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Aвансові
внески з 
податку на 
прибуток

4 липня 2013 року Парламент прийняв Закон України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо об’єктів нерухомості».

Відповідно до цього закону, будуть внесені наступні зміни 
щодо податку на прибуток:

• Зміни до п. 57.1 Податкового кодексу України, що 
передбачають зменшення суми авансових внесків з 
податку на прибуток на суму сплаченого авансового 
внеску з податку на прибуток при виплаті 

• Якщо сума сплаченого авансового внеску з податку на 
прибуток при виплаті дивідендів перевищує суму 
авансових внесків з податку на прибуток, то сума 
перевищення зараховується у зменшення авансових 
внесків у наступних звітних місяцях до повного її 
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Дозволено зменшення суми щомісячних 
авансових внесків з податку на прибуток 
на суму сплаченого авансового внеску при 
виплаті дивідендів

внесків у наступних звітних місяцях до повного її 
погашення.

• Податкова 
авансових внесків за базовий звітний (податковий) рік 
подаються протягом 60 календарних днів, які настають за 
останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Закон передано на підписання Президенту України і він 
набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного 
опублікування.
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.
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щодо податку на прибуток:

Зміни до п. 57.1 Податкового кодексу України, що 
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внесків у наступних звітних місяцях до повного її 
погашення.

Податкова декларація та розрахунок щомісячних 
авансових внесків за базовий звітний (податковий) рік 
подаються протягом 60 календарних днів, які настають за 
останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Закон передано на підписання Президенту України і він 
набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного 
опублікування.
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