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Податок на прибуток 2017 р. 

 
1. Изменения требований к составлению первичных документов. Приказ об учетной 

политике. ЭДО. Оформление конкретных операций, которые в зоне внимания фискалов. 

 
 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджена 

наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88 із змінами № 427 від 11.04.17 р. 

 ПКУ: 14.1.84. інші терміни для цілей розділу III використовуються у значеннях, визначених Законом 

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку і міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію 

відповідно до законодавства;  
 

ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ 

 

Закон України 

від 16 липня 1999 р. N 996-XIV 

[В текст внесено зміни та доповнення …від 3 листопада 2016 р. N 1724-VIII, з 03.01.2017 р.] 

 

Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності в Україні. 

Розділ I.  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: 

… 

господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, 

власному капіталі підприємства; 

… 

облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством 

для складання та подання фінансової звітності; 

первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію; та 

підтверджує її здійснення. 
… 

Стаття 9. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку 

1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для 

контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися 

зведені облікові документи. 

 

2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній 

формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити: 

назву документа (форми); 

дату складання; 

назву підприємства, від імені якого складено документ; 

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; 

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; 

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у 

здійсненні господарської операції. 

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку 

за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. 

… 

ЭДО 

 
ЩОДО ДАТИ СКЛАДАННЯ І ПІДПИСАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 9 грудня 2016 р. N 26661/6/99-99-15-02-02-15 

… 

Частинами першою та другою ст. 9 Закону N 996 передбачено, що підставою для бухгалтерського 

обліку господарських операцій є первинні документи, що фіксують факт здійснення господарської операції. 

Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це 

неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю й упорядкування оброблених даних на 
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підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні і зведені облікові 

документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати обов'язкові реквізити: 

назву документа; дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складається документ; зміст і 

обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за 

здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного 

підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України від 22 травня 2003 

року N 852-IV "Про електронний цифровий підпис", або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, 

яка брала участь у здійсненні господарської операції. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 

Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності (п. 2 ст. 6 Закону N 996). 

Отже, з питань правильного оформлення первинних документів, зокрема дати підписання 

електронним цифровим підписом, з метою формування доходів та витрат при визначенні фінансового 

результату до оподаткування пропонуємо звернутись до Міністерства фінансів України. 

 
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

Лист Міністерства фінансів України 

від 16 лютого 2017 р. N 31-11410-06-5/4339 

 

Міністерства, інші центральні органи 

виконавчої влади України 

Міністерство фінансів України надає роз'яснення щодо особливостей застосування первинних 

документів у бухгалтерському обліку. 

Законом України від 03.11.2016 N 1724-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо 

усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг" внесено зміни до Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон), яким, зокрема, передбачено 

спрощення документообороту підприємств шляхом зменшення вимог до первинного документа та 

скорочення переліку його обов'язкових реквізитів. 

Згідно із Законом підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні 

документи. Первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію. 

Господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, 

власному капіталі підприємства. 

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або електронній формі та 

повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, 

від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської 

операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; 

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні 

господарської операції. 

Оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для відображення в 

бухгалтерському обліку господарської операції з постачання товарів, робіт (послуг) без складання акта 

приймання-передачі тільки у разі його оплати, що підтверджується відповідними документами. 

Документами, що підтверджують оплату, можуть бути платіжне доручення, розрахунковий чек, 

касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового 

ордера тощо. 

Рахунок-фактура може бути складений у паперовій або електронній формі та повинен мати реквізити, 

які дають можливість ідентифікувати господарську операцію та її учасників, зокрема: назву підприємства, 

від імені якого складено рахунок-фактуру; назву контрагента; зміст та обсяг господарської операції, 

одиницю виміру господарської операції; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати 

особу, яка брала участь в оформленні рахунку-фактури. 

Заступник Міністра - керівник апарату                             Є. Капінус 

 

ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ОФОРМЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПЕРВИННИМИ 

ДОКУМЕНТАМИ 

 

Лист Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві 

від 31 березня 2017 р. N 6964/10/26-15-14-05-04-22 

 

Головним управлінням ДФС у м. Києві, в межах компетенції, розглянуто звернення щодо надання 

податкової консультації з питання відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій. 

Повідомляємо, що відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної 
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влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно з пунктом 52.5 статті 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI із змінами і 

доповненнями (далі - Кодекс) контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих 

питань, що належать до їх повноважень. 

Відповідно до п.44.1 ст.44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести 

облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або 

податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 

звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких 

передбачено законодавством. 

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій 

на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту. 

Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до 

оподаткування (згідно п.44.2 ст.44 Кодексу). 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 

Міністерством фінансів України (далі - МФУ), яке затверджує національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Згідно із Законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 N 996-

XIV із змінами і доповненнями (далі - Закон N 996) підставою для бухгалтерського обліку господарських 

операцій є первинні документи. Первинний документ - це документ, який містить відомості про 

господарську операцію. 

Господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, 

власному капіталі підприємства. 

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або електронній 

формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву 

підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру 

господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її 

оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у 

здійсненні господарської операції згідно з ч.2 ст.9 Закону N 996. 

Відповідно до п. 1 ст. 74 глави 13 Митного кодексу України від 13.03.2012 N 4495-VI (далі - МКУ) - 

імпорт (випуск для вільного обігу) - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх 

митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних 

митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України. 

Згідно із п. 1 ст. 82 глави 15 МКУ - експорт (остаточне вивезення) - це митний режим, відповідно до 

якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без 

зобов'язань щодо їх зворотного ввезення. 

Слід зазначити, що листом МФУ від 16.02.2017 N 31-11410-06-5/4339 надано роз'яснення щодо 

особливостей застосування первинних документів в бухгалтерському обліку. 

Оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для відображення в 

бухгалтерському обліку господарської операції з постачання товарів, робіт (послуг) без складання акта 

приймання-передачі тільки у разі його оплати, що підтверджується відповідними документами. 

Документами, що підтверджують оплату, можуть бути платіжне доручення, розрахунковий чек, 

касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового 

ордера тощо. 

Рахунок-фактура може бути складений у паперовій або в електронній формі та повинен мати 

реквізити, які дають можливість ідентифікувати господарську операцію та її учасників, зокрема: назву 

підприємства, від імені якого складено рахунок-фактуру; назву контрагента; зміст та обсяг господарської 

операції, одиницю виміру господарської операції; особистий підпис або інші дані, що дають змогу 

ідентифікувати особу, яка брала участь в оформленні рахунку-фактури. 

Отже, при виконанні вищезазначених умов до рахунку-фактури немає потреби у складанні акта 

приймання-передачі з метою відображення в бухгалтерському обліку господарської операції. 

Що стосується оподаткування імпортного товару, то слід зауважити, що рахунок-фактура (інвойс) 

входить до переліку документів, що підтверджують митну вартість товарів згідно з частиною 2 ст. 53 МКУ. 

Проте інвойс фактично є документом, згідно з яким проводиться оплата за товар. Однак рахунки-

фактури не фіксують господарську операцію, розпорядження або дозвіл на її проведення, а мають 

тільки інформаційний характер. 

У зв'язку з прийняттям змін до Закону N 996 інвойс можна вважати первинним документом. Але, 

якщо врахувати той факт, що йдеться про імпорт товару (сам процес розмитнення), то, маючи тільки інвойс, 

частина інформації буде недоступною. Наприклад, у нас буде відсутня дата надходження товару, адже дата 

інвойсу здебільшого раніше терміну вантажно-митної декларації (далі - ВМД), у результаті чого, невідомо 

який саме курс валют НБУ застосовувати, що унеможливить визначення фактичної вартості товару, а також 
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розмір митних платежів та ПДВ. Виходячи з цього, для оприбуткування товару недостатньо лише 

одного інвойсу. 

Водночас, у листі Міністерства фінансів України від 23.01.2013 N 31-08410-07-16/2073 зазначено, що 

митна декларація є первинним документом. Крім того, ВМД зараховується до первинних документів, на 

яких базується бухгалтерський облік зовнішньоекономічних операцій. 

Отже, для оприбуткування імпортованого товару слід застосовувати інформацію, наведену у 

ВМД. 

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має 

індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку 

консультацію. 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

ЛИСТ 

від 22.08.2017 р. № 35210-07/23-3364/2658 

Щодо документального оформлення господарських операцій 

Міністерство фінансів України на запит [...] від 28.07.2017 N б/н щодо документального оформлення 

господарських операцій повідомляє. 

Законом України від 03.11.2016 N 1724-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення 

адміністративних бар'єрів для експорту послуг" внесено зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон), яким, зокрема, передбачено спрощення документообороту 

підприємств шляхом зменшення вимог до первинного документа та скорочення переліку його обов'язкових 

реквізитів. 

Відповідно до Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, 

які повинні мати передбачені цим Законом обов'язкові реквізити. Первинний документ - це документ, який 

містить відомості про господарську операцію. 

Правовідносини щодо нарахування та сплати орендної плати регулюються договором про оренду з 

урахування норм Цивільного та Господарського кодексів України. Проте для підтвердження господарської 

операції з надання та отримання послуг з оренди майна протягом звітного періоду договору про оренду не 

достатньо, тому необхідне складання окремого первинного документа. 

Для здійснення орендних платежів, як правило, складається акт наданих послуг, який є підставою для 

розрахунків, порядок яких визначається договором про оренду, та підписується посадовими особами 

орендодавця та орендаря. При цьому, якщо умовами договору про оренду встановлено окремий первинний 

документ, який слугує підтвердженням для розрахунків з надання послуг (оренди майна), то складається 

первинний документ, визначений таким договором. Зокрема, оформлений належним чином рахунок-

фактура (інвойс) маже бути підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарської операції з 

надання послуг (оренди майна) без складання акта наданих послуг тільки у разі його оплати, що 

підтверджується відповідними документами. 

 ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННОМУ 

ВИГЛЯДІ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 4 січня 2017 р. N 30/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо можливості ведення платниками податків 

виключно в електронному вигляді документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із 

визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів 

бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою 

податків і зборів, використання документів, створених в електронній формі, порядку використання 

електронного цифрового підпису, а також вимог до електронних документів та порядку їх зберігання, та, 

керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 
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Згідно з п. 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік 

доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових 

зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших 

документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено 

законодавством. 

Пунктом 2 ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996) визначено, що первинні та зведені облікові документи 

можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати обов'язкові реквізити, визначені 

цим пунктом. Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському 

обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний 

документообіг. 

Також п. 6.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 N 88, передбачено, що первинні 

документи, облікові регістри та бухгалтерська звітність, створені у формі електронного документа, повинні 

зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, 

та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на 

папері. 

Статтею 1 Закону України від 23 травня 2003 року N 852-IV "Про електронний цифровий підпис" 

визначено, що електронний цифровий підпис є різновидом електронного підпису, отриманого за 

результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або 

логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. 

Отже, електронний документ, який складено відповідно до вимог чинного законодавства та який 

містить усі необхідні реквізити, має таку ж юридичну силу, як і документ, складений у паперовому 

вигляді. 

При цьому слід зазначити, що у разі складання та зберігання первинних документів і регістрів 

бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення інформації, підприємство 

зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників 

господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, 

передбачених законами (п. 6 ст. 9 Закону N 996). 

Крім того, посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевірку, у випадках, 

передбачених Кодексом, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії 

документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника 

податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності) (п. 85.8 ст. 85 Кодексу). 

Отже, платники податків, які здійснюють ведення документів з обліку доходів, витрат та інших 

показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних 

документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з 

обчисленням та сплатою податків і зборів у електронному вигляді, зобов'язані при проведенні перевірок 

надати посадовим особам контролюючого органу на їх вимогу копії документів, що належать до 

предмета перевірки. 

При цьому копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання 

електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством (ст. 7 Закону 

України від 22 травня 2003 року N 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг"). 

Стосовно питання можливості використання цифрового підпису в окремих документах 

бухгалтерського обліку зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку (у тому 

числі документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку) та фінансової звітності здійснюється 

Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності (п. 2 ст. 6 Закону N 996). 

Також зазначаємо, що використання цифрового підпису в таких документах як платіжні доручення, 

прибуткові (видаткові) касові ордери тощо, здійснюється з урахуванням нормативно-правових актів 

Національного банку України.  

 

ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ, СТВОРЕНИХ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 3 березня 2017 р. N 4451/6/99-99-14-03-03-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист про надання індивідуальної податкової 

консультації відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) щодо використання 

документів, створених в електронному вигляді, та повідомляє.  

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести 

облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або 
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податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 

звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких 

передбачено законодавством. 

Пунктом 2 статті 9 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996) визначено, що первинні та зведені облікові документи 

можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати обов'язкові реквізити, визначені 

цим пунктом. Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку 

за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. 

Також пунктом 6.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 N 88, передбачено, що первинні 

документи, облікові регістри та бухгалтерська звітність, створені у формі електронного документа, повинні 

зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, 

та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на 

папері. 

Статтею 1 Закону України від 23 травня 2003 року N 852-IV "Про електронний цифровий підпис" 

визначено, що електронний цифровий підпис є різновидом електронного підпису, отриманого за 

результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або 

логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. 

Отже, електронний документ, який складено відповідно до вимог чинного законодавства та 

який містить усі необхідні реквізити, має таку ж юридичну силу, як і документ, складений у 

паперовому вигляді. 

При цьому слід зазначити, що у разі складання та зберігання первинних документів і регістрів 

бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення інформації підприємство 

зобов’язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників 

господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, 

передбачених законами (пункт 6 статті 9 Закону N 996). 

Крім того, посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевірку, у випадках, 

передбачених Кодексом, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії 

документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника 

податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності) (пункт 85.8 статті 85 Кодексу). 

Отже, платники податків, які здійснюють ведення документів з обліку доходів, витрат та інших 

показників, пов’язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних 

документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з 

обчисленням та сплатою податків і зборів у електронному вигляді, зобов’язані при проведенні перевірок 

надати посадовим особам контролюючого органу на їх вимогу копії документів, що належать до 

предмета перевірки. 

При цьому копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання 

електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством (стаття 7 

Закону України від 22 травня 2003 року N 851-IV "Про електронні документи та електронний 

документообіг" (далі - Закон N 851)). 

Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного 

цифрового підпису відповідно до статті 12 Закону N 851. 

Щодо питання можливості використання цифрового підпису в окремих документах бухгалтерського 

обліку зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку (у тому числі документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку) та фінансової звітності здійснюється Міністерством 

фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші 

нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (пункт 2 

статті 6 Закону N 996). 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПИСІВ 

У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

 Затверджено Наказом Міністерства фінансів України  від 24 травня 1995 року N 88 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 р. за N 168/704 

[Дана редакція чинна з 26.05.2017 р.] 

 

[У тексті Положення слова "бухгалтерська звітність", "бухгалтерські звіти і баланси" у всіх 

відмінках замінено словами "бухгалтерська та інша звітність" у відповідних відмінках згідно з Наказом 

Міністерства фінансів України N 427 від 11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
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 1.1. Положення встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, 

а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності, що 

ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими 

організаціями (крім банків) незалежно від форм власності (надалі - підприємства), установ та організацій, 

основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету (надалі - установи). 

[У пункт 1.1 глави 1 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 від 

11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 

 1.2. Господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і 

безперервного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних 

документів, створених відповідно до вимог цього Положення. 

 

 1.3. Усі первинні документи, облікові регістри, бухгалтерська та інша звітність повинні складатись 

українською мовою. Поряд з українською мовою може застосовуватись інша мова у порядку, визначеному 

Законом України "Про засади державної мовної політики". 

[В абзац перший пункту 1.3 глави 1 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 

574 від 03.06.2013 р.] 

[В абзац перший пункту 1.3 глави 1 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 

427 від 11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 Документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку і складені іноземною мовою, 

повинні мати впорядкований аутентичний переклад на зазначену мову. 

 

2. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ 

 

2.1. Первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять 

відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх 

проведення. 

[В абзац перший пункту 2.1 глави 2 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 

372 від 07.06.2010 р.]  

[В абзац перший пункту 2.1 глави 2 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 

427 від 11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, 

капіталу, зобов'язань і фінансових результатів. 

 

 2.2. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. При 

реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на 

підставі даних касових апаратів, чеків тощо. Для контролю та впорядкування обробки інформації на основі 

первинних документів можуть складатися зведені документи (далі первинні документи). 

[У пункт 2.2 глави 2 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 від 

11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 

2.3. Первинні документи, створені в електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку 

за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. 

[Абзац перший пункту 2.3 глави 2 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів 

України N 372 від 07.06.2010 р.] 

 [Абзац другий пункту 2.3 глави 2 виключено, у зв’язку з чим абзац третій вважається абзацом 

другим, згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 372 від 07.06.2010 р.] 

 На вимогу контролюючих або судових органів та своїх контрагентів підприємство, установа 

зобов'язані за свій рахунок зробити копії таких документів на паперовому носії. 

 

2.4. Первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити: найменування підприємства, 

установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяг 

господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), 

посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, 

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні 

господарської операції. 

[Абзац перший пункту 2.4 глави 2 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів 

України N 372 від 07.06.2010 р.] 

[В абзаці першому пункту 2.4 глави 2 деякі слова виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів 

України N 427 від 11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

[Абзац другий пункту 2.4 глави 2 виключено, у зв’язку з чим абзац третій вважається абзацом 

другим, згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 372 від 07.06.2010 р.] 
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 Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути 

включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер 

документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо. 

 

2.5. Документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Електронний 

підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг. 

Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису 

допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства. 

[Пункт 2.5 глави 2 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 372 

від 07.06.2010 р.] 

 Повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи або 

фізичної особи – підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, 

цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджуються відповідно до 

законодавства. Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, 

актом органу юридичної особи тощо. 

[Пункт 2.5 глави 2 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 

987 від 30.09.2014 р. Зміни діють з 01.01.2015 р.] 

 

2.6. Фізичні та юридичні особи, які беруть участь у здійсненні операцій, пов'язаних з прийомом і 

видачею грошових коштів, цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей та інших об'єктів майна, 

забезпечуються підприємством, установою, що виконує ці операції, копіями первинних документів про таку 

операцію. 

Якщо правилами документообігу підприємства передбачена можливість відображення господарської 

операції, щодо якої на момент закінчення складання облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний 

період від контрагента у терміни, встановлені законодавством, не отримано первинного документа, 

підставою для перенесення інформації про таку господарську операцію до облікових регістрів 

бухгалтерського обліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), складений 

посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг. 

[Пункт 2.6 глави 2 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 

від 11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

Господарські операції, наведені у внутрішньому первинному документі (акті), оцінюються в порядку, 

визначеному національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними 

стандартами фінансової звітності. 

