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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 

Главная статья 
Обзор основных изменений налогового законодательства, вступивших в силу с 1 января 2013 года 

Компетентное мнение 
Налог на недвижимость по-украински! 

Последствия изменений в определении обычных цен в связи со вступлением в силу ст. 39 НКУ 

Последствия введения электронной контрольной ленты в РРО 

Новый порядок и методы определения обычных цен 

Относительно статьи 39 НКУ 

Новшества в определении обычных цен, их последствия и перспективы 

Обсуждения на форумах 
Налог на недвижимое имущество и ПИФ 

Что делать, если… 
Необходимо рассрочить/отсрочить уплату денежных обязательств или налогового долга 

Документальное обеспечение 
Жалоба на решения органов ГНС, подаваемая в вышестоящий орган ГНС 

Щодо особливостей подання декларацій з 

податку на прибуток і сплати податку у 2013 

році 

Пункт 57.1 статті 57 та пункт 2 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України № 2755-VI від 02.12.2010 р. (далі – Кодекс) не надавали відповідей на багато питань, що 

стосувались особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році. 

Тому уповноважена на це Державна податкова служба України наказом від 21.12.2012 р. № 1171 

затвердила Узагальнюючу податкову консультацію щодо особливостей подання декларацій з податку 

на прибуток та сплати податку у 2013 році, де спробувала допомогти розібратись з деякими 

питаннями. Що саме з цього вийшло, ми спробуємо проаналізувати, адже документ чекало багато 

платників податків, навіть тих, хто себе відносив до переліку звільнених. 



Звільнені від сплати авансових внесків 

Нагадаємо, що за Кодексом до їх числа потрапили ті, чий оподатковуваний дохід за останній рік не 

перевищує 10 млн. грн., а також підприємства, які не отримали прибутку або отримали збиток за 

підсумками такого року, виробники сільгосппродукції, неприбуткові установи та новостворені 

платники податків, які зареєстровані протягом звітного року. 

В роз'ясненні цей перелік розширився підприємствами, які пройшли державну реєстрацію та взяті на 

облік як платники податку на прибуток в органах державної податкової служби протягом IV кварталу 

року, що передує звітному. Тобто, якщо підприємство, яке не є платником податку на прибуток, а, 

наприклад, перебуває на спрощеній системі оподаткування і у поточному році вирішить стати 

платником податку на загальних підставах, то, якщо такий перехід відбудеться протягом останнього 

кварталу року, в наступному році підприємство не сплачуватиме авансові внески. 

До речі, новостворені платники, на думку податкової, це ті, що виконали 2 умови: пройшли 

державну реєстрацію та взяті на облік як платники податку на прибуток в органах державної 

податкової служби протягом року, у якому передбачена сплата авансових внесків. Якщо дохід такого 

платника за 2012 рік перевищує 10 мільйонів гривень і він має прибутки, то авансові внески у січні – 

лютому 2013 року сплачувати не потрібно, розпочинається сплата внесків, розрахованих за даними 

декларації за 2012 рік, з березня 2013 року. Але цей випадок розглянуто податківцями лише для 

платника, зареєстрованого у III кварталі 2012 року, який не мав подавати декларацію за 9 місяців 2012 

року, а ось для тих, хто мав обов'язок подавати таку декларацію і був зареєстрований у I півріччі 2012 

року, питання щодо необхідності сплати внесків за січень – лютий 2012 року залишилось без 

відповіді. 

   

Податкова на дала відповіді на питання щодо необхідності сплати 

авансового внеску новоствореними платниками податку, що були створені 

у I півріччі 2012 року і мали подавати декларацію за 9 місяців 2012 року 

 

 

Визначено, кого вважати виробниками сільськогосподарської продукції. Це підприємства, дохід 

яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва, виробленої ними на власних 

або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, за попередній звітний 

(податковий) рік перевищує 50 % загальної суми доходу. 

