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План доповіді

Основні питання до 

розгляду:

 Нормативно-законодавчий акт, 

яким форма затверджена

 Базовий податковий період

 Терміни подання звітності

 Особливості заповнення

Для розділів:

 Податок на додану вартість

 Податок на прибуток

 Заробітна плата

 Єдиний податок
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Податок на додану вартість
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Декларація з ПДВ та додатки

 Затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 21 від 28.01.2016 р. 

 Наказом Мінфіну від 25.05.2016 р. № 503* внесено зміни до форм податкової звітності з 

ПДВ.

 Не дивлячись на те, що Наказ № 503 набув чинності з дня його офіційного опублікування 

(01.07.2016 р.), змінені форми звітності з ПДВ платники податків, що звітують щомісячно, перший раз 

подавали за серпень 2016 року, а платники ПДВ з квартальним звітним періодом – перший раз за 

зміненими формами будуть звітувати за IV квартал 2016 року, що відповідає вимогам п.46.6 ст.46 

ПКУ та п.2 розділу VIII Порядку № 21 (Лист ДФСУ від 22.07.2016 р. № 24830/7/99-99-15-03-02-17).

 Базовий податковий період: календарний місяць/квартал.

 Термін подання звітності:

Платники податку 

які звітують:

Граничні строки

подання декларації за грудень (ІV квартал) 2016 року 

- щомісячно не пізніше 20 cічня 2017 року

- поквартально не пізніше 9 лютого 2017 року
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Декларація з ПДВ та додатки

У конфігураціях реалізовані зовнішні форми звітності з ПДВ,

які потрібно скачати з сайту підтримки користувачів та

завантажити у інформаційну базу.
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Зміни внесені наказом 503

У форми податкової звітності з ПДВ внесені наступні зміни:

 Додаток 2 «Довідка про суму від’ємного значення звітного

(податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового

кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)» викладено у

новій редакції:

 У новій формі додатка Д2 (подається платниками ПДВ, у яких

заповнено рядок 21 декларації з ПДВ) тепер не

розшифровується від'ємне значення податку в розрізі ІПН

контрагентів і сум перерахованого (сплаченого) ним податку.

Розшифровку від'ємного значення в цьому додатку тепер слід

приводити тільки в розрізі періодів його виникнення.

У конфігураціях Додаток 2 необхідно заповнювати вручну!
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Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)» доповнено таблицею 2,
в якій розшифровуються суми ПДВ, фактично сплачені у попередніх і звітному
(податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету
України:

 У додатку Д3 (подається платниками ПДВ, які заявляють всю або частину суми
від'ємного значення податку до бюджетного відшкодування) з'явилася нова таблиця
2*, в якій в розрізі ІПН постачальників товарів/послуг необхідно розшифровувати суми
податку, фактично сплачені таким постачальникам у попередніх і звітному
(податкових) періодах або сплачених до Держбюджету України.

*Загалом, таблиця 2 додатка Д3 є аналогом додатка Д2 в попередній його
редакції, за винятком того, що в ньому необхідно розшифрувати не суму, зазначену в
рядку 21 декларації, а від'ємне значення, відображене в рядку 1 таблиці 1 додатку Д3,
тобто різницю значень рядка 20 і рядка 20.1 декларації з ПДВ.

 Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ не містить
методики заповнення додатка Д3. Отже, платник податків має право в графі 2
таблиці 2 цього додатка вказати ІПН будь-яких постачальників, з якими проведені
розрахунки. Але необхідно враховувати порядок заповнення графи 2 таблиці 2, що
зазначеній у примітці:

у разі формування від'ємного значення за рахунок:

ввезення товарів на митну територію України - зазначається власний ІПН;

отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких визначено на
митній території України, - зазначається умовний ІПН «500000000000».

Зміни внесені наказом 503
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Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)» 

У конфігураціях:

Таблиця 2 заповнюється вручну*.

