
 

 

 

 

 

 

 
        

Інформуємо 
 

01 грудня 2020 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України 

від 29.10.2020 № 649 (далі – Наказ № 649), зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2020 за № 1143/35426, яким внесено Зміни до форми 

Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 із змінами і 

доповненнями (далі – Наказ № 897), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 11.11.2015 за № 1415/27860, зокрема: 

форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – 

декларація) доповнено новим рядком 9, який заповнюється при поданні 

декларації платником податку на прибуток – юридичною особою за 

результатами діяльності інституту спільного інвестування. У зв’язку з цим 

рядок 9 вважається відповідно рядком 10; 

у рядку 10 «Особливі відмітки» заголовної частини декларації позицію 

«платника єдиного податку» змінено на «суб’єкта господарювання – 

юридичної особи, яка обрала спрощену систему оподаткування» та доповнено 

трьома новими позиціями «фізичної особи – підприємця, у тому числі такої, 

яка обрала спрощену систему оподаткування, або фізичної особи, яка 

провадить незалежну професійну діяльність», «іноземної компанії» та 

«інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної 

особи»; 

у показниках декларації після рядка за кодом 06 доповнено новим рядком 

за кодом 06.1 КІК такого змісту «Податок на прибуток контрольованої 

іноземної компанії» та  змінено редакцію рядка за кодом 17 щодо визначення 

податку на прибуток за звітний (податковий) період; 

таблицю «Наявність додатків» основної частини декларації доповнено 

клітинкою для відмітки про наявність нового додатка КІК до рядка 06.1 КІК 

декларації; 

внесено зміни до додатків декларації; 

доповнено декларацію новими додатками: 

додаток КІК до рядка 06.1 КІК декларації; 

додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК 

декларації; 

додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК декларації; 

додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до 

рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК декларації. 

Крім того, з 01.01.2020 згідно з п. 2 Наказу № 649 втратив чинність наказ 

Міністерства фінансів України від 13 червня 2016 року № 544 «Про 

затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, 
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які провадять діяльність на території України через постійне представництво», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за № 923/29053. 

 

З оновленим текстом Наказу № 897 Ви можете ознайомитись 

скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» 

Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.tax.gov.ua). 

 
Довідково: Наказ № 649 опубліковано 01.12.2020 в інформаційному бюлетені «Офіційний 

вісник України» № 94. 

 

 
              Завжди раді допомогти Вам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-800-501-007  

idd@tax.gov.ua 
 

 

 Telegram, натисніть тут;  

 Viber, натисніть тут 

 

Загальнодоступний інформаційно- 

довідковий ресурс (ЗІР): 

http://zir.tax.gov.ua 

 

 

http://zir.sfs.gov.ua/
https://t.me/DPS_ContactCenter_bot?start
https://tinyurl.com/y9m4sxs5
http://zir.tax.gov.ua/

