
Які терміни подання податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств з 01.01.2018 (у тому числі за 2017 рік)? 
 

ЗІР, категорія 102.23.01 

Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року           

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податковими (звітними) періодами для 

податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є 

календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. 

Пунктом 137.5 ст. 137 ПКУ встановлено, що річний податковий (звітний) період 

встановлюється для таких платників податку: 

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року 

(новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації 

за період діяльності у звітному (податковому) році; 

б) виробників сільськогосподарської продукції; 

в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням 

непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 

мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням 

непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи. 

Згідно з п. 49.18 ст. 49 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, 

подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює: 

 календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати 

квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, 

що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу 

(півріччя) (п.п. 49.18.2 п. 49.18. ст. 49 ПКУ); 

 календарному року для платників податку на прибуток для податкової 

декларації, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, – протягом 60 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) року (п.п. 49.18.6 п. 49.18 ст. 49 ПКУ); 

 календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 

п. 49.18. ст. 49 ПКУ – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 п. 49.18 ст. 49 ПКУ). 


