з податку на 

прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 

20.10.2015 № 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017          № 

467) (далі – Декларація). 

При розрахунку зменшення нарахованої суми податку в рядку 16.4.1 Додатка ЗП до 

рядка 16 ЗП Декларації платник податків може враховувати залишок суми сплачених 

авансових внесків з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів, яка 

залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку та була 

відображена в Деклараціях, поданих за попередні звітні роки. 

При поданні Декларації платники податку на прибуток підприємств, які будуть 

розраховувати зменшення нарахованої суми податку у Додатку ЗП з урахуванням залишку 

суми сплачених авансових внесків з податку на прибуток підприємств при виплаті 

дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього 

податку у попередніх звітних роках можуть подати доповнення до Декларації, передбачене 

п. 46.4 ст. 46 розд. ІІ ПКУ, з відповідним поясненням та зазначенням відповідних сум, 

вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці в Декларації. 

Що стосується врахування у зменшення податкового зобов’язання з податку на 

прибуток суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів платниками єдиного 

податку, які перейшди на загальну систему оподаткування, то з урахуванням положення п.п. 

57.1 прим. 1.2 п. 57.1 прим. 1 ст. 57 ПКУ сума попередньо сплачених протягом податкового 

(звітного) періоду авансових внесків з податку на прибуток під час виплати дивідендів 

підлягає зарахуванню саме у зменшення нарахованого податкового зобов’язання з податку 

на прибуток, задекларованого у Декларації за такий податковий (звітний) період. 



Тобто юридичні особи – платники єдиного податку, які сплачували авансовий внесок 

при виплаті дивідендів, а пізніше перейшли на загальну систему оподаткування, сплачують 

податок на прибуток на підставі Декларації за податковий (звітний) період, який для них 

починається з дати переходу на загальну систему, не можуть врахувати в Декларації у 

зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток суми сплачених авансових 

внесків при виплаті дивідендів за час перебування на спрощеній системі оподаткування. 