[Пункт 2.6 глави 2 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 

427 від 11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

  

2.7. Первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених 

відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із 

використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов’язкові реквізити чи реквізити 

типових або спеціалізованих форм. 

[Пункт 2.7 глави 2 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 372 

від 07.06.2010 р.] 

  

2.8. Додаткові вимоги до порядку створення первинних документів про касові і банківські операції, 

рух цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей та інших об'єктів майна передбачаються іншими 

нормативно-правовими актами. 

[У пункт 2.9 глави 2 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 1327 від 

08.11.2010 р.] 

  

2.9. У випадках, установлених законодавством, а також відповідними органами державної влади 

України, бланки первинних документів можуть бути віднесені до бланків суворої звітності. Бланки суворої 

звітності друкуються за зразками типових або спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом 

державної влади за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної фінансової політики, із обов’язковим друкуванням на бланках квитанцій, білетів, талонів, 

абонементів тощо їх номінальної вартості. Всі бланки суворої звітності підлягають нумерації, спосіб 

нанесення якої (нумератором, типографським способом) встановлюють відповідні органи державної влади. 

[Абзац перший пункту 2.9 глави 2 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів 

України N 372 від 07.06.2010 р.] 

[В абзац перший пункту 2.9 глави 2 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 

427 від 11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 Порядок використання та обліку бланків первинних документів суворої звітності, а також коло 

господарських операцій, оформлення яких провадиться на таких бланках, установлюються окремими 
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нормативно-правовими актами. 

[В абзац другий пункту 2.9 глави 2 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 

1327 від 08.11.2010 р.] 

 

2.10. Записи у первинних документах, облікових регістрах повинні здійснюватися тільки у темному 

кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою електронних засобів оброблення інформації та 

іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого строку зберігання 

документів та запобігли внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень. 

[У пункт 2.10 глави 2 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 372 від 

07.06.2010 р.] 

[У пункт 2.10 глави 2 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 від 

11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 

2.11. Вільні рядки в первинних документах підлягають обов'язковому прокреслюванню. 

  

2.12. Електронний документ створюється з дотриманням вимог законодавства про електронні 

документи та електронний документообіг. 

[Пункт 2.12 глави 2 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 372 

від 07.06.2010 р.] 

 

 2.13. Керівник підприємства, установи забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських 

операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і 

працівниками правомірних вимог головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення 

бухгалтерського обліку підприємства, щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і 

документів. 

[Абзац перший пункту 2.13 глави 2 доповнено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 

від 11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 Керівником підприємства, установи затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл 

(підписувати первинні (документи) на здійснення господарської операції, пов'язаної з відпуском 

(витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та 

іншого майна. Кількість осіб, які мають право підписувати документи на здійснення операцій з видачі 

особливо дефіцитних товарів і цінностей, бланків суворої звітності, повинно бути обмежено. 

  

2.14. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність 

відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи. 

[Пункт 2.14 глави 2 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 

1327 від 08.11.2010 р.] 

 

 2.15. Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які 

ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових 

реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, 

логічна ув'язка окремих показників. 

[Пункт 2.15 глави 2 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 574 

від 03.06.2013 р.] 

 

2.16. У разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері 

бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, 

установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання. 

[Пункт 2.16 глави 2 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 574 

від 03.06.2013 р.] 

  

2.17. Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати відмітку, яка виключає можливість їх 

повторного використання: при ручній обробці - дату запису в обліковий регістр, а при обробці 

електронними та іншими засобами - відтиск штампу оператора, відповідального за їх обробку, або відмітку, 

придатну для її оброблення електронними засобами. 

[Пункт 2.17 глави 2 доповнено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 372 від 07.06.2010 

р.] 

[У пункт 2.17 глави 2 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 від 

11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

  

2.18. Усі документи, що додаються до прибуткових та видаткових касових ордерів, а також 

документи, що стали підставою для нарахування заробітної плати та інших подібних виплат, підлягають 
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обов'язковому погашенню штампом або ручним надписом "Одержано" або "Сплачено" із зазначенням дати 

(числа, місяця, року). 

 

3. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ 

 

3.1. Облікові регістри - це носії спеціального формату (паперові, електронні) у вигляді відомостей, 

ордерів, книг, журналів тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого 

накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку. 

[У пункт 3.1 глави 3 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 372 від 

07.06.2010 р.] 

[У пункт 3.1 глави 3 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 від 

11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

  

3.2. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за 

формою і змістом. 

 

3.3. Підприємства й установи, що складають облікові регістри на електронних носіях, зобов'язані 

забезпечити технічні засоби для їх відтворення у зручному для читання вигляді. 

[У пункт 3.3 глави 3 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 372 від 

07.06.2010 р.] 

 

3.4. Відповідальність за несвоєчасне складання облікових регістрів та недостовірність відображених у 

них даних несуть особи, які склали та підписали ці облікові регістри. 

[Пункт 3.4 глави 3 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 1327 

від 08.11.2010 р.] 

 

3.5. Перенесення інформації з первинних документів до облікових регістрів повинно здійснюватися в 

міру її надходження до місця обробки, проте не пізніше терміну, що забезпечує своєчасну виплату 

заробітної плати, складання бухгалтерської та іншої звітності і розрахунків. 

[В абзац перший пункту 3.5 глави 3 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 

427 від 11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

У місяці надходження від контрагента первинного документа щодо господарської операції, 

інформація про яку в минулих звітних періодах була перенесена до облікових регістрів бухгалтерського 

обліку згідно з внутрішнім первинним документом (актом), до облікових регістрів бухгалтерського обліку за 

звітний період переноситься інформація про таку господарську операцію, при цьому її обсяг зазначається 

шляхом коригування на суму різниці між оцінкою такої господарської операції за внутрішнім первинним 

документом (актом) та первинним документом, отриманим від контрагента. 

[Пункт 3.5 глави 3 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 

від 11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 

3.6. Форми облікових регістрів, порядок записів у них, обробки та використання необхідної 

інформації визначаються відповідними нормативними документами про порядок їх застосування. 

 

3.7. Інформація про господарські операції підприємства, установи за звітний період (місяць, квартал, 

рік) з облікових регістрів переноситься у згрупованому вигляді до бухгалтерської звітності, порядок 

складання якої встановлюється відповідними нормативно-правовими актами. 

[У пункт 3.7 глави 3 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 372 від 

07.06.2010 р.] 

[У пункт 3.7 глави 3 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 від 

11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 

 4. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТАХ ТА ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРАХ 

 

 4.1. У тексті та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і звітності підчистки і 

необумовлені виправлення не допускаються. 

[У пункт 4.1 глави 4 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 від 

11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

  

4.2. Помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітності, що створені ручним способом, 

виправляються способом "червоного сторно", додаткових бухгалтерських проведень або коректурним 

способом, відповідно до якого неправильний текст або цифри закреслюються і над закресленим 

надписується правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було 
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прочитати виправлене. 

[У пункт 4.2 глави 4 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 від 

11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

  

4.3. Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом сторно. Цей 

спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) 

заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або із знаком "мінус", а правильний запис 

(сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. 

Внесенням цих даних до облікового регістру у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний 

запис та відображається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Довідка має 

наводити причину помилки, посилання на документи та облікові регістри, в яких допущено помилку, і 

підписується працівником, який склав довідку, та після її перевірки – головним бухгалтером. 

[Пункт 4.3 глави 4 доповнено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 372 від 07.06.2010 

р.] 

 

4.4. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом "виправлено" та підтверджено 

підписами осіб, що підписали цей документ, із зазначенням дати виправлення. 

 

4.5. У документах, якими оформлені касові і банківські операції та операції з цінними паперами, 

виправлення не допускається. 

 

4.6. Виправлення помилок у документах і регістрах, що створені у формі електронного документа, 

здійснюється відповідно до законодавства. 

[Пункт 4.6 глави 4 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 372 

від 07.06.2010 р.] 

 

 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБОРОТУ 

 

5.1. З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання для записів у бухгалтерському обліку 

первинних документів наказом керівника підприємства, установи встановлюється графік документообороту, 

в якому вказуються дата створення або одержання від інших підприємств та установ документів, прийняття 

їх до обліку, передача в обробку та до архіву. 

 

5.2. Графік документообороту на підприємстві, в установі повинен забезпечити оптимальну кількість 

підрозділів і виконавців, через які проходить кожен первинний документ, визначати мінімальний строк його 

знаходження в підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню контрольних функцій 

бухгалтерського обліку, підвищенню рівня його автоматизації. 

[У пункт 5.2 глави 5 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 372 від 

07.06.2010 р.] 

[У пункті 5.2 глави 5 деякі слова виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 

від 11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 

5.3. Графік документообороту оформляється у вигляді схеми або переліку робіт із створення, 

перевірки та обробки документів, що виконуються кожним підрозділом підприємства, установи, а також 

усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв'язку і термінів виконання робіт. 

 

5.4. Працівники підприємства, установи створюють і подають первинні документи, які відносяться до 

сфери їх діяльності, за графіком документообороту. Для цього кожному виконавцю видається витяг із 

графіка. У витязі наводиться перелік документів, що відносяться до функціональних обов'язків виконавця, 

терміни їх подання та підрозділи підприємства, установи, до яких передаються ці документи. 

 

5.5. Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообороту на підприємстві, в установі 

здійснюється головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку 

підприємства, вимоги яких щодо порядку подання до місця обробки необхідних документів та відомостей є 

обов'язковими для усіх підрозділів і служб підприємства. 

[Пункт 5.5 глави 5 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 

від 11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 

6. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

 

6.1. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські та інші звітності 

підлягають обов'язковій передачі до архіву. 
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6.2. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські та інші звітності до 

передачі їх до архіву підприємства, установи повинні зберігатися в бухгалтерській службі у спеціальних 

приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером. 

[У пункт 6.2 глави 6 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 від 

11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 

6.3. Бланки суворої звітності повинні зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних 

приміщеннях, що забезпечують їх схоронність. 

 

6.4. Первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська та інша звітність, створені у формі 

електронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу 

перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, 

встановленого для відповідних документів на папері. 

[Пункт 6.4 глави 6 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 372 

від 07.06.2010 р.] 

 

6.5. Первинні документи поточного місяця, що пройшли обробку ручним способом і відносяться до 

відповідного облікового регістру, комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються 

і супроводжуються довідкою для архіву. 

 

6.6. Строк зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності в 

архіві підприємства, установи визначається згідно з нормативно-правовим актом з питань визначення 

строків зберігання документів, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства. 

[Пункт 6.6 глави 6 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 372 

від 07.06.2010 р.] 

[Пункт 6.6 глави 6 доповнено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 від 11.04.2017 р. 

Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 

6.7. Зберігання первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і були підставою 

для складання звітності, а також бухгалтерських та інших звітностей, оформлення і передачу їх до архіву 

забезпечує головний бухгалтер підприємства, установи або особа, на яку покладено ведення 

бухгалтерського обліку підприємства. 

[Пункт 6.7 глави 6 доповнено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 від 11.04.2017 р. 

Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 

6.8. Видача первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських та інших звітностей з 

бухгалтерської служби і з архіву підприємства, установи працівникам інших структурних підрозділів може 

провадитися тільки за рішенням головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського 

обліку підприємства. 

[У пункт 6.8 глави 6 внесено зміни та доповнення згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 

427 від 11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 

6.9. Вилучення первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності у 

підприємств, установ здійснюється відповідно до законодавства. 

[Пункт 6.9 глави 6 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 1327 

від 08.11.2010 р.] 

[У пункт 6.9 глави 6 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 427 від 

11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 

6.10. У разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітності керівник 

підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію 

для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення. 

[В абзац перший пункту 6.10 глави 6 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України 

N 427 від 11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, охорони і державного 

пожежного нагляду. 

 Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується керівником підприємства, 

установи. Копія акта надсилається органу, в сфері управління якого перебуває підприємство, установа, а 

також територіальному органу центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову 

політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування 
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єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері 

боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також 

законодавства з питань сплати єдиного внеску, - підприємствами та місцевому фінансовому органу - 

установами, в 10-денний строк. 

[В абзац третій пункту 6.10 глави 6 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 

372 від 07.06.2010 р.] 

[В абзац третій пункту 6.10 глави 6 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 

427 від 11.04.2017 р. Зміни діють з 26.05.2017 р.] 

 

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ТА ПРАВОМІРНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФАКСИМІЛЕ ЯК РЕКВІЗИТУ 

ПЕРВИННОГО ДОКУМЕНТА 

 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 15 червня 2017 р. N 661/6/99-99-10-02-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо можливості та правомірності 

використання факсиміле як реквізиту первинного документа та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу 

України, повідомляє. 

Відповідно до частини 1 статті 207 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) правочин вважається 

таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у 

листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. 

Приписами частини 3 статті 207 ЦКУ передбачено, що використання при вчиненні правочинів 

факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого 

копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, 

встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій 

мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів. 

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) для цілей 

оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з 

визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, 

регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і 

сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. 

Також відповідно до статті 1 Закону України від 16 липня 1999 року N 996 "Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996) первинний документ - це документ, який містить 

відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. 

Первинні облікові документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату 

і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської 

операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської 

операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати 

особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (частина друга статті 9 Закону N 996). 

Разом з тим регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової 

політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно - 

правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга статті 6 

Закону N 996). 

Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 N 88 затверджено Положення про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 05.06. 1995 за N 168/704), яке встановлює порядок створення, прийняття і відображення у 

бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської 

звітності підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно 

від форм власності, установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів 

бюджету. 

Згідно з підпунктами 2.1, 2.2 та 2.5 пункту 2 цього Положення первинні документи - це документи, 

створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, 

включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. 

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, 

капіталу, зобов'язань і фінансових результатів. 

Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, 

якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення. 

Документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. 

Таким чином, використання факсимільного відтворення підпису при оформленні первинних 



14 

 

документів є можливим за письмовою угодою сторін, в якій містяться зразки відповідного аналога їх 

власноручних підписів, при здійсненні господарських операцій між суб'єктами господарювання. 

Податковим законодавством не передбачено права платників податків на застосовування факсиміле 

при підписанні податкових декларацій та/або розрахунків, а податкова звітність, складена з порушенням 

норм статті 48 Кодексу, не вважається податковою звітністю, крім випадків, встановлених пунктом 46.4 

статті 46 Кодексу. 

Аналогічна позиція стосовно використання факсимільного відтворення підпису при оформленні 

первинних документів зазначена в листах Державної фіскальної служби України від 28.12.2015 N 

27862/6/99-95-42-03-15 та від 11.02.2016 N 2895/6/99-95-42-01-15. 

 
ЩОДО НАДАННЯ РОЗ'ЯСНЕНЬ СТОСОВНО ВІДОБРАЖЕННЯ У ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ 

ВИТРАТ, ЯКІ НЕ ПІДТВЕРДЖЕНІ ПЕРВИННИМИ ДОКУМЕНТАМИ КОНТРАГЕНТІВ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 17 листопада 2016 р. N 24794/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо надання роз'яснень стосовно 

відображення у податковому обліку витрат, які не підтверджені первинними документами контрагентів, та, 

керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести 

облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або 

податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 

звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких 

передбачено законодавством. 

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій 

на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту. 

Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до 

оподаткування (п. 44.2 ст. 44 Кодексу). 

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом 

походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) 

фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності 

підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на 

прибуток підприємств" Кодексу. 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку визначені Законом України 

від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон 

N 996). 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 

Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності (п. 2 ст. 6 Закону N 996). 

Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання 

первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об'єднаннями та 

госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності, установ та організацій, 

основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету, встановлено Положенням про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 24.05.95 N 88, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.06.95 за N 168/704. 

 
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ВИТРАТ 

 

Лист Міністерства фінансів України 

від 22 квітня 2016 р. N 31-11410-06-5/11705 

 

Міністерства, інші центральні органи 

виконавчої влади України 

 

Міністерство фінансів України щодо відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності 

витрат, які не підтверджені первинними документами контрагентів, повідомляє. 

Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (далі - Закон) визначено 

принципи, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність. Згідно з принципом 

нарахування та відповідності доходів і витрат для визначення фінансового результату звітного періоду 
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необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. 

При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх 

виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та 

її розкриття у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 

"Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 (далі - П(С)БО 16). 

Відповідно до пункту 7 П(С)БО 16 витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з 

визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом 

певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

Вимоги щодо визнання витрат, визначені П(С)БО 16, відповідають вимогам за міжнародними 

стандартами фінансової звітності. Визнання витрат в бухгалтерському обліку та їх відображення у 

фінансовій звітності не залежить від періоду отримання первинних документів від контрагентів. Зокрема, 

підприємства повинні відображати витрати у фінансовій звітності в періоді отримання доходів, для яких 

вони здійснені, або їх фактичного понесення, якщо витрати неможливо пов'язати з доходом. При цьому 

відповідно до пункту 6 П(С)БО 16 витрати відображаються в сумі, яка є достовірно оціненою. 

Під достовірною оцінкою суми витрат слід розуміти максимально точну, неупереджену 

розрахункову суму витрат. Розрахункова сума витрат має ґрунтуватися на актуальній, доступній та надійній 

інформації. 

До джерел такої інформації можуть відноситись умови договорів; 

статистична інформація по витратах підприємства за попередні періоди; інформація про зміни 

тарифних ставок; інші джерела, визначені підприємством. 

Оскільки підходи до визначення розрахункової суми витрат, щодо яких на момент складання 

фінансової звітності не отримано первинних документів від контрагентів, не врегульовано нормативно-

правовими актами з бухгалтерського обліку, підприємства можуть самостійно визначати методику такої 

оцінки, яку доцільно включати до розпорядчого документа про облікову політику підприємства разом з 

переліком відповідальних осіб та строків подання ними відповідної інформації. 

При цьому підприємства можуть класифікувати витрати за групами (наприклад, комунальні витрати, 

витрати на зв'язок тощо) та визначати методику оцінки для кожного виду витрат або для кожної групи 

витрат окремо. 

Така методика має застосовуватись для відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій 

звітності витрат на постійній основі. Проте, за необхідності (наприклад, у разі зміни умов нарахування 

витрат) підприємства можуть вносити до цієї методики зміни. 

Відповідно до статті 9 Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є 

первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні 

бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її 

закінчення. 

Первинні документи повинні мати визначені Законом обов'язкові реквізити. 

Згідно з пунктом 2.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05.06.95 N 88, первинні документи складаються 

на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. 

Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно 

бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм. 

Ураховуючи зазначене, для визнання витрат, щодо яких на момент складання фінансової звітності не 

отримано первинних документів від контрагентів, відповідальною особою складається та передається до 

бухгалтерської служби документ (наприклад, бухгалтерська довідка) із зазначенням розрахункової суми 

витрат. 

