
До якого контролюючого органу платник податку на 

прибуток/неприбуткова організація подає податкову декларацію з 

податку на прибуток підприємств/звіт про використання доходів 

(прибутків) неприбуткової організації та сплачує податок на прибуток 

у разі зміни місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного 

району? 
ЗІР, категорія 102.23 

Пунктом 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі 

змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що платник податку на прибуток подає разом 

з відповідною податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) 

квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання Декларації з 

урахуванням вимог ст. 137 ПКУ. 

Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 ПКУ, 

подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт) за 

формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну фінансову політику (професійні спілки, їх об’єднання та організації 

профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, звітують у разі порушень п. 133.4 ст. 133 

ПКУ), та річну фінансову звітність. 

Згідно з частиною восьмою ст. 45 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року                 

№ 2456-VI зі змінами і доповненнями у разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання 

- платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації 

здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду. 

Порядок переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого 

органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) регламентується нормами розд. X Порядку 

обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

09.12.2011 № 1588 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 № 462) із 

змінами та доповненнями (далі – Порядок). 

Відповідно до п. 10.13 розд. Х Порядку у разі зміни місцезнаходження суб’єкта 

господарювання - платника податків сплата визначених законодавством податків і зборів після 

такої реєстрації здійснюється таким платником податків за місцем попередньої реєстрації до 

закінчення поточного бюджетного періоду: 

1) у такому випадку одночасно із зняттям з обліку, зокрема юридичної особи (крім 

юридичних осіб, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій) за 

основним місцем обліку здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним 

місцем обліку згідно із розд. VII Порядку без подання заяви платником податків та з 

урахуванням особливостей, визначених пп. 10.14 - 10.21 розд. Х Порядку; 

2) до закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за 

попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є 

платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим 

місцезнаходженням (основне місце обліку) – з ознакою того, що він є платником податків 

з наступного року. 



У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі 

податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватись на території 

адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких 

податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки платника 

податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює адміністрування таких 

податків, зборів (п. 7.3 розд. VII Порядку). 

Враховуючи викладене, платник податку на прибуток у разі зміни податкової адреси, 

пов’язаної зі зміною адміністративного району, подає Декларацію та сплачує податок на 

прибуток за попереднім місцем податкової адреси (неосновним місцем обліку) до закінчення 

поточного бюджетного року, а починаючи з 01 січня наступного року – за новою податковою 

адресою (основним місцем обліку). 

У разі зміни податкової адреси, пов’язаної зі зміною адміністративного району 

неприбутковою організацією, подання Звіту здійснюється за новим місцезнаходженням 

(основним місцем обліку). 


