
Як в додатку ЗП до Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств відображається сума авансових внесків, яка була врахована 

у зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток за перший 

квартал, півріччя поточного року (рядок 16.4.1 додатка ЗП), але за 

результатами трьох кварталів, року платник податку не отримав 

прибутку? 
ЗІР, категорія 102.23.02 

Відповідно до п.п. 57.1 прим. 1.2 п. 57.1 прим. 1 ст. 57 Податкового кодексу України 

від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 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. 

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. 

Згідно з п. 137.4 ст. 137 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. При цьому податкова декларація розраховується 

наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного 

дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового 

(звітного) періоду. 

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). 

Зокрема, при розрахунку зменшення нарахованої суми податку на прибуток у рядку 

16.4.1 додатка ЗП до Декларації платники податку, які подають Декларацію щоквартально, 

відображають нараховані та сплачені у першому кварталі, півріччі, трьох кварталах, році 

авансові внески при виплаті дивідендів, що відносяться на зменшення нарахованої суми 

податку на прибуток за такий перший квартал, півріччя, три квартали, рік та/або 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. 

Отже, якщо платник податку за результатами трьох кварталів, року не отримав 

прибутку, то при заповненні додатка ЗП до Декларації за такі звітні періоди поточного року, 

враховані у зменшення податкових зобов’язань суми сплачених авансових внесків при 

виплаті дивідендів за перший квартал, півріччя (рядок 16.4.1 додатка ЗП до Декларації), 

відображаються таким платником за три квартали, рік у рядку 16.4.2 додатка ЗП до 

Декларації. 


