
 

Додаток Призначення додатків і  податкова декларація податку на прибуток 

АВ 

Складаємо даний розрахунок за наявності авансового внеску з податку на 
прибуток підприємств при виплаті дивідендів. Здійснити треба це навіть у випадку 
виплати дивідендів фізособам, коли , як відомо, авансовий внесок не сплачується 
(там є відповідний рядок для дивідендів фізособам). 

ЗП 

Заповнюється для зменшення нарахованої суми податку за наявності авансового 
внеску з податку на прибуток у додатку АВ чи невикористаного з минулих 
періодів. Також складаємо, якщо є сплата податку на прибуток закордоном у 
країнах, по яким є угоди про уникнення подвійного оподаткування. 

ПН Складаємо, якщо є сплата податку на виплати нерезидентам. 

ТЦ 
Стосується тих підприємств, які мають господарські операції з нерезидентами та 
мають операції, які підпадають під контрольовані та застосовують правила 
трансфертного ціноутворення.. 

ВП 

Складається у разі виправлення помилок. Містить розрахунок податкових 
зобов'язань за період, у якому виявлено помилки. Додаток  повторює форму 
декларації. Не забуваємо при подачі додатка ВП й подати виправлену фінзвітність, 
якщо помилка мала місце й там. 

РІ 

Складаємо, якщо здійснюємо коригування прибутку на податкові різниці 
або враховуємо збитки минулих періодів. Для його складання використовуються 
також інформація з додатків АМ і ЦП. 

Нагадуємо, що при врахування збитків минулих періодів треба ще й подати Звіт 
про суму податкових пільг. 

ПЗ 
Складаємо якщо є підприємствами з пільгою по оподаткуванню прибутку 
(звільненням). 

АМ 
Складаємо тільки якщо є платниками-високодоходниками (чи добровольцями), 
які коригують фінрезультат на податкові різниці. Він містить суми нарахованої 
амортизації. Інформація з додатку АМ заноситься до ряд. 1.2.1 АМ додатка РІ. 

ЦП 
Складаємо, якщо є платниками-високодоходниками (чи добровольцями). Він 
містить розрахунок фінансового результату від операцій із цінними паперами. 
Значення рядків 4.1.3 та 4.1.4 переносяться до відповідних рядків додатка РІ. 

ФЗ 

Подають усі. Це фінансова звітність. Фінзвітність є доповненням до декларації та її 
невід’ємною частиною. 

Квартальні платники податку на прибуток можуть подавати з декларацією за 
квартал тільки квартальні Звіт про фінансовий стан (баланс) та Звіт про 
фінрезультати (консультація ДФС 102.23.02 ЗІР, також ч. 3 п. 1 розділу ІІ НП(С)БО 
1). 
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