* як було вказано, наразі нема методики заповнення додатку Д3.

Таблиця 1 заповнюється автоматично відповідно до логіки назв рядків:

 Рядок 1 - даними декларації (рядок 20 - рядок 21.1);

 Рядок 2 – даними колонки 6 таблиці 2 Додатку 3;

 Рядок 3 – розраховується відповідно до даних рядку 1 і 2 (але не більше
значення рядку 2)*. Якщо ви маєте інші рекомендації, щодо порядку
заповнення рядку 3, суми можна відкоригувати вручну, попередньо знявши
прапор «Автоматичний розрахунок».

Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в 

розрізі контрагентів (Д5)»

Таблиця 1:

 виключено два умовних ІПН «300000000000» і «500000000000»

Таблиця 2

 виключено рядок «Усього за основною ставкою та ставкою 7%».

Зміни внесені наказом 503



 Порядок оформлення податкових документів для 

коректного відображення у звітності, а також методика 

роботи у конфігурації «Бухгалтерія для України»

представлені у довіднику «НДС: правила налогообложения 

и учет».

 Порядок і особливості заповнення декларації з ПДВ та 

додатків представлені у розділі «Налоговая отчетность по 

НДС» довідника «Регламентированная отчетность».

Матеріали розміщені на сайті ІТС http://its.1c.ua .

Методичні матеріали
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Податок на прибуток



Форму Декларації з податку на прибуток затверджено
Наказом Міністерства фінансів України № 897* від
20.10.2015 р.

 Наказом Мінфіну від 08.07.2016 р. № 585 затверджено зміни до Декларації з

податку на прибуток. Значущих змін немає. Нова Декларація вийшла в зв'язку з

тим, що відповідно до Перехідних положень ПКУ, до кінця 2016 р. платники повинні

заплатити авансовий платіж 2/9 річного прибутку.

 В основному зміни присвячені нарахуванню авансового внеску, який 

відповідно до Перехідних положень ПКУ нараховувався за підсумками 3-го кв. 

2016 року.

 Також реалізовано ряд незначних змін за неавтоматизованими розділами 
обліку.

 Нічого, що вимагало б змін в обліку, у новій Декларації немає.

У конфігураціях нова форма декларації реалізована у 
вигляді зовнішнього звіту.

Форма декларації та строки її подання
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 Податковими звітними періодами для платників податку на 

прибуток, крім випадків, передбачених п.137.5 ПКУ, є календарні: 

 квартал*, півріччя, три квартали, рік (п.137.4 ст.137 ПКУ).

*Зазначимо, що квартальний звітний період для платників податку на прибуток, які мають 

доходи більш ніж 20 млн. грн. повернуто з 1 січня 2016 року у зв'язку з набуттям чинності

Закону України №909-VIII від 24.12.2015 р.

 Термін подання звітності:

протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем 
звітного кварталу 

за ІV квартал 2016 р. – не пізніше 9 лютого 2017 р.;

 протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем 
звітного (податкового) року 

за 2016 рік - не пізніше 1 березня 2017 р.

Форма декларації та строки її подання

Звернути увагу! Разом з річною декларацією необхідно подавати також річну фін. 

звітність!
12



Отже, усі платники податку на прибуток діляться на дві групи:

 перша група - платники, які для цілей оподаткування можуть не коригувати 

фінансовий результат на різниці, крім особливих випадків.

 Мають право не нараховувати більшість різниць

 приймають рішення самостійно;

 рішення діє до досягнення доходу 20 млн. грн.;

 звітний період – рік.

 друга група - платники, які для цілей оподаткування коригують фінансовий 

результат до оподаткування на різниці, які виникають відповідно до ст.138 -

140 розділу III ПКУ. 

 річний дохід за останній звітний період перевищує 20 млн. грн.; 

 звітній період – квартал.

Розглянемо порядок заповнення Декларації з податку на прибуток у
типових конфігураціях, у тому числі і порядок відображення інформації
про різниці (які виникають найчастіше) на які коригується фін. результат.