При отриманні первинних документів від контрагентів (після складання та затвердження 

фінансової звітності) фактична сума витрат, зазначена у таких первинних документах, може відрізнятися 

від розрахункової суми, попередньо визнаної у періоді їх виникнення. Зазначені розбіжності не є 

підставою для коригування попередньо визнаної суми витрат попереднього звітного періоду (у тому 

числі методом "червоного сторно"), крім випадку, якщо така різниця є помилкою та суттєво впливає на 

фінансову звітність попередніх звітних періодів. Різниця має бути визнана у складі витрат періоду, коли 

виникли підстави для уточнення суми, наприклад, були фактично одержані первинні документи від 

контрагента. 

Таку ситуацію не можна розглядати як зміну облікових оцінок (пункти 3 та 6 Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 28.05.99 N 137 (далі - П(С)БО 6), оскільки обставини, на яких базувалася 

оцінка, не змінюються. Прикладами зміни облікових оцінок є зміни оцінки безнадійної заборгованості або 

зміни правил розрахунку амортизації. 

Ураховуючи зазначене, при оцінці витрат слід розрізняти ситуації, коли існує невизначеність у сумі 

або часі погашення зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій. У такому випадку відповідно до 

пункту 13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом 
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Міністерства фінансів України від 31.01.2000 N 20 (далі - П(С)БО 11), створюються забезпечення для 

відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат, перелік яких не є вичерпним, зокрема до 

нього можна віднести забезпечення під судові справи, позови тощо. 

Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що включається 

до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 

"Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92). 

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого 

ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути 

розрахунково визначена. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від 

діяльності підприємства. 

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було 

створено. 

Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригується 

(збільшується або зменшується). 

Якщо забезпечення не створювалось згідно з П(С)БО 11 у відповідному періоді, наприклад, через 

використання будь-якого суттєво невірного припущення при розрахунку зобов'язання при його визнанні, 

таку ситуацію слід розглядати як помилку. 

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється 

відповідно до П(С)БО 6. 

Для відображення нарахування витрат, щодо яких на момент складання фінансової звітності не 

отримано первинних документів від контрагентів, підприємство може вводити нові субрахунки до плану 

рахунків підприємства, оскільки відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України 30.11.99 N 291, субрахунки до синтетичних рахунків уводяться підприємствами 

самостійно, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності. 

Таким чином, витрати, щодо яких на момент складання фінансової звітності не отримано первинних 

документів від контрагентів, визнаються в періоді отримання доходу, для отримання якого вони здійснені, 

або їх фактичного понесення, якщо витрати неможливо прямо пов'язати з доходом. При цьому достатнім до 

моменту отримання первинних документів від контрагента є застосування первинних документів, 

створених підприємством самостійно у довільній формі з дотриманням вимог Закону щодо обов'язкових 

реквізитів первинного документа. 

При отриманні первинних документів після складання та затвердження фінансової звітності 

фактична сума витрат, зазначена у таких документах, може відрізнятися від розрахункової суми, 

попередньо визнаної у періоді їх виникнення. Зазначені розбіжності не є підставою для коригування 

попередньо визнаної суми витрат, крім випадку, якщо така різниця є помилкою та суттєво впливає на 

фінансову звітність попередніх звітних періодів. 

Заступник Міністра                        О. Макеєва 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

ЛИСТ від 18.11.2016 р. N 31-11410-07-27/32754 

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) 

підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти 

здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення 

господарської операції, якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. 

Згідно з Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим 

наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88 (далі - Положення), первинні документи 

складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної 

влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених 

самостійно бланків, які повинні містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих 

форм. 

Відповідно до Закону та Положення первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву 

документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та 

обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за 

здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного 

підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний 

http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/247.html
http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/3288.html
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цифровий підпис", або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні 

господарської операції. 

Згідно з п. 2.4 Положення залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних 

документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з 

Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує 

особу одержувача тощо. 

Відповідно до Закону активи - це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, 

використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси, які включають, зокрема 

товари, і розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 

"Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. N 246 (далі - ПБО-9), та 

розкриваються у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. N 2 (далі - Методичні рекомендації). 

Згідно з ПБО-9 та п. 2.1 Методичних рекомендацій запаси визнаються активом, якщо: підприємству 

перейшли ризики й вигоди, пов’язані з правом власності або з правом повного господарського відання 

(оперативного управління) на придбані (отримані) запаси; підприємство здійснює управління та контроль за 

запасами; існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх 

використанням; вартість запасів може бути достовірно визначена. 

Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. 

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з фактичних 

витрат, передбачених п. 9 ПБО-9. 

Відповідно до п. 2.5 Методичних рекомендацій запаси, придбані за іноземну валюту, оцінюються у валюті 

звітності із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операцій (дата визнання активів). 

Таким чином, датою здійснення операції для зарахування підприємством активів (товарів) на баланс є дата, 

на яку підприємству переходять усі ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на придбані активи 

(товари). 

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 06.01.2017 № 395/10/26-15-14-06-04 

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист Товариства,  та в межах своїх повноважень повідомляє 

наступне. 

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та 

доповненнями, для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших 

показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на 

підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, 

пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. 

 

Оприбуткування імпортного товару, та його первісна вартість визначається відповідно до п. 5 Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджений наказом Мінфіну від 

10.08.2000 № 193 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив валютних 

курсів» згідно з яким, операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті 

звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату 

здійснення операції (дата визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат). 

Враховуючи викладене, для вірного формування собівартості імпортованих товарів слід користуватись 

курсом НБУ, встановленому на дату розмитнення, та зазначеному в митній декларації при випуску 

таких товарів у вільний обіг. 

 Заступник  начальника                                       З.В. Лагутіна 

 
ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ОПЕРАЦІЙ З ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАВ І 

ОБОВ'ЯЗКІВ ПОКУПЦЯ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ НА ТРЕТЮ 

ОСОБУ 

http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/3288.html
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Лист Державної фіскальної служби України 

від 6 лютого 2017 р. N 2112/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на прибуток 

операцій з переведення прав і обов'язків покупця за договором купівлі-продажу нерухомості на третю особу 

та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток 

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 

визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень Кодексу. 

Таким чином, об'єктом оподаткування податком на прибуток є фінансовий результат до 

оподаткування, визначений за правилами бухгалтерського обліку, відкоригований на різниці відповідно до 

Кодексу. 

При цьому Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на 

різниці щодо операцій з переведення прав і обов'язків покупця на третю особу. Отже, такі операції 

відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 

Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"). 

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до п.п. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Кодексу індивідуальна 

податкова консультація - це роз'яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо 

практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових 

консультацій. 

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником 

податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу). 

 

ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ У СКЛАДІ ВИТРАТ ПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ ПАРКУВАННЯ 

АВТОМОБІЛІВ 

 

Лист Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві 

від 1 листопада 2016 р. N 23225/10/26-15-12-05-11 

… 

Оскільки, при здійсненні послуг з паркування автомобілів різниці не передбачені, то податкові 

коригування фінансового результату по зазначених операціях не здійснюються. 

Разом з тим, п. 44.2 ст. 44 Кодексу встановлено, що для обрахунку об'єкта оподаткування платник 

податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат 

та фінансового результату до оподаткування. 

Зокрема, для цілей оподаткування платники податку зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших 

показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі 

первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних 

з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 ст. 44 

Кодексу). 

… 

Таким чином, з питання правомірності відображення в бухгалтерському обліку у складі витрат плати 

за послуги паркування автомобілів, доцільно звертатися до Міністерства фінансів України. 

… 
ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ БУТИЛЬОВАНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ 

ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

 

Лист Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві 

від 23 травня 2016 р. N 11375/10/26-15-12-05-11 

… 

Положення цього розділу не передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на 

витрати, понесені на придбання бутильованої питної води для загального користування. 

Отже, такі витрати відображаються за правилами бухгалтерського обліку. 

…Таким чином, з питання правомірності відображення в бухгалтерському обліку витрат з 

придбання бутильованої питної води для загального користування, доцільно звертатися до Міністерства 
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фінансів України. 

…Відповідно до пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, господарська діяльність - діяльність особи, що 

пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, 

спрямована на отримання доходу. 

Таким чином, суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) платником податку у зв'язку з 

придбанням товарів/послуг, в тому числі і для трудових, господарсько-адміністративних та санітарних 

потреб підприємства (питна вода), включаються до складу податкового кредиту за умови наявності 

відповідного документального підтвердження (податкові накладні / розрахунки коригування до таких 

податкових накладних, зареєстровані в ЄРПН, митні декларації, інші документи, передбачені п. 201.11 ст. 

201 розд. V ПКУ). 

 

ТОПЛИВО 

 
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ СПИСАННІ ПАЛИВА І 

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 20 січня 2017 р. N 1186/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо питань застосування податкового 

законодавства при списанні палива і мастильних матеріалів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі - Кодекс), в межах компетенції повідомляє. 

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток 

із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 

зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього 

Кодексу. 

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести 

облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або 

податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 

звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких 

передбачено законодавством. 

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій 

на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п. 44.1 ст. 44 Кодексу. 

Таким чином, витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів враховуються при визначенні 

фінансового результату до оподаткування згідно із правилами бухгалтерського обліку у разі їх 

підтвердження належним чином оформленими первинними документами. 

При цьому Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на 

суму перевищення витрат палива над лінійною нормою, встановленою наказом Міністерства 

транспорту України від 10.02.98 р. N 43. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 

Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні"). 

Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання 

первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об'єднаннями та 

госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності, установ та організацій, 

основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету, встановлено Положенням про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства 

фінансів України від 24.05.95 р. N 88. 

