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Заповнення основної частини декларації з податку на прибуток 

01 

Для заповнення даного показника за основу беремо Звіт про фінансові результати (форма № 2 або 
спрощені форми № 2-м, № 2-мс, які використовуються суб’єктами малого підприємництва). Не 
забуваємо тільки, що декларація заповнюється у гривнях без копійок, а Звіт про фінансові результати 
– у тис. грн. Отже, треба брати дані бухгалтерського обліку, які використані для Звіту про фінансові 
результати ще до округлень. Додаємо усі доходи, які одержувало підприємство за період: 

 чистий дохід (виручка) від реалізації (ряд. 2000 форми № 2); 
 інші операційні доходи (ряд. 2120 форми № 2); 
 дохід від участі в капіталі (ряд. 2120 форми № 2); 
 фінансові доходи (ряд. 2220 форми № 2); 
 інші доходи (ряд. 2240 форми № 2). 

Про включення саме цих доходів зазначається й у листі ДФС у м. Києві від 16.03.2016 р. № 
6300/10/26-15-12-05-11. Зокрема там згадується й про доходи від участі в капіталі. При використанні 
спрощеної фінзвітності для малих підприємств беремо ряд. 2280 форм № 2-м та 2-мс. 
Показник ряд. 01 Податкової декларації важливий тим, що по ньому визначається, чи застосовує 
підприємство при розрахунку об’єкта оподаткування податкові різниці чи ні (дохід більше чи менше 
20 млн грн). 

02 

Дані беремо (звичайно, що до округлень за даними бухгалтерського обліку, а не напряму зі звіту) з 
наступних рядків: 

 фінансовий результат до оподаткування (ряд. 2290 форми № 2 – за наявності прибутку; ряд. 
2295 –  за наявності збитку); 

 для малих підприємств – з ряд. 2290 форм № 2-м, 2-мс. 
Якщо результат – прибуток, то значення записується із додатним значенням, якщо ж збиток, то зі 
зліва ставимо мінус (“–”). 

03 РІ 

Цифру беремо з останнього рядка додатка РІ (вона може бути як зі знаком “+”, так і зі знаком “–”). 
Даний рядок заповнюється лише тими підприємствами, які: 

 коригують фінрезультат на податкові різниці за розділом ІІІ ПКУ (тобто це високодоходники 
більше 20 млн грн чи добровольці); 

 якщо є збитки минулих звітних періодів (пп. 140.4.2 розділу ІІІ ПКУ, ряд. 3.2.4 Додатка РІ). Це 
стосується всіх підприємств, а не тільки високодоходників з податковими різницями. 
Нагадуємо, що при цьому й треба подати Звіт про суму податкових пільг. 

Якщо немає податкових різниць, то слід поставити прочерк (при цьому не треба й заповнювати и 
додаток РІ. 

04 Рахуємо об’єкт оподаткування: ряд. 02 + ряд. 03 РІ. 

05 ПЗ 

Ймовірно, залишаємо порожнім, так як даний рядок стосується небагатьох, а саме: 
 підприємства/організації, які них належать підприємства та організації, які засновані 

громадськими організаціями інвалідів та є їх повною власністю (п. 142.1 ПКУ); 
 Чорнобильська АЕС (п. 142.2 ПКУ); 
 підприємства літакобудування (п. 41 підрозд. 4 Перехідних положень ПКУ); 
 учасники проекту “Укриття” (п. 142.3 ПКУ). 

Для цих підприємств необхідно заповнити Додаток ПЗ, у якому здійснюється розрахунок та 
наводиться підстава щодо застосування пільги. 

06 
Розраховується податок на прибуток. У загальному випадку це: (ряд 04 – ряд. 05 ПЗ)×0,18. Більшість 
підприємств переписують значення ряд. 04. 

07.1 
Заповнюються тільки страховиками. Для більшості підприємств –  прочерк в паперовій формі або 
порожня комірка в електронній. 

07.2 

08 

09 

Заповнюється тільки платниками податків, які займаються діяльністю з випуску та проведення 
лотерей. Більшість підприємств не заповнюють. 

09.1 

09.1.1 

09.1.2 

09.2 

10 

11 
Заповнюють платники податків, які займаються азартними іграми. Інші підприємства не заповнюють. 

