
Чи повинен платник податку нарахувати штрафні санкції згідно зі           

ст. 50 Податкового кодексу України та пеню у разі подання 

уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств, якщо від’ємне значення показника у рядку 19 

зменшується/збільшується? 
 

ЗІР, категорія 102.23 

Порядок самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданій платником 

податку податковій декларації, визначено ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ). 

Пунктом 50.1 ст. 50 ПКУ встановлено, що платник податків, який самостійно (у тому 

числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового 

зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, 

установлених п. 50.2 ст. 50 ПКУ:  

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 

трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. Цей штраф не 

застосовується у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку 

на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення 

самостійного коригування відповідно до ст. 39 ПКУ у строк не пізніше 1 жовтня року, 

наступного за звітним; 

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за 

податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового 

зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з 

відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку. 

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом 

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

України від 28.04.2017 № 467) (далі – Декларація). 

Показник рядка 19 «Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього 

(звітного) податкового періоду» Декларації може мати як позитивне так і від’ємне значення.   

Зменшення від’ємного значення рядка 19 Декларації, яка уточнюється, призводить до 

відображення у рядку 26 уточнюючої Декларації податкового зобов’язання звітного 

(податкового) періоду, що уточнюється зі знаком «+», тобто податкове зобов’язання звітного 

(податкового) періоду, що уточнюється, збільшується.  

Збільшення від’ємного значення рядка 19 Декларації, яка уточнюється, призводить до 

відображення у рядку 26 уточнюючої Декларації податкового зобов’язання звітного 

(податкового) періоду, що уточнюється зі знаком «-», тобто податкове зобов’язання звітного 

(податкового) періоду, що уточнюється, зменшується. 



Отже, враховуючи алгоритм розрахунку рядка 26 Декларації, зменшення суми 

від’ємного значення у рядку 19 Декларації, яка уточнюється, свідчить про заниження 

платником податку податкового зобов’язання з податку на прибуток за результатами такого 

звітного періоду, а збільшення суми від’ємного значення у рядку 19 Декларації, яка 

уточнюється, свідчить про завищення платником податку податкового зобов’язання з 

податку на прибуток за результатами такого звітного періоду. 

Таким чином, при зменшенні від’ємного значення показника у рядку 19 Декларації, яка 

уточнюється, платник податку повинен нарахувати штрафні санкції згідно з п. 50.1 ст. 50 

ПКУ та пеню з урахуванням п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ. При збільшенні від’ємного 

значення показника у рядку 19 Декларації, яка уточнюється, нарахування штрафних санкцій 

ПКУ не передбачено. 


