
Графа звіту Як заповнювати 

Код податку, збору 

Вноситься код податку чи збору відповідно до бюджетної 
класифікації, (є в наказі Мінфіну від 14.01.2011 р. № 11 “Про 
бюджету класифікацію”). Наприклад, ПДВ з вироблених в Україні 
товарів (робіт, послуг) має код 14010100, податок на прибуток 
приватних підприємств має код 11021000. 

Найменування 
податку, збору 

Вноситься відповідна назва податку чи збору з уже згаданої вище 
бюджетної класифікації, яка відповідає коду. 

Код пільги згідно з 
довідником пільг 

Вказується код пільги з уже згаданих довідників пільг з сайту ДФС. 
Використовуються останні. Для 3 кварталу 2019 р. це Довідник № 
94/1 та Довідник № 94/2. Наприклад: 

 для операцій з постачання на митній території України 
медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом 
Міністрів України, що оподатковуються за ставкою 7% – код 
пільги 14060509; 

 для експорту за нульовою ставкою ПДВ – код пільги 
14060394; 

 для зарахування значення збитку минулих звітних періодів у 
зменшення фінансового результату при розрахунку податку 
на прибуток – 11020301. 

Найменування 
податкової пільги 

Найменування беремо з тих же довідників пільг (№ 94/1 та № 
94/2). 

Сума податкових 
пільг, колонка 

“усього” 

Наводиться розрахована сума пільг за платежами, що 
здійснюються до зведеного бюджету (державний бюджет + 
місцевий бюджет), тобто загальна сума недоплаченого в бюджет 
податку. Заповнювати треба наростаючим підсумком з початку 
року. 

Сума податкових 
пільг, колонка  “у 

тому числі з 
державного 
бюджету” 

Виділяється тільки та сума пільг з наведених зліва у колонці 
“усього”, яка стосується державного бюджету (тобто без місцевих 
бюджетів). Для того, щоб зрозуміти до якого саме бюджету 
належить даний податок необхідно заглянути до Бюджетного 
кодексу України (далі – БКУ) (роз’яснення ДФС 102.22 ЗІР). БКУ у п. 
29 містить перелік податків та зборів, що формують державний 
бюджет, а пп. 66-69, 691 БКУ містять перелік податків і зборів, що 
входять до місцевих бюджетів. 
Для того, щоб поділити суму недоплаченого податку між 
держбюджетом і місцевим бюджетом треба зазирнути до 
Бюджетного кодексу України (БКУ). Наприклад: 

 з податку на прибуток пропорція Держбюджет – 90% і 
місцевий бюджет 10%; 

 з податку на прибуток держпідприємств і податку за п. 18 ч. 
1 ст. 64, п. 12 ч. 1 ст. 66 і п. 2 ч. 1 ст. 69 БКУ – 100% до 
Держбюджету; 

 з податку на прибуток підприємств і фінансових установ 
комунальної форми власності – 100% до місцевого 
бюджету; 

 ПДВ – 100%  Держбюджету. 



Строк користування 
податковими 

пільгами у звітному 
періоді, колонки 
“дата початку” та 
“дата закінчення” 

Заповнюємо у форматі “число, місяць, рік”. Якщо дата початку та 
дата кінця користування пільгою виходять за межі звітного періоду, 
то проставляється дата початку та кінця звітного періоду. Для Звіту 
з 3 кварталу – 01.01.2019 та 30.09. 2019 (звітний період – 9 місяців). 

Сума податкових 
пільг, що використана 

за цільовим 
призначенням, 

колонки “усього” і “в 
тому числі з 
державного 
бюджету” 

Заповнювати треба тільки тим суб’єктам господарювання, для яких 
законодавством встановлено цільове використання пільг. У 
довідниках в кол. 8 вказана ознака цільового призначення пільги: 

 0 – цільове призначення відсутнє; 
 1 – цільове призначення наявне. 

 


