
 

Додаток Призначення 

АВ 

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму 

виплачених дивідендів. Слід зауважити, що навіть якщо була виплата дивідендів 

фізособам, коли авансовий внесок не сплачується, цей додаток треба заповнити, 

так як він містить ряд. 1.1 щодо суми дивідендів, виплачених фізособам. 

Дивіденди відображаються у повній сумі без вирахування ПДФО та ВЗ. 

ЗП 

Зменшення нарахованої суми податку. Сюди зокрема заноситься й сума 

авансового внеску з податку на прибуток з додатку АВ. Також тут міститься 

інформація про податок на прибуток, сплачений закордоном.  

ПН 

Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи 

із джерелом їх походження з України (таблиця 1). Розрахунок прибутку від 

операцій із безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими 

зобов’язаннями (ряд. 16 таблиці 1) (таблиця 2). 

ТЦ 
Самостійне коригування податкових зобов'язань платника податку з метою 

трансфертного ціноутворення у разі наявності контрольованих операцій. 

ВП 

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилки. 

Додаток  та форма декларації однакові. У разі виправлення помилки, яка пов’язана 

з показниками, що бралися з фінзвітності обов’язково подається й виправлена 

фінзвітність. 

РІ 
Розрахунок податкових різниць. 

ПЗ 
Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування (таблиця 1). Підстави 

для застосування пільги (таблиця 2). 

АМ 

Інформація щодо нарахованої амортизації. Рядок А11 даного додатку не 

заповнюється, так як група 11 включає малоцінні необоротні матеріальні активи, 

які для цілей ПКУ не розглядаються як основні засоби та не амортизуються. Тому 

інформація про них в додатку АМ не відображається (лист ДФС від 02.03.2017 р. 

№ 4349/6/99-99-15-02-02-15. 

Також даний додаток насьогодні містить рядок А.4.1, який заповнюється у разі 

наявності основних засобів 4-ї групи, що були введені в експлуатацію після 

01.01.2017 р. та по яким застосовується прискорена амортизація прямолінійним 

методом (строк корисного використання 2 роки). Дану можливість дає п. 43 

підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ. 

Інформація з додатку АМ заноситься до ряд. 1.2.1 додатка РІ. 

ЦП 
Розрахунок фінансового результату від операцій із цінними паперами. Значення 

рядків 4.1.3 та 4.1.4 переносяться до відповідних рядків додатка РІ. 

ФЗ 

Фінансова звітність. З 1 січня фінзвітність є доповненням до декларації та її 

невід’ємною частиною. Фінзвітність подається окремо через “єдине вікно” для 

органу Держстату (код форми має позначку S) та окремо – для ДФС (код форми у 

такому випадку має позначку J). 

 

 

 


