Питання
Як здійснити самостійне виправлення помилок, допущених у Податковій декларації з податку на прибуток
підприємств (далі – Декларація) за минулі звітні (податкові) періоди, та чи необхідно подавати разом з уточнюючою
Декларацією додатки (у т. ч. фінансову звітність), які не підлягають виправленню?

Відповідь
Коротка:
Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація).
Пунктом 48.3 ст. 48 ПКУ встановлено обов’язкові реквізити, які повинна містити податкова декларація. Зокрема,
податкова декларація повинна містити інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її
невід’ємною частиною.
Декларація може подаватися платником податку як звітна (звітна нова) так і уточнююча (відповідні відмітки
проставляються у полі 1 заголовної частини Декларації). При цьому якщо Декларація подається як уточнююча, то у
полі 3 її заголовної частини зазначається звітний (податковий) період, за який здійснюється уточнення.
Якщо виправлення помилок здійснюється у звітній (звітній новій) Декларації за податковий період, наступний за
періодом, у якому виявлено помилки, то в додатку ВП до Декларації платник податку відображає правильні показники
за податковий період, який уточнюється, та порівнюючи їх з відповідними рядками Декларації, що уточнюється,
визначає суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з податку на прибуток, пеню та суму штрафу. Сума
збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пеня та сума штрафу з додатка ВП переноситься до частини
«Виправлення помилок» Декларації.
Якщо виправлення проводиться в уточнюючій Декларації, то додаток ВП до Декларації не заповнюється, а вірні
показники доходів, фінансового результату до оподаткування, різниць, які виникають відповідно до ПКУ, об’єкта
оподаткування податком на прибуток зазначаються в такій уточнюючій Декларації.
На підставі порівняння податкового зобов’язання уточнюючої Декларації та Декларації, що уточнюється,
визначається сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пеня та сума штрафу, які відображаються у
частині «Виправлення помилок» Декларації (рядки 26 – 27, 29 – 30, 31, 33 – 34).
У разі подання платником податку уточнюючої Декларації до такої Декларації мають бути подані усі додатки,
передбачені для заповнення відповідних рядків Декларації, незалежно від того, чи виправлялися показники цих
рядків та додатків Декларації із зазначенням інформації про подані додатки у таблиці «Наявність додатків»
Декларації. При цьому фінансова звітність за звітні періоди, що уточнюються подається до уточнюючої Декларації
лише у разі виправлення показників такої фінансової звітності.
У Декларації за звітний податковий період, наступний за періодом, за який було здійснено виправлення,
відображаються показники з урахуванням проведених виправлень.
Повна:
Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та
доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених
ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що
містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний
надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого
розрахунку.
Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним
у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були
самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.
У разі якщо показники оприлюдненої разом з аудиторським звітом річної фінансової звітності зазнали змін
порівняно з показниками звіту про фінансовий стан (баланс) та звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід
(звіту про фінансові результати), що подаються разом з податковою декларацією згідно з абзацом другим п. 46.2 ст.
46 ПКУ, та такі зміни вплинули на показники раніше поданої річної податкової декларації з податку на прибуток
підприємств за відповідний податковий (звітний) період, платники податку на прибуток, які відповідно до Закону
України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані
оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом,
подають уточнюючий розрахунок до річної податкової декларації у строк не пізніше 10 червня року наступного за
звітним.
Згідно з п. 50.2 ст. 50 ПКУ платник податків під час проведення документальних планових та позапланових
перевірок (з урахуванням термінів продовження, зупинення або перенесення термінів її проведення) не має права

подавати уточнюючі податкові декларації (розрахунки) до поданих ним раніше податкових декларацій з
відповідного податку і збору за звітний (податковий) період, який перевіряється контролюючим органом.
Це правило не поширюється на випадки, встановлені абзацом третім п. 50.1 ст. 50 ПКУ.
Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація).
Пунктом 48.3 ст. 48 ПКУ встановлено обов’язкові реквізити, які повинна містити податкова декларація. Зокрема,
податкова декларація повинна містити інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її
невід’ємною частиною.
Декларація може подаватися платником податку як звітна (звітна нова) так і уточнююча (відповідні відмітки
проставляються у полі 1 заголовної частини Декларації). При цьому якщо Декларація подається як уточнююча, то у
полі 3 її заголовної частини зазначається звітний (податковий) період, за який здійснюється уточнення.
Якщо виправлення помилок здійснюється у звітній (звітній новій) Декларації за податковий період, наступний за
періодом, у якому виявлено помилки, то в додатку ВП до Декларації платник податку відображає правильні
показники за податковий період, який уточнюється, та порівнюючи їх з відповідними рядками Декларації, що
уточнюється, визначає суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з податку на прибуток, пеню та
суму штрафу. Сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пеня та сума штрафу з додатка ВП
переноситься до частини «Виправлення помилок» Декларації.
Додаток ВП до Декларації складається з трьох таблиць:
в таблиці 1 відображаються уточнюючі показники основної Декларації (рядки 1 – 25). У рядку 35 – сума
збільшення податкового зобов’язання, визначеного платником внаслідок порушення вимог цільового використання
вивільнених від оподаткування коштів відповідно до пп. 142.1 – 142.3 ст. 142 розд. ІІІ, п. 41 підрозд. 4 розд. ХХ
ПКУ;
в таблиці 2 відображаються результати виправлення помилок, які переносяться до рядків 26 – 29, 31 – 33
Декларації;
в таблиці 3 зазначається фінансова звітність за звітний (податковий) період, що уточнюється.
Платники податку, у яких базовим періодом є календарний рік, розраховують збільшення (зменшення)
податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (рядок 26 Декларації, рядок 26 таблиці
2 додатка ВП до Декларації), виходячи з податку на прибуток, зазначеного такими платниками у рядку 19
Декларації.
Якщо виправлення проводиться в уточнюючій Декларації, то додаток ВП до Декларації не заповнюється, а вірні
показники доходів, фінансового результату до оподаткування, різниць, які виникають відповідно до ПКУ, об’єкта
оподаткування податком на прибуток зазначаються в такій уточнюючій Декларації.
На підставі порівняння податкового зобов’язання уточнюючої Декларації та Декларації, що уточнюється,
визначається сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пеня та сума штрафу, які відображаються у
частині «Виправлення помилок» Декларації (рядки 26 – 27, 29 – 30, 31, 33 – 34).
У разі подання платником податку уточнюючої Декларації до такої Декларації мають бути подані усі додатки,
передбачені для заповнення відповідних рядків Декларації, незалежно від того, чи виправлялися показники цих
рядків та додатків Декларації із зазначенням інформації про подані додатки у таблиці «Наявність додатків»
Декларації. При цьому фінансова звітність за звітні періоди, що уточнюються подається до уточнюючої Декларації
лише у разі виправлення показників такої фінансової звітності.
Платники податку мають право подати доповнення до такої Декларації, які складені за довільною формою, що
вважатиметься невід’ємною частиною Декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.
Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі (п. 46.4
ст. 46 ПКУ).
У Декларації за звітний податковий період, наступний за періодом, за який було здійснено виправлення,
відображаються показники з урахуванням проведених виправлень.

