
Як заповнюється Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що 

підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними 

підприємствами та їх об’єднаннями, якщо збитки останнього кварталу 

звітного періоду перевищують прибуток попереднього звітного 

періоду поточного року та чи можливо повернути надміру сплачену 

частину чистого прибутку (доходу)? 
 

ЗІР, категорія 102.09 

Відповідно до абзацу другого п. 3 Порядку відрахування до державного бюджету 

частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх 

об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 

року № 138 (далі – Порядок), розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з 

фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів 

державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на 

прибуток підприємств. 

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними 

підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком 

щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, 

встановлений для сплати податку на прибуток підприємств (абзац перший п. 2 Порядку). 

Форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до 

державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями 

затверджено наказом ДПА України від 16.05.2011 № 285 (далі – Розрахунок). 

Оскільки частина чистого прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету 

України на підставі даних щоквартальної звітності, складеної наростаючим підсумком, то 

рядок 09 «Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті» Розрахунку може мати як 

позитивне, так і від’ємне значення. У разі якщо за результатами останнього кварталу 

звітного податкового періоду сума збитків перевищує прибутки попереднього звітного 

періоду поточного року, то показники рядка 09 Розрахунку матимуть від’ємне значення. 

Пунктом 43.1 ст. 43 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі 

змінами та доповненнями (далі – Кодекс), зокрема встановлено, що надміру сплачені суми 

грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику відповідно до ст. 43 ПКУ, крім 

випадків наявності у такого платника податкового боргу. 

Грошовим зобов’язанням платника податків відповідно до п.п. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 

ПКУ визначено суму коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного 

бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з 

платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також 

санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 



Згідно із п.п. 14.1.156 п. 14.1 ст. 14 ПКУ податкове зобов’язання - сума коштів, яку 

платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного 

бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим 

законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому 

векселі та не сплачена в установлений законом строк). 

У переліку податків і зборів, визначеному ст.ст. 9 і 10 ПКУ, відсутній такий платіж, як 

частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що 

вилучається до державного бюджету відповідно до закону. 

Враховуючи, що ПКУ регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і 

зборів, то порядок повернення платнику надміру сплаченої суми грошового зобов’язання, 

передбачений ст. 43 ПКУ на частину чистого прибутку (доходу), що сплачується до 

Державного бюджету України державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, 

не поширюється. 