Підготовка до заповнення декларації
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Платники, які прийняли рішення про незастосування коригувань

фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від'ємного 

значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), слід 

в налаштуваннях облікової політики встановити прапор «Визначати 

об'єкт оподаткування без коригувань фінансового результату».

Підготовка до заповнення декларації

Важливо!

 реквізит впливає тільки на 

заповнення Декларації з податку на 

прибуток (при встановленому 

прапорі не заповнюються додатки 

РІ та АМ); 

 значення реквізиту не 

враховується при заповненні та 

проведенні первинних документів.
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При заповненні Декларації з податку на прибуток аналізуються дані 

фінансових (бухгалтерських) показників.

Створення фінансової звітності

Тобто перед заповненням 
декларації потрібно:

Сформувати та зберегти
пакет фінансової звітності.

Звертаємо увагу
користувачів програми
1С:Звіт!

Створювати фінансову
звітність потрібно з розділу
Єдине вікно. Дані звіту з
кодом S використовуються
при заповненні Декларації з
податку на прибуток.



Від вибору варіанту

«Представлення» декларації,

залежить, за якою схемою XML-

документів вона буде подана:

J0100115 – квартальна;

J0108103 – річна.

З Реєстром форм звітних
документiв можна ознайомитися
на сайті ДФСУ у розділі

«Електронна звітність» -

«Інформаційно-аналітичне
забезпечення» -

«Реєстр електронних форм
податкових документів».

Особливу увагу, на заповнення 

реквізиту «Представлення» слід 

звернути при створенні річної 

декларації, оскільки можливі 

помилки (подача декларації не за 

тією формою).

Створення нової Декларації
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Вибір виду фінансової звітності

Форма фінансової звітності, яка буде використовувати для

автоматичного заповнення рядків 01 та 02 Декларації обирається на

закладці «Параметри заповнення».
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Інформація для платників податку, які коригують фін. 

результат на різниці!

Налаштування для заповнення додатку РІ

Для автоматичного заповнення різниць податкового обліку у додатку РІ, на
закладці «Параметри заповнення» регламентованого звіту слід вказати:

статті витрат за операціями списання небезнадійної заборгованості та
операціями передачі неприбутковим організаціям (різниці 2.1.3 та 3.1.9);

суму оподатковуваного прибутку минулого року, для нормування статті
3.1.9 Додатку РІ. Інформація про прибуток минулого року може бути заповнена
автоматично по кнопці «Заповнити» на підставі даних рядка 04 звіту «Декларація
про прибуток» за 2015 рік;

контрагентів, які є
неприбутковими організаціями і
контрагентів з офшорним
статусом (різниці 3.1.6 та 3.1.7).

Важливо!

Якщо за відповідними статтями

сформовані ручні проводки за

рахунком РИ, вони також будуть

враховані при автоматичному

заповненні.



Форма Декларації містить наступні рядки:

 Рядок 01 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), 
визначений за правилами бухгалтерського обліку» - не приймає участь у 
визначенні оподатковуваного прибутку, використовується для класифікації 
платників.

Оскільки немає порядку заповнення Декларації, наразі у конфігураціях сума 
доходів вказується у Декларації з тією ж точністю, що і у фінзвітності, тобто до 
тисяч або сотень гривень, залежно від форми фінзвітності.

 У випадку заповнення даними «Звіту про фінансові результати», визначається 
як сума рядків:

 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»;
 2120 «Інші операційні доходи»;
 2200 «Доходи від участі в капіталі»;
 2220 «Інші фінансові доходи»;
 2240 «Інші доходи».

Важливо!

Сума доходу, зазначена у рядку 01 Декларації, жодним чином не впливає 

на розрахунок об'єкта оподаткування, вона лише визначає право не 

нараховувати різниці і не подавати квартальну звітність.

Декларація з податку на прибуток
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 Рядок 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), 

визначений у фінансовій звітності відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (+, -)». 

 Заповнюється даними з відповідної форми фін.звітності (п.134.1.1 ПКУ) з 

точністю, що вказана у цій фін.звітності. У Формі №2 потрібно проаналізувати 

дані рядка 2290 або 2295.

 Рядок 03 РІ «Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України 

(+, -)» обов'язково заповнюється платниками податку з доходами за останній річний 

звітний (податковий) період  (Рядок 01) більше 20 млн. грн. 

 Сума різниць визначається згідно з додатком РІ декларації, який 

містить перелік різниць, передбачених ст.138-141 ПКУ, а також Перехідними 

положеннями ПКУ.

 Рядок 04 «Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03) (+, -)» - об'єкт 

оподаткування податком на прибуток, який визначається  як результат суми 

(різниці) показників рядків 02 та 03.

Об'єкт оподаткування = Фінансовий результат ± Різниці

Декларація з податку на прибуток
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 Рядок 05 «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від 

діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування»
заповнюється на основі додатку ПЗ

 У конфігураціях, якщо є діяльність звільнена від оподаткування, то 

припускається, що вся діяльність звільнена від оподаткування.

1. Вручну заповнюється показники додатку ПЗ:

▪ А1 = значення рядка 02 тіла Декларації;

▪ А2 = значення рядка 01 додатка РІ;

▪ А3 = значення рядка 02 додатка РІ.

 Після цього автоматично заповниться рядок 05 додатка ПЗ, і значення буде 

дорівнювати значенню рядка 04 тіла Декларації.

 Якщо від оподаткування звільняються окремі види операцій, 

рекомендуємо звертатися за роз'ясненнями до контролюючих органів, 

оскільки ні  П(С)БУ, ні  ПКУ не передбачають порядку обліку та 

відображення у звітності.

Декларація з податку на прибуток
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Декларація містить спеціальні таблиці, розташовані після основної табличної 
частини декларації, в яких вказуються:

 факт подання форм фінансової звітності - проставляється символ «+» 
навпроти назви форми, яка подається разом з декларацією;

 наявність рішення про незастосування коригувань фінансового результату 
на різниці, що виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.

Декларація з податку на прибуток

Незрозуміло, що саме необхідно
вказувати в даній таблиці. Можливо,
реквізити внутрішнього
розпорядчого документа
підприємства, в якому таке рішення
зафіксоване (у разі ухвалення такого
рішення).

Наразі у конфігураціях
«1С:Підприємство 8», дублюється
назва таблиці, якщо в обліковій
політиці встановлено прапор
«Визначати об'єкт оподаткування
без коригування фінансового
результату».



Особливості заповнення додатка 

АМ і розділу 1 додатка РІ

При автоматичному заповненні додатка АМ і розділу 1 додатка РІ*
(різницями передбаченими ст.138 ПКУ) враховуються:

 дані проводок документів обліку ОЗ, НМА та малоцінних активів (МНМА та
бібліотечних фондів);

 сформовані ручні проводки за рахунком РИ, за відповідними податковими
групами ОЗ.

* Додатки РІ та АМ будуть

заповнюватися тільки якщо в

обліковій політиці НЕ

встановлено прапор

«Визначати об'єкт

оподаткування без

коригування фінансового

результату».
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Особливості заповнення додатка 

АМ і розділу 1 додатка РІ

 Можлива різниця в сумах (на одну або декілька гривень) у додатках

АМ та РІ - ця похибка викликана самою формою Декларації.

 Справа в тому, що у додатку АМ сума амортизації ПО (Кт 13) округляється

до гривні за кожною групою ОЗ, а амортизація у БО відображається у РІ вся.

Приклад:

Є два ОЗ 5ї і 6ї груп. Амортизація БО = ПО = 1066,5 грн.

Значить у додаток РІ потрапить сума амортизації БО = 2133 грн.

Але в додатку АМ будуть заповнені два рядки з округленням, тобто
по +1067 грн., і підсумок амортизації у ПО буде дорівнювати 2134 грн.

Як бути у такій ситуації? Який з додатків коригувати?

Рекомендуємо звертатися за роз'ясненнями до відповідних 

контролюючих органів.
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Облік різниць

У конфігураціях реалізовано:

 Автоматичне заповнення різниць:

обліку ОЗ (ст.138 ПКУ);

списання заборгованості, що не є безнадійною (ст.139 ПКУ);

 деяких різниць при придбанні (ст.140 ПКУ).

 Коригування на суми, віднесені на рахунок РИ.

 Неавтоматизовані різниці, за фінансовими операціями оформлюються

ручними проводками за рахунком РИ, або заповнюються безпосередньо у

додатку РІ.

Більш докладно з порядком заповнення декларації, у тому числі сум різниць

можна ознайомитися у статті «Декларация по налогу на прибыль -

правила заполнения» на сайті ІТС http://its.1c.ua.
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Заробітна плата



Звіт з єдиного соціального внеску

 Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 435 від

14.04.2015 р., у редакції наказу № 441 від 11.04.2016 р., та зі змінами

внесеними наказом № 813* від 07.09.2016 р.

* Внесені зміни є незначними і не впливають на порядок обчислення 

(нарахування) ЄСВ, а також на порядок складання Звіту з ЄСВ. Так, згідно 

зі змінами слово «старий» замінено на фразу «особа похилого віку».

 Базовий податковий період: календарний місяць.

 Термін подання:

 протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем 

звітного періоду

за грудень 2016 р. - не пізніше 20 січня 2017 р.

Важливо!

У конфігураціях реалізована зовнішня форма звіту, яку потрібно 

скачати з сайту підтримки користувачів та завантажити у 

інформаційну базу.
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У конфігураціях перехід на облік ЄСВ за новими правилами з червня 2016 року
здійснюється за допомогою документа «Введення відомостей про планові
нарахування працівників організацій»:

 для всіх співробітників слід скасувати утримання ЄСВ, залишивши тільки внески ФОП;

 для мобілізованих співробітників, співробітників на спеціальних роботах і співробітників
суднобудівної відросли необхідно відкоригувати набір внесків ФОП.

Для автоматизації створення документа «Введення відомостей про планові
нарахування працівників організацій» передбачена обробка «Перехід до нового
звіту ЄСВ» (доступна з «Доповнення до опису» (меню «Довідка»)).

Рекомендації з роботи у конфігураціях для 

коректного заповнення звіту з ЄСВ
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Перед автоматичним заповненням Звіту по кнопці «Заповнити»

необхідно перевірити налаштування на закладці «Види розрахунків (для

заповнення п.1 таблиці 1)». На закладці обираються види розрахунків за

оформленими господарськими операціями (відпустка, лікарняні та ін.).

Заповнення звіту з ЄСВ
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Звіти із праці (форма 1-ПВ)

місячний та квартальний

 Затверджено Наказом Державного комітету статистики України 

№172 від 21.07.2015 р.*

* З 1 лютого 2017 року цей наказ втратить чинність згідно з наказом 

Державної служби статистики України № 90 від 10.06.2016 р.

 Базовий податковий період: календарний місяць/квартал.

 Діють починаючи:

 зі звіту за січень 2016 року – форма № 1-ПВ (місячна);

 зі звіту за I квартал 2016 року – форма № 1-ПВ (квартальна). 

 Терміни подання визначені на бланках форм:

 «не пізніше 7-го числа місяця,  наступного за звітним періодом»

 за грудень (ІV квартал) 2016 р. – не пізніше 10 січня 2017 р.
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Податок на доходи фізичних осіб 
(форма 1 ДФ)

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 4 від 

13.01.2015 р. 

Базовий податковий період: календарний квартал.