Розрахунок та сплата авансового внеску 

Загальний алгоритм наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Загальний алгоритм розрахунку та сплати авансового внеску 

Податок до сплати за 9 місяців 

2012 року 

Так Сплачуємо 1/9 від суми податку за 9 місяців 2012 року 

авансовими внесками щомісяця за січень і лютий 2013 

року 

Ні Не платимо до бюджету авансові внески 

Податок до сплати за 12 місяців Так Сплачуємо 1/12 від суми податку за 2012 рік 



2012 року авансовими внесками щомісяця за березень 2013 року – 

лютий 2014 року 

Ні Не платимо до бюджету авансові внески 

 

 

З податкової консультації можна відмітити те, що підприємства, в яких доходи, що враховуються при 

визначенні об'єкта оподаткування, а це значення рядка 01 декларації з податку на прибуток 

підприємств (далі – декларація), у декларації за 9 місяців 2012 року не перевищують 10 мільйонів 

гривень, не повинні сплачувати авансові внески у розмірі 1/9 податку на прибуток за січень та лютий 

2013 року. 

Ті ж підприємства, яким такий розрахунок для сплати авансового внеску у січні – лютому 2013 року 

все ж доведеться робити, мають використати сумарне значення рядків 14 та 20 декларації за 9 місяців 

2012 року. Таким чином, привертає увагу те, що до розрахунку потрапить не лише нарахована сума 

податку на прибуток, а і нарахована сума авансового внеску при виплаті дивідендів, якщо така 

операція за 9 місяців 2012 року мала місце. 

При цьому абсурдом виглядає те, що авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів 

протягом звітного року, на думку податківців, сплачуються до бюджету в загальному порядку, тобто 

до/або одночасно з виплатою дивідендів відповідно до вимог пункту 153.3 статті 153 Кодексу. Суми 

авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів зменшують податкові зобов'язання з 

податку на прибуток у декларації за рік, тобто за результатами року цілком ймовірно можемо 

отримати переплату податку. 

   

Необхідність сплачувати авансові внески при виплаті дивідендів до/або 

одночасно з виплатою дивідендів виглядає абсурдним і може призвести до 

переплати податку 

 

 

Щодо права у підприємства використовувати переплату з податку в рахунок сплати авансових внесків, 

то коментар податкової є неоднозначним. У ньому немає відповіді про можливість зарахування, а 

вказується лише, що при розрахунку узгодженої суми грошових зобов'язань з метою сплати авансових 

внесків з податку на прибуток надміру сплачені суми цього податку не враховуються. 

Але ж підприємству не цікавий розрахунок, його цікавить можливість врахування наявних на 

обліковій картці переплат, щоб не сплачувати зайвий податок авансовими внесками. Однак 

продовження відповіді, в якій вказується на те, що надміру сплачені суми податку можуть бути 

повернені відповідно до вимог статті 43 Кодексу, наводить на думку, що працівники податкової на 

місцях зрозуміють фіскальні натяки свого керівництва і будуть наполягати на сплаті авансових 

внесків незалежно від наявної переплати з податку. Питання повернення податку в Україні взагалі 

питання окремої сумної теми. 

   

Працівники податкової на місцях, цілком ймовірно, будуть наполягати на 

сплаті авансових внесків незалежно від наявної переплати з податку на 

прибуток 



 

 

Податкова погодилась з тим, що податкове зобов'язання з податку, визначене підприємством у 

декларації за 2013 рік, повинно зменшуватися на суму авансових внесків за період січень – грудень 

2013 року. 

Авансові внески сплачені у січні та лютому 2013 року у розмірі 1/9 нарахованої до сплати суми 

податку на прибуток за 9 місяців 2012 року платником, який за підсумками 2012 року не отримав 

прибутку або отримав збиток, також будуть враховані у зменшення податкових зобов'язань з податку 

на прибуток у декларації за 2013 рік. 

Сплата авансового внеску 

За січень та лютий 2013 року це питання мало дискусійний характер. Хоча мало хто з фахівців 

сумнівався у фіскальному погляді на це питання, що і підтвердило безпосередньо податкова 

консультація. Ніхто навіть не аналізував положення Кодексу про сплату податку протягом 20 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, і який 

саме місяць буде вважатись звітним. Висновок лише торкнувся того, що оскільки 20 січня 2013 року 

вихідний день, то авансові внески сплачуються не пізніше 18 січня та 20 лютого 2013 року відповідно. 

У подальшому починаючи з березня 2013 року авансові внески сплачуються не пізніше 30 числа 

звітного місяця. 

При цьому податківці нагадали, що сума визначених у річній декларації зобов'язань з податку на 

прибуток сплачується не пізніше 19 лютого 2013 року. 

