
Які форми фінансової звітності повинні подаватися 

платниками податку на прибуток, які складають фінансову 

звітність за національними стандартами? 
 

ЗІР, категорія 102.23.02 

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року  

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку на прибуток подає 

разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у 

порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 

ПКУ. 

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до п. 46.2 ст. 46 ПКУ 

платниками податку на прибуток є додатком до податкової декларації з податку на 

прибуток підприємств та її невід’ємною частиною. 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України від 16 липня 1999 

року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами 

та доповненнями (далі – Закон № 996). 

Принципи складання, форма і склад статей фінансової звітності, вимоги до визнання 

і розкриття її елементів визначені Національним положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим 

наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (далі – НП(С)БО 1). 

Норми НП(С)БО 1 застосовуються до фінансової звітності і консолідованої 

фінансової звітності юридичних осіб (далі – підприємства) усіх форм власності (крім 

банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із 

законодавством (п. 2 розд. І НП(С)БО 1). 

Згідно з п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 1 фінансова звітність складається з: балансу (звіту про 

фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі – звіт 

про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і 

приміток до фінансової звітності (форми №№ 1– 5).  

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» затверджена наказом 

Міністерства фінансів України від 29.11.2000 № 302 (у редакції наказу Міністерства 

фінансів України від 28.10.2003 № 602). 

Пунктом 2 розд. ІІ НП(С)БО 1 передбачено, що для мікропідприємств, малих 

підприємств, які визнані такими відповідно до Закону № 996, непідприємницьких 

товариств, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємств, 

які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового 

законодавства, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі 

балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються 

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова 

звітність», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39             

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2011 № 25) зі змінами та 

доповненнями (далі – НП(С)БО № 25). Зазначені підприємства можуть самостійно 

визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними у НП(С)БО 

№ 25. 



Відповідно до ст. 2 Закону № 996 підприємства (крім бюджетних установ) можуть 

належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств, а також 

визначено критерії, за якими підприємства відносяться до відповідної категорії. 

Норми НП(С)БО № 25 застосовуються мікропідприємствами, малими 

підприємствами, непідприємницькими товариствами, представництвами іноземних 

суб’єктів господарської діяльності та підприємствами, які ведуть спрощений 

бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства (крім 

підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за 

міжнародними стандартами фінансової звітності) (п. 2 розд. 1 НП(С)БО 25): 

 для складання Фінансової звітності малого підприємства (ф. № 1-м, ф. № 2-м): 

 малими підприємствами – юридичними особами, які визнані такими відповідно до 

Закону № 996 (крім тих, яким відповідно до податкового законодавства надано 

дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів та витрат); 

 представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності; 

 для складання Фінансової звітності мікропідприємства (ф. № 1-мс, ф. № 2-мс): 

 мікропідприємствами – юридичними особами, які визнані такими відповідно до 

Закону № 996; 

 підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат 

відповідно до податкового законодавства; 

 непідприємницькими товариствами. 

Статтею 13 Закону № 996 визначено, що звітним періодом для складання фінансової 

звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами 

першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Крім того, відповідно до облікової 

політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди. 

Порядок подання фінансової звітності затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 лютого 2000 року № 419 (далі – Порядок № 419). 

Згідно з п. 2 Порядку № 419 платники податку на прибуток у визначених законом 

випадках подають органам ДФС у порядку, передбаченому ПКУ для подання податкової 

декларації, проміжну (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) та річну фінансову 

звітність. 

Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову 

звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, 

складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, 

перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі 

балансу та звіту про фінансові результати.  

Проміжна (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) або річна фінансова звітність 

подається підприємствами органам ДФС у строки, передбачені для подання декларації з 

податку на прибуток підприємств (п. 5 Порядку № 419). 

Відповідно до п. 137.4 ст. 137 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку 

на прибуток підприємств, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Водночас              

п. 137.5 ст. 137 ПКУ, для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності  



(за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, 

не перевищує 20 мільйонів гривень, встановлено річний податковий (звітний) період. 

Формою податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженою 

наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями 

(далі – Декларація), передбачено подання форм фінансової звітності як додатка ФЗ               

до Декларації. 

У формі Декларації передбачено відображення поданих до Декларації форм 

фінансової звітності: 

 Баланс (звіт про фінансовий стан); 

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 

 Звіт про рух грошових коштів; 

 Звіт про власний капітал; 

 Примітки до річної фінансової звітності; 

 Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові 

результати); 

 Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про 

фінансові результати). 

Враховуючи вищезазначене, платниками податку на прибуток (крім неприбуткових 

установ та організацій) разом з відповідною Декларацією за календарний квартал, 

півріччя, три квартали подається проміжна фінансова звітність, складена за 

національними стандартами, яка включає баланс та звіт про фінансові результати.                  

До річної податкової декларації такі платники подають відповідну річну фінансову 

звітність, яка включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух             

грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності 

(форми №№ 1-5). 

Платниками податку на прибуток – мікропідприємствами, малими підприємствами, 

непідприємницькими товариствами, представництвами іноземних суб’єктів господарської 

діяльності та підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та 

витрат відповідно до податкового законодавства (крім підприємств, які відповідно до 

законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової 

звітності), подається разом з квартальною або річною податковою декларацією скорочена 

за показниками фінансова звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати                  

(за формами № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс). 

Підтвердженням подання фінансової звітності разом з Декларацією є позначка «+»          

в Декларації у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність 

поданих до Декларації додатків – форм фінансової звітності».  

Платником податку проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають 

назвам форм фінансової звітності, поданої разом з Декларацією. 