 
СПИСАННЯ ПАЛИВА У ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ 

 

Лист Міністерства інфраструктури України 

від 21 лютого 2017 р. N 1441/18/10-17 

 

Списання пально-мастильних матеріалів у розмірі фактичних витрат не впливає на суму 

єдиного податку, що належить сплатити до бюджету. До того ж, ПКУ не містить вимог щодо 

обов'язковості застосування Норм N 43 для їх списання у податкових цілях. 

Виникають запитання: можна платнику єдиного податку списувати пально-мастильні 
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матеріали за фактичними витратами чи слід застосовувати певні норми для їх списання; чи матиме 

негативні податкові наслідки невикористання таких норм? 

 

Міністерство інфраструктури України <...> розглянуло лист <...> і повідомляє. 

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті затверджено наказом 

Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. N 43 (далі - Норми). 

У розділі "Загальні положення" Норм визначено, що Норми призначені для планування потреби 

підприємств, організацій та установ у пально-мастильних матеріалах і контролю за їх витратами, ведення 

звітності, запровадження режиму економії і раціонального використання нафтопродуктів, об'єктивно 

визначають порядок встановлення базових лінійних норм на основі централізовано зібраних даних із 

застосуванням механізму попередньої апробації в різноманітних природно-кліматичних, дорожніх та інших 

умовах в цілому в Україні (без конфлікту інтересів зацікавлених сторін: користувачів, водіїв і власників). 

При цьому забезпечується єдиний підхід щодо проведення суб'єктами господарювання розрахунків 

нормативних витрат палива для транспортних засобів, а також контроль правильності та обґрунтованості 

цих розрахунків. 

Передмовою до Норм визначено, що нормативний документ призначений для підприємств, 

організацій та установ (юридичних осіб) різних форм власності, що діють на території України і 

експлуатують автомобілі. 

Згідно з положеннями Норм, суб'єкти господарювання самостійно встановлюють нормативні витрати 

палива відповідно до конкретних умов експлуатації, виходячи з внутрішньої політики підприємства та на 

підставі визначеної ними фактичної потреби в рамках єдиної прозорої системи нормування. 

Зокрема, пунктом 1.9 Норм передбачено, що конкретні значення нормативних витрат палива 

встановлюються підприємствами залежно від фактичних потреб (але не вище гранично допустимих 

значень), відповідно до певних умов експлуатації та за умови виконання ними певних визначених Нормами 

вимог. У пункті 3.5 Норм наведено вимоги та рекомендації щодо визначення суб'єктами господарювання 

фактичних потреб у паливі. 

Але встановлення нормативних витрат палива, за визначенням, не може безпосередньо базуватися на 

фактичних обсягах витрат палива, що використовується автомобілем, як зазначається у листі N ПМ-13-799. 

Дані щодо споживання палива, отримані під час експлуатації (зокрема, дані контрольних заїздів або 

відповідних обстежень тощо), не є підставою для встановлення базових лінійних норм або безпосередньо 

нормативних витрат палива. Однак ці дані можуть бути використані підприємствами для обґрунтування 

встановлення конкретних значень коригуючих коефіцієнтів (у регламентованих межах) при розрахунках 

нормативних витрат палива в певних умовах експлуатації, виявлення причин перевитрат палива, резервів 

економії тощо. 

Фактична витрата палива коливається в широких межах залежно від багатьох чинників зі змінами 

умов експлуатації тощо. Ці коливання мають враховуватися застосуванням додаткових норм витрат палива 

та коригуючих коефіцієнтів, передбачених Нормами, під час розрахунків підприємством нормативних 

витрат палива. 

Якщо фактична витрата палива суттєво відрізняється від нормативної, це може служити приводом 

для перевірки врахування всіх причетних чинників і, в разі потреби, змін у застосуванні коригувальних 

коефіцієнтів і значень норм додаткового споживання палива, щоб привести їх перелік і значення у 

відповідність із реальними умовами експлуатації (наприклад, експлуатація автомобіля переважно в умовах 

численних та тривалих заторів у місті тощо). 

Такі розбіжності, однак, можуть вказувати і на наявність інших причин підвищеного споживання 

палива, наприклад: перевищення встановлених Правилами дорожнього руху обмежень швидкості, 

агресивний стиль водіння, низький тиск повітря в шинах, різноманітні технічні несправності, вибір 

нераціонального маршруту руху та/або часу роботи, що призводить до суттєвих простоїв у заторах, або 

нецільове використання палива. 

Норми дають власникові змогу оперативно прийняти рішення щодо усунення чинників, які 

призводять до підвищеної витрати палива, та впровадження практики дотримання водіями економних 

методів керування транспортними засобами, більш ефективного й енергоощадного планування поїздок, 

проведення вчасного технічного обслуговування чи ремонту транспортних засобів тощо. 

Система нормування витрат палива в експлуатації є також дійовим інструментом фіксації базового 

рівня споживання палива для реалізації програм навчання методів економічного водіння та наступного 

постійного підтримання водіями отриманих навичок, а також економії коштів, витрачених на програму 

такого навчання. Добре відомо, що навички економічного водіння водіїв із часом швидко втрачаються, тому 

система нормування є ефективним інструментом подальшого підтримування набутих навичок. 

Слід зазначити, що необхідність розроблення Норм виникла внаслідок того, що суб'єкти 

господарювання списували паливо і мастильні матеріали на підставі довільно взятих даних. Відповідні звіти 

затверджували власні комісії підприємств, що не забезпечувало можливість об'єктивного підходу до 

нормування витрат нафтопродуктів, призводило до завищення норм (часто в декілька разів!) та численних 

зловживань. 
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Установлення підприємствами об'єктивних нормативних витрат палива відповідно до методології, що 

надається Нормами, є, безумовно, важливим для обґрунтованого визначення собівартості перевезень та в 

цілому собівартості продукції, що постачається споживачам автомобільним транспортом, собівартості 

послуг з перевезення пасажирів, аргументованого визначення бази оподаткування суб'єктів господарювання 

тощо. Але, на наш погляд, найважливіше те, що Норми є інструментом економії витрат енергетичних 

ресурсів в Україні. 

Чинна система нормування забезпечує єдині методичні підходи до визначення нормативних витрат 

палива і мастильних матеріалів, дає змогу суб'єктам господарювання самостійно встановлювати їх 

нормативні витрати у певних межах залежно від умов експлуатації і водночас сприяє встановленню 

прозорих, справедливих і рівних відносин між власниками та водіями транспортних засобів. 

У цілому Норми широко застосовуються організаціями та підприємствами України всіх форм 

власності, а також податковими органами й органами регулювання у відносинах із юридичними особами. На 

їх основі здійснюється встановлення тарифів на пасажирські перевезення, а також розподіл державних 

бюджетів, планування та розподіл організаціями своїх витрат на паливо для автомобілів. 

Зокрема, Норми застосовують Державне управління справами Президента України, Управління 

справами Апарату Верховної Ради України, Міністерство юстиції України, Міністерство фінансів України, 

Міністерство інфраструктури України, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, 

Генеральна прокуратура України, Державна фіскальна служба України, Державна фінансова інспекція 

України, Вищий господарський суд України, Національний банк України, інші міністерства, центральні та 

місцеві органи виконавчої влади, численні організації, установи, підприємства та суб'єкти господарювання 

різних форм власності. 

Принагідно зауважимо, що останнім дослідженням за проектом Clima East "Розвиток потенціалу у 

розробці Національної політики щодо регулювання викидів СО2 та споживання енергії дорожнім 

транспортом в Україні", виконаним на замовлення Мінінфраструктури міжнародною групою експертів під 

керівництвом компанії Ricardo Energy & Environment (Великобританія) за підтримки Європейської Комісії, 

визначено, що державна система нормування споживання палива автомобільним транспортом в Україні 

виявилась ефективним засобом контролю та зниження витрат на паливо. За результатами дослідження 

рекомендовано забезпечити подальший розвиток чинної в Україні системи нормування споживання палива в 

експлуатації та її поширення на всі підприємства, які експлуатують автомобільний транспорт, як 

інструменту, що застосовується для контролю та зменшення надмірного використання палива 

автомобільним транспортом. 

Отже, враховуючи наведене вище, вважаємо, що списання палива і мастильних матеріалів дорожнім 

транспортом суб'єктів господарювання незалежно від відомчої підпорядкованості, форми власності або 

форми оподаткування доцільно здійснювати відповідно до Норм за єдиною прозорою системою. 

Застосування підприємством нормативних витрат палива, що перевищують гранично допустимі 

значення, встановлені Нормами, або безконтрольне списання палива і мастильних матеріалів за 

"фактичними витратами" є неприйнятним в Україні, оскільки це створює умови для зловживань. 
Невикористання таких норм матиме серйозні негативні наслідки для економіки країни, частина яких 

описана вище, зокрема: підвищення собівартості транспортних послуг і в цілому продукції, що перевозиться 

автомобільним транспортом, ухилення суб'єктів господарювання від сплати податків, нецільове 

використання палива, в цілому надмірне та неефективне споживання Україною енергетичних ресурсів тощо. 

Дорожній транспорт є найбільшим споживачем моторних палив, що переважно імпортуються в 

Україну. Питання економії енергетичних ресурсів дорожнім транспортом - важлива складова національної 

енергетичної безпеки. Крім того, зменшення питомого споживання енергії та викидів парникових газів 

дорожнім транспортом є однією з ключових складових виконання міжнародних зобов'язань України у сфері 

зміни клімату. 