Нижче в таблиці 2 наводимо терміни сплати авансових внесків протягом січня 2013 року – лютого 

2014 року. 

Таблиця 2 

Терміни сплати авансових внесків протягом січня 2013 року – лютого 2014 року 

Січень 2013 року 18 січня 2013 року 

Лютий 2013 року 20 лютого 2013 року 

Березень 2013 року 29 березня 2013 року 

Квітень 2013 року 30 квітня 2013 року 

Травень 2013 року 30 травня 2013 року 

Червень 2013 року 27 червня 2013 року 

Липень 2013 року 30 липня 2013 року 

Серпень 2013 року 30 серпня 2013 року 

Вересень 2013 року 30 вересня 2013 року 

Жовтень 2013 року 30 жовтня 2013 року 

Листопад 2013 року 29 листопада 2013 року 

Грудень 2013 року 30 грудня 2013 року 

Січень 2014 року 30 січня 2014 року 



Лютий 2014 року 28 лютого 2014 року 

 

 

Податкове зобов'язання з податку на прибуток, визначене платником у податковій декларації за 2013 

рік, підлягає сплаті не пізніше 11 березня 2014 року. 

Подання декларації 

Кількість декларацій, які можуть бути подані за поточний рік, та критерії, які на це впливають, 

наводимо в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Кількість декларації у рік та критерії, які на це впливають 

1 1 3 4 

за рік за рік 1 півріччя, 9 місяців і 

рік 

за 1 квартал, 1 півріччя, 9 

місяців і рік 

Незалежно від 

результатів діяльності 

за попередній рік 

Є оподатковуваний 

прибуток за 

попередній рік та 1 

квартал поточного 

року 

Немає 

оподатковуваного 

прибутку за 

попередній рік, але є 

прибуток за 1 квартал 

поточного року 

Є оподатковуваний 

прибуток за попередній 

рік, але немає прибутку за 

1 квартал поточного року 

Потрапляємо до 

переліку «звільнених» 

Не потрапляємо до переліку «звільнених» 

 

 

Податкова декларація з податку на прибуток за 2012 рік подається не пізніше 11 лютого 2013 року, і 

тут нічого не змінилося. 

Для майбутніх податкових декларацій за звітний рік змінився граничний строк їх подання, він став на 

20 календарних днів довшим, тепер це буде 60 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного (податкового) року. Але така норма діє не для всіх підприємств, а лише 

для тих, хто не подавав декларації за I квартал, півріччя, 9 місяців звітного року. Тобто, якщо хоча б 

одну з таких декларацій підприємству в поточному році довелося подати, то річну податкову 

декларацію за такий рік підприємство подає за старим порядком – протягом 40 днів, наступних за 

останнім календарним днем звітного (податкового) року. 

Податкова в консультації нагадала, що підприємства, в яких доходи за останній рік перевищують 10 

мільйонів гривень і які за підсумками такого року не отримали прибутку або отримали збиток, а за I 

квартал наступного року отримують прибуток, повинні подати податкову декларацію за перше 

півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік, нарахувати та 

сплати податкові зобов'язання з податку. Підприємства, які сплачували авансові внески та за 

підсумками I півріччя чи 9 місяців звітного (податкового) року не отримали прибутку або отримали 

збиток, не мають право не подати податкові декларації за ці періоди та не сплачувати авансові внески. 



Помилки у минулих деклараціях 

Якщо це призвело до невірного визначення задекларованих зобов'язань з податку на прибуток та 

відповідно суми авансових внесків, підприємство має право подати уточнену річну декларацію. 

При цьому змінені в уточненій річній декларації зобов'язання змінюють (збільшують або зменшують) 

суми авансових внесків за всі періоди їх нарахування. У разі коли в уточненій декларації збільшується 

сума зобов'язань з податку на прибуток, платник податку зобов'язаний сплатити суму недоплати та 

штраф відповідно до пункту 50.1 статті 50 Кодексу за кожен звітний період, термін сплати авансових 

внесків за яким на дату подання уточненої декларації настав. 

І на завершення матеріалу звертаємо увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 05.12.2012 

№ 1281 затверджено зміни до форм податкових декларацій з податку на прибуток, які передбачають 

розрахунки авансових внесків у складі річних податкових декларацій. 

  

Дмитро Сушко, 

аудитор, судовий експерт, к. е. н., 

PSP Audit 
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