Термін подання звітності:

• протягом 40 календарних днів, наступних за останнім 

календарним днем звітного кварталу

за ІV квартал 2016 р. – не пізніше 09 лютого 2017 р.
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 Оскільки наразі основні форми регламентованої звітності опубліковано у 

вигляді зовнішніх звітів, рекомендуємо ознайомитися з варіантами та 

порядком їх завантаження у конфігурації, що описані у статті на сайті ІТС 

(http://its.1c.ua):

Методичні матеріали



 З порядком обліку ЄСВ та методикою роботи у 

конфігурації «Зарплата та Управління Персоналом для 

України» можна ознайомитися у розділі «Единый взнос на 

социальное страхование (ЕСВ)» довідника «Труд и 

заработная плата».

 Порядок і особливості заповнення звітності представлені у 

довіднику «Регламентированная отчетность».

Матеріали розміщені на сайті ІТС http://its.1c.ua .

Методичні матеріали
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Єдиний податок



Характеристика 1 група 2 група 3 група 4 група

Хто відноситься фізичні особи - підприємці фізичні особи -

підприємці

та юр. особи

юр.особи - с / г 

товаровиробники

Граничний обсяг доходу 

протягом календарного 

року, грн.

300 000

(п.1 п.п. 291.4 

ПКУ)

1 500 000

(п.2 п.п. 291.4 

ПКУ)

5 000 000

(п.3 п.п. 291.4 

ПКУ)

75% і більше 

сільгосптоваро-

виробництва за 

попередній рік (п.4 

п.п. 291.4 ПКУ)

Максимальна кількість 

найманих працівників

не використо-

вують працю 

найманих осіб

10* необмежена кількість

Звітний податковий 

період відповідно до 

загального порядку (п. 

294.1 ПКУ)**

рік квартал рік

* Не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами 

та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку (п.п. 291.4.1 

ПКУ).

** Особливості визначення податкового періоду у різних випадках (створення, ліквідація, 

реорганізація і т.д. описані у п.294.2-294.7 ПКУ).

Платники єдиного податку
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Затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 

578 від 19.06.2015 р.

Базовий податковий період: календарний квартал/рік. 

Термін подання звітності:

протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним 

днем звітного кварталу 

за ІV квартал 2016 р. – не пізніше 9 лютого 2017 р.;

 протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним 

днем звітного (податкового) року 

за 2016 рік - не пізніше 1 березня 2017 р.

Податкові декларації платників єдиного 

податку
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 У конфігураціях реалізовано законодавчо затверджені Наказом 

Мінфіну № 578 від 19.06.2015 р. форми Податкових декларацій 

платників єдиного податку (юридичних і фізичних осіб).

 У формах діючих податкових декларації для платників податку 

третьої групи вказані ставки 2% та 4 %, у той час як у ПКУ

прописані ставки – 3% та 5% (п.293.3 ст.293 ПКУ).

 З питаннями, коли буде нова форма і як заповнювати діючу 

форму, яка не відповідає нормам ПКУ, слід звертатися в ДФСУ.

 Для того щоб вручну заповнити автоматично розраховані 

суми податку, в регламентованому звіті потрібно зняти прапор 

«Автоматичний розрахунок».

Податкові декларації платників 

єдиного податку
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З порядком ведення обліку платниками єдиного податку 

можна ознайомитися у довіднику «Упрощенная система 

налогообложения, учета и отчетности».

Методика ведення обліку платниками єдиного податку у 

типових конфігураціях представлена у статті «Особенности 

учета плательщиков единого налога».

Матеріали розміщені на сайті ІТС http://its.1c.ua .

Методичні матеріали
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Дякую за увагу!

 Богута Ганна 

 сертифікований викладач 1С та

дипломований фахівець у сфері

бухгалтерського обліку та фінансів

Єдиний семінар 1С
для бухгалтерів та керівників

14 грудня 2016 року

Регламентована звітності за 2016 рік: 
особливості заповнення 

у програмах 1С