З огляду на викладене, вважаємо за доцільне підтримати вимоги органів Державної фіскальної 

служби України щодо обов'язковості списання витрат палива і мастильних матеріалів дорожнім 

транспортом, а також здійснення контролю правильності та обґрунтованості цих розрахунків суб'єктами 

господарювання незалежно від відомчої підпорядкованості, форми власності або форми оподаткування за 

єдиною прозорою системою, що досягається завдяки застосуванню Норм. 

Насамкінець зазначаємо, що питання оподаткування, порушені у листі <...> належать до компетенції 

Державної фіскальної служби України. 

В. о. Міністра                             Ю. Лавренюк 

 
Лист ДФС від 07.04.2017 № 7308/6/99-99-15-02-02-15 

ГСМ для арендованных у работников автомобилей: без корректировок 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо віднесення витрат на придбання паливно-

мастильних матеріалів, якими заправляються власні автомобілі працівників під час виконання ними 

трудових обов’язків, до складу витрат на збут та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – 

Кодекс), повідомляє. 



22 

 

Згідно з п.п. 14.1.97 п. 14.1 ст. 14 Кодексу лізингова (орендна) операція – господарська операція (крім 

операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної 

особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів у користування іншим фізичним чи 

юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк. 

Статтею 799 Цивільного кодексу України встановлено, що укладений договір найму транспортного засобу 

за участі фізичної особи, підлягає нотаріальному посвідченню. 

Відповідно до п. 138.2 ст. 138 Кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015,   витрати, які враховуються для 

визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують 

здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами 

ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Кодексу. 

Залежно від призначення використання орендованого майна у податковому обліку витрати можуть бути 

віднесені до загальновиробничих, адміністративних та витрат на збут товарів, робіт, послуг. 

Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов’язаних зі збутом 

товарів, виконанням робіт, наданням послуг (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, 

опалення, освітлення, охорона), належать до витрат на збут, які включають витрати, пов’язані з реалізацією 

товарів, виконанням робіт, наданням послуг (абзац «д» п.п. 138.10.3 ст. 138.10 ст. 138 Кодексу). 

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті затверджені наказом 

Міністерства транспорту України від 10.02.1998 № 43. 

Враховуючи викладене, при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток в умовах дії Кодексу 

до 01.01.2015, платник податку має право включити до складу витрат на збут витрати на утримання 

власного транспортного засобу працівника, який використовується у господарській діяльності такого 

платника в цілях транспортування товарів (у тому числі використане пальне, витрати для списання якого 

обмежуються встановленими нормами), за умови укладення з працівником належним чином оформленого 

договору оренди транспортного засобу. 

Починаючи з 01.01.2015, відповідно до положень п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом 

оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 

(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, 

які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу. 

Розділом III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу не передбачено коригування фінансового 

результату до оподаткування на різниці з придбання паливно-мастильних матеріалів, якими 

заправляються власні автомобілі працівників під час виконання ними трудових обов’язків. 

Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні»). 

Бесплатно полученное  
 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА РІЗНИЦІ, ЩО 

ВИНИКАЮТЬ ПРИ БЕЗОПЛАТНОМУ ОТРИМАННІ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 8 грудня 2016 р. N 26668/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 

оподаткування на різниці, що виникають при безоплатному отриманні матеріальних цінностей, та, 

керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток 

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 
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визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу. 

Розділом ІІІ Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на 

різниці, що виникають за операціями з безоплатного отримання матеріальних цінностей, тобто такі 

операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 

Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності (п. 2 ст. 6 Закону N 996). 

 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК У РАЗІ 

БЕЗОПЛАТНОГО ОТРИМАННЯ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 27 березня 2017 р. N 6185/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення об'єкта оподаткування з 

податку на прибуток у разі безоплатного отримання авторських і суміжних прав та, керуючись ст. 52 

Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Згідно з п.п 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток 

із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 

зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу. 

Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по 

операціях з безоплатного отримання авторських і суміжних прав. Отже, такі операції відображаються 

відповідно до правил бухгалтерського обліку. 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності в Україні визначає Закон України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996). 

Відповідно до ст. 9 Закону N 996 підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є 

первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні 

бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її 

закінчення. 

Первинні документи повинні мати визначені Законом N 996 обов'язкові реквізити. Згідно з пунктом 

2.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 05.06.1995 N 88, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

05.06.1995 за N 168/704, первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, 

затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може 

здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити 

чи реквізити типових або спеціалізованих форм. 

Регулятором з питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності є Міністерство 

фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші 

нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 

Закону N 996). 

Отже, питання відображення в бухгалтерському обліку безоплатно отриманих авторських і суміжних 

прав, а також визначення ціни у разі безоплатного отримання авторських і суміжних прав належать до 

компетенції Міністерства фінансів України. 

 
Возвратная финпомощь 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

від 24.05.2017 р. N 337/П/99-99-15-02-02-14/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на прибуток 

поворотної фінансової допомоги та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 

повідомляє. 

http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/kodeks/1349.html
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Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток 

із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 

зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу. 

Положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці 

по операціях з надання та отримання поворотної фінансової допомоги. 

Зазначені операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні 

фінансового результату до оподаткування. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 

Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку, інші нормативно- правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ У ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ 

ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 24 травня 2017 р. N 335/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення у податковому 

обліку витрат на утримання та обслуговування об'єктів соціально-культурного призначення та, 

керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на 

прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається 

шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового і результату до оподаткування 

(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу. 

Положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до 

оподаткування на суму витрат з утримання та обслуговування (охорона, прибирання, 

використання витратних матеріалів для обслуговування) об'єктів соціально-культурного 

призначення. 

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні 

фінансового результату до оподаткування. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні"). 
 

ВІДРЯДЖЕННЯ 
 

ПКУ: ЗМІНИ З 01.01.2017: 
170.9.1. Податковим агентом платника податку під час оподаткування суми, виданої платнику 

податку під звіт та не повернутої ним протягом встановленого підпунктом 170.9.2 цього пункту строку, є 

особа, що видала таку суму, а саме:  

а) на відрядження - у сумі, що перевищує суму витрат платника податку на таке відрядження, 

розрахованій згідно із цим підпунктом. 

Не є доходом платника податку - фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм 

роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у 

встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, а саме, на проїзд 

(у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і 

за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті), оплату вартості проживання у готелях 

http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/247.html
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(мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, 

чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на найм інших жилих приміщень, оплату 

телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, 

інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження, в 

тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку із здійсненням таких витрат. 

Зазначені в абзаці другому цього підпункту витрати не є об'єктом оподаткування цим податком лише 

за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків 

або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності 

посадкового талона, якщо його обов'язковість передбачена правилами перевезення на відповідному виді 

транспорту, та розрахункових документів про їх придбання за всіма видами транспорту, в тому числі 

чартерних рейсів, рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з 

розміщення та проживання фізичної особи, в тому числі бронювання місць у місцях проживання, страхових 

полісів тощо. 

[В абзац третій підпункту "а" підпункту 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 внесено зміни згідно із 

Законом України N 1797-VIII від 21.12.2016 р. Зміни діють з 01.01.2017 р.] 

Включаються до оподатковуваного доходу вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів, суми 

"чайових", за винятком випадків, коли суми таких "чайових" включаються до рахунку згідно із законами 

країни перебування, а також плата за видовищні заходи. 

До оподатковуваного доходу не включаються також витрати на відрядження, не підтверджені 

документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), 

понесені у зв'язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен 

календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон - не вище 80 євро за кожен календарний 

день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком 

України, в розрахунку за кожен такий день. 

[Абзац п’ятий підпункту "а" підпункту 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 викладено у новій редакції 

згідно із Законом України N 1797-VIII від 21.12.2016 р. Зміни діють з 01.01.2017 р.] 

Кабінетом Міністрів України окремо визначаються граничні норми добових для відрядження членів 

екіпажів суден/інших транспортних засобів або суми, що спрямовуються на харчування таких членів 

екіпажів замість добових, якщо такі судна (інші транспортні засоби): 

провадять комерційну, промислову, науково-пошукову чи риболовецьку діяльність за межами 

територіальних вод України; 

виконують міжнародні рейси для провадження навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або 

вантажів за плату за межами повітряного або митного кордону України; 

використовуються для проведення аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних робіт за межами 

митного кордону або територіальних вод України. 

Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у 

відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються 

(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначаються Кабінетом Міністрів України. Сума добових 

для таких категорій фізичних осіб не може перевищувати суму, встановлену цим підпунктом. 

Сума добових визначається в разі відрядження: 

у межах України та країн, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи 

(дозволу на в'їзд), - згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами; 

до країн, в'їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в'їзд), - 

згідно з наказом про відрядження за наявності документальних доказів перебування особи у відрядженні 

(відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання та/або 

будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні). 

[В абзац тринадцятий підпункту "а" підпункту 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 внесено зміни 

згідно із Законом України N 1797-VIII від 21.12.2016 р. Зміни діють з 01.01.2017 р.] 

За відсутності зазначених відповідних підтвердних документів, сума добових включається до 

оподатковуваного доходу платника податку. 

[В абзаці чотирнадцятому підпункту "а" підпункту 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 деякі слова 

виключено згідно із Законом України N 1797-VIII від 21.12.2016 р. Зміни діють з 01.01.2017 р.] 

… 

Обратите внимание: согласно ч. 2 ст. 121 КЗоТ, предприятие обязано выплатить суточные за время 

нахождения в командировке в размерах, которые устанавливаются законодательством. Здесь нужно помнить 

о минимальной гарантии — как сказано в письме Минфина от 21.12.2016 г. №1732/0/101-16/28, размер 

суточных не может быть ниже 30,00 грн. 

