
 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

20.10.2015  № 897 

 Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

11 листопада 2015 р.  

за № 1415/27860 

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів  

№ 585 від 08.07.2016  

№ 467 від 28.04.2017} 

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України та 

підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що 

додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства доходів і зборів України: 

від 16 грудня 2013 року № 810 «Про затвердження форми Податкової декларації про 

результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та 

Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за № 

212/24989; 

від 30 грудня 2013 року № 872 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на 

прибуток підприємства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року 

за № 103/24880; 

від 27 січня 2014 року № 84 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на 

доходи (прибуток) страховика», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 лютого 

2014 року за № 284/25061; 

від 06 лютого 2014 року № 121 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку 

на прибуток банку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2014 року за 

№ 296/25073. 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 28 січня 

2013 року № 39 «Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати 

консолідованого податку на прибуток та форми Повідомлення платника податку про 

прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 05 лютого 2013 року за № 215/22747. 

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку 

Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити: 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1049-16/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0642-17/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1155#n1155
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF/paran22#n22
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15#n20
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0212-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0103-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0284-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0296-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0215-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0215-13


оприлюднення цього наказу. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України 

Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М. 

В. о. Міністра І. Уманський 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Т. в. о. Голови  

Державної регуляторної служби України  

 
Голова  

Державної фіскальної служби України  

 

Голова Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання  

у сфері ринків фінансових послуг 

 

 

 

В.П. Загородній  

 
 

Р.М. Насіров  

 

 

 

І. Пашко 

 
  

 