12 

https://www.golovbukh.ua/article/7084-zvt-pro-fnansov-rezultati
https://egolovbuh.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=23711&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_medium=refer&utm_campaign=content_link_native&utm_term=7545&utm_content=art
https://egolovbuh.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=23711&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_medium=refer&utm_campaign=content_link_native&utm_term=7545&utm_content=art


13 Заповнюють платники податків, які займаються букмекерською діяльністю. Інші підприємства не 
заповнюють. 14 

15 
Заповнюється платниками податків, які займаються азартними іграми або букмекерською діяльністю. 
Більшістю підприємств не заповнюється. 

16 ЗП 

Якщо мали сплату авансових внесків з податку на прибуток по дивідендах у минулих звітних періодах 
або сплачували податок на прибуток закордоном у країнах, з якими підписані угоди про уникнення 
подвійного оподаткування, то слід заповнити Додаток ЗП і тоді сюди можна занести відповідну суму. 
Вона зменшить нарахований податок на прибуток. Вона наводиться тут без знаку “–”. Якщо ж 
дивіденди сплачувалися у звітному періоді, то складається ще й додаток АВ. 

17 
Заповнюємо за формулою у відповідному рядку. Для звичайних підприємств, що не є страховиками, 
банками, букмекерами чи тими, які проводять азартні ігри, у ряд. 17 буде внесена сума: ряд. 06 – 
ряд. 16 ЗП. Інші ж в використовують формулу. 

18 

Заповнюємо, якщо базовим звітним періодом є квартал. Якщо так, то у річній декларації за 2018 рік 
тут треба вказати значення з декларації за минулий звітний період за ряд. 17 по результатах перших 
3-х кварталів 2018 року. 
Підприємства з базовим річним звітним періодом не заповнюють. 

19 
Це і є кінцева сума податку на прибуток, що декларується та підлягає сплаті. Якщо базовим звітним 
періодом є квартал, то заповнення  здійснюємо за формулою як різницю двох верхніх рядків: ряд. 17 
– ряд. 18. Підприємства за базовим річним звітним періодом просто переносять суму з графи 17. 

20 АВ 

Даний рядок є довідковим. Якщо сплачувався авансовий внесок з податку на прибуток у 2018 році, 
то складаємо Додаток АВ та заносимо розраховану суму з нього. Якщо ж такого не було, то не 
заповнюємо. Нагадуємо, що дані Додатка АВ використовуються для заповнення Додатка ЗП, який 
через ряд. 16 ЗП зменшує прибуток до оподаткування. Сам же ряд. 20 АВ та пов’язані з ним рядки 
21-22 уже на податок не впливають. 

21 
Заповнюємо, якщо базовим звітним періодом є квартал, а у минулому звітному періоді є сума 
авансового внеску по дивідендам (ряд. 20 АВ декларації за минулий звітний період, для річної – це 3 
квартали 2018 року). 

22 Даний рядок є також довідковим. Знаходимо різницю: ряд. 20 АВ –  ряд. 21. Заповнюють усі. 

23 ПН 

Містить суму податку “на репатріацію”, тобто на доходи сплачені нерезидентам. Заповнюємо, якщо 
у звітному періоді була виплата доходу нерезидентам. Єдиноподатники, фізособи-підприємці, 
звичайні фізособи, що мали виплати нерезидентам, взагалі заповнення декларації розпочинають з 
даного рядка. Джерело даних для заповнення – Додаток ПН, який попередньо треба скласти. 

24 
Заповнюємо, якщо базовим звітним періодом є квартал.  Заносимо значення по ряд. 23 ПН з 
декларації за минулий звітний період. 

25 
Це податок не доходи нерезидентів (податок на “репатріацію”, який підлягає сплаті). Визначається 
розрахунково: ряд. 23 ПН – ряд. 24. У платників податку з річним базовим звітним періодом ряд. 25 = 
ряд. 23 ПН. 

26 Заноситься інформація про виправлення помилок з визначення податку на прибуток та нарахування 
штрафу. У разі складання Додатка ВП період, за який виправляється помилка, має бути зазначений у 
заголовній частині декларації. Інший варіант – складання уточнюючої декларації з відповідною 
позначкою. 

27 

28 

Штрафи та пеня за недоплату податку на прибуток. 29 

30 

31 

Заноситься дані про виправлення помилок з визначення податку на доходи нерезидентів та 
нарахування штрафу. У разі складання Додатка ВП період, за який виправляється помилка, має бути 
зазначений у заголовній частині декларації. Інший варіант – складання уточнюючої декларації з 
відповідною позначкою. 

32 
Штрафи та пеня за недоплату податку на прибуток з доходів нерезидентів (податку на 
“репатріацію”. 

33 

34 

 