Для загранкомандировок максимальная необлагаемая сумма суточных — 80 евро за каждый календарный 

день командировки по курсу НБУ из расчета за каждый такой день. В результате для целей 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=4#st121
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налогообложения (расчета необлагаемого размера суточных) за каждый день загранкомандировки следует 

определить эквивалент указанной суммы в гривнях. 

И хотя абзац 5 пп. 170.9.1 НКУ говорит о евро, требования выдавать аванс исключительно в евро нет. По 

нашему мнению, его можно выдавать в свободно конвертируемой валюте. Курс НБУ берется или на дату 

выплаты аванса, или на дату утверждения Отчета (если аванс не выдавался). Расходы в загранкомандировке, 

а также курсовые разницы по монетарным статьям следует признавать с учетом П(С)БУ 21. 

Аванс на загранкомандировку 

Сумма аванса в части суточных, которые не облагаются НДФЛ и военным сбором, с 01.01.2017 г. привязана 

к курсу евро (раньше этого не было) и должна составлять не более 80 евро за каждый календарный день 

такой командировки по официальному обменному курсу гривни к евро, установленному НБУ, из расчета за 

каждый такой день. 

Чтобы определить сумму необлагаемых суточных, нужно: 

— за каждый день загранкомандировки определять эквивалент в гривнях для необлагаемой суммы 80 

евро по официальному курсу НБУ в этот день; 

— если сумма суточных окажется больше предельной суммы в эквиваленте 80 евро, то сумма превышения 

включается в общий месячный налогооблагаемый доход работника как дополнительное благо. 

Такая же облагаемая сумма может возникнуть и в результате другого порядка отражения аванса на 

командировку или возмещения суточных после нее в учете (в случае выдачи аванса или возмещения в 

национальной валюте). Например, суточные, выданные авансом, учитываются по одному курсу (на дату его 

выдачи), а для целей налогообложения нужно принимать во внимание разные курсы каждого отдельного 

дня, и во время командировки такой курс может стать меньше. В таком случае у работника может 

возникнуть налогооблагаемый доход в сумме курсовой разницы. 

Во избежание такой ситуации нужно либо устанавливать размер суточных, эквивалентный евро, в 

меньшей сумме, либо прописывать в приказе, что сумма суточных за каждый день загранкомандировки 

устанавливается в эквиваленте в гривнях для необлагаемой суммы 80 евро по официальному курсу НБУ в 

этот день, или выдавать аванс в евро. 

ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ВИТРАТ НА ВІДРЯДЖЕННЯ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 2 лютого 2017 р. N 1945/6/99-99-13-02-03-15 

 

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 

розглянула лист … щодо практичного застосування норм чинного законодавства і в межах компетенції 

повідомляє. 

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до п.п. 

165.1.11 п. 165.1 ст. 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку 

не включаються, зокрема, кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані 

згідно із п. 170.9 ст. 170 Кодексу. 

Згідно із п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу не є доходом платника податку - фізичної особи, яка 

перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, 

організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в 

межах фактичних витрат. 

При цьому зазначені в абзаці другому п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу витрати не є об'єктом 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб лише за наявності підтвердних документів, що 

засвідчують вартість цих витрат. 

Крім того, будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника 

податку за наявності документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з господарською діяльністю 

роботодавця/сторони, що відряджає, зокрема (але не виключно) документів, що засвідчують участь 

відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за 

тематикою, що збігається з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає. 

Зауважуємо, регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.142?page=21#pn3410
https://blank.dtkt.ua/blank/194
http://docs.dtkt.ua/doc/1027.441.0
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здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової 

політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-

правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга ст. 6 

Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні"). 

 

ЩОДО ПІДТВЕРДНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ВАРТІСТЬ ВИТРАТ НА 

ВІДРЯДЖЕННЯ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 2 лютого 2017 р. N 1946/6/99-99-13-02-03-15 

  

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 

розглянула лист … щодо підтвердних документів, що засвідчують вартість витрат на відрядження, та в 

межах компетенції повідомляє, що відповідь надається згідно з нормами Кодексу, чинними у 2016 році. 

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно із п.п. 165.1.11 п. 

165.1 ст. 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не 

включаються, зокрема кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані згідно 

з п. 170.9 ст. 170 Кодексу. 

Відповідно до п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу до оподатковуваного доходу не включаються 

витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних 

потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням у межах території України, 

але не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року, у розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон - 

не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 

року, у розрахунку за кожен календарний день такого відрядження. 

Сума добових визначається у разі відрядження: 

у межах України та країн, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи 

(дозволу на в'їзд), - згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами; 

до країн, в'їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в'їзд), - 

згідно з наказом про відрядження та відмітками уповноваженої службової особи Державної прикордонної 

служби України у закордонному паспорті або документі, що його замінює. 

За відсутності зазначених відповідних підтвердних документів, наказу або відміток уповноваженої 

службової особи Державної прикордонної служби України у паспорті або документі, що його замінює, сума 

добових включається до оподатковуваного доходу платника податку. 

Враховуючи викладене, підставою для невключення суми добових до оподатковуваного доходу 

платника податку у разі відрядження його до країни, в'їзд на територію якої здійснюється за наявності візи, 

є, зокрема відмітка уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України у 

закордонному паспорті або документі, що його замінює. 

Водночас інформуємо, що Законом України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII "Про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" внесено зміни до 

абзацу тринадцятого п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу, а саме: слова "та відмітками уповноваженої 

службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його 

замінює" замінено словами "за наявності документальних доказів перебування особи у відрядженні 

(відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання та/або 

будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні)". 

 

ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОВИМ АГЕНТОМ СУМ ВІДШКОДОВАНИХ ВИТРАТ, 

ПОНЕСЕНИХ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ (ПРАЦІВНИКОМ) ПІД ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ У МЕЖАХ 

УКРАЇНИ АБО ЗА КОРДОН (КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ ТАКСІ) 

 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 29 травня 2017 р. N 405/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 

розглянула лист щодо оподаткування податковим агентом сум відшкодованих витрат, понесених фізичною 

особою (працівником) під час відрядження у межах України або за кордон (користування послугами таксі) і 

в межах компетенції повідомляє. 

Згідно зі ст. 121 Кодексу законів про працю України працівники мають право на відшкодування 

витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку зі службовими відрядженнями. 

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 

165.1.11 п. 165.1 ст. 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку 
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не включаються, зокрема, кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані 

згідно із п. 170.9 ст. 170 Кодексу. 

Підпунктом пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу передбачено, що не є доходом платника податку - 

фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів 

підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку 

витрат на відрядження в межах фактичних витрат, зокрема, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, 

бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому 

числі на орендованому транспорті). 

Зазначені в абзаці другому пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу витрати не є об'єктом оподаткування 

цим податком лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді, 

зокрема транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних 

квитків за наявності посадкового талона, якщо його обов'язковість передбачена правилами перевезення на 

відповідному виді транспорту, та розрахункових документів про їх придбання за всіма видами транспорту, в 

тому числі чартерних рейсів, тощо. 

При цьому будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника 

податку за наявності документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з господарською діяльністю 

роботодавця/сторони, що відряджає. 

Основним документом, який регулює відрядження працівників органів державної влади, підприємств, 

установ та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, є Інструкція 

про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів 

України від 13.03.1998 р. N 59 (далі - Інструкція N 59). При цьому інші підприємства та організації можуть 

використовувати Інструкцію N 59 як допоміжний (довідковий) документ. 

Враховуючи викладене, у разі якщо юридична особа (роботодавець) не фінансується за рахунок 

бюджетних коштів, то сума відшкодованих фізичній особі (працівнику) витрат, понесених таким 

працівником під час відрядження за кордон або у межах України (за користування послугами таксі), не 

включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, за умови виконання 

вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 Кодексу. 

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і 

може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

Щодо податкової консультації, наданої листом ДФС від 28.03.2017 р. N 6366/6/99-99-13-02-03-15, то 

слід зазначити, що вказана консультація надана конкретному платнику податку з урахуванням його 

обставин, викладених у листі і є індивідуальною. 

Лист ДФС від 28.03.2017 № 6366/6/99-99-13-02-03-15 

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), 

розглянула лист щодо практичного застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції 

повідомляє таке. 

Згідно зі ст. 121 Кодексу законів про працю України працівники мають право на відшкодування витрат та 

одержання інших компенсацій у зв’язку зі службовими відрядженнями. 

         Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом ІV Кодексу, відповідно до п.п. 

165.1.11 п. 165.1 ст. 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку 

не включаються, зокрема, кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані 

згідно із п. 170.9 ст. 170 Кодексу. 

Підпунктом п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу передбачено, що не є доходом платника податку – фізичної 

особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів 

підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку 

витрат на відрядження в межах фактичних витрат, зокрема, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, 

бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому 

числі на орендованому транспорті). 

Зазначені в абзаці другому п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу витрати не є об’єктом оподаткування цим 

податком лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді, зокрема 

транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за 

наявності посадкового талона, якщо його обов’язковість передбачена правилами перевезення на 

відповідному виді транспорту, та розрахункових документів про їх придбання за всіма видами транспорту, в 

тому числі чартерних рейсів, тощо. 
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При цьому будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку 

за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження з господарською діяльністю 

роботодавця/сторони, що відряджає. 

         Враховуючи викладене, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 

платника податку – фізичної особи сума відшкодованих йому роботодавцем витрат, понесених таким 

платником під час відрядження за кордон (користування послугами таксі), за умови виконання вимог, 

встановлених п. 170.9 ст. 170 Кодексу. 

ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ СУМИ ВИТРАