
 

 

 

Юридичні особи, які за підсумками 2019 року отримали бухгалтерський 

дохід понад 20 млн грн, подають декларацію за півріччя  

 

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що Законом України від 16 

січня 2020 року № 466-IX внесено  зміни  до  підпункту 134.1.1  пункту 134.1 

 статті 134 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) в частині підвищення 

вартісного критерію річного доходу для незастосування різниць з 20 до 40 млн 

грн (набули чинності 23 травня 2020 року) та до пункту 137.5 статті 137 ПКУ у 

частині підвищення вартісного критерію річного доходу для застосування 

річного звітного періоду (набудуть чинності з 1 січня 2021 року).  

Це означає,  що платники податку на прибуток підприємств, у яких 

річний дохід за 2020 звітний рік не перевищує 40 млн грн зможуть:  

прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового 

результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта 

оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до 

положень розділу ІІІ ПКУ, у декларації за 2020 рік;  

застосовувати у 2021 році річний податковий (звітний) період з податку 

на прибуток підприємств.  

При цьому у 2020 році річний податковий (звітний) період з податку на 

прибуток підприємств застосовується платниками, у яких річний дохід за 

2019 звітний рік не перевищує 20 млн гривень.  

Тобто, юридичні особи,  які за підсумками 2019 року податкового року 

отримали бухгалтерський дохід (за вирахуванням непрямих податків) понад 20 

млн грн,  подають декларацію за півріччя.  

Якщо за 2020 рік бухгалтерський дохід платника не перевищить 40 млн 

грн, то далі він звітуватиме лише за 2021 рік. Тим часом, якщо бухгалтерський 

дохід платника за 2020 рік перевищить 40 млн грн, то у 2021 році він 

перебуватиме на квартальному звітному періоді. 

Нагадуємо,  що останнім днем подання податкової декларації з податку 

на прибуток підприємств за півріччя 2020 року та фінансової звітності за 

півріччя  2020 року, є 10 серпня 2020 року. 

Довідково: з роз’ясненнями з даного питання, наданими Центральним 

податковим органом, можна ознайомитись за посиланням: 

https://tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-

pributok-pidpri/listi/2020-rik/74588.html 

 

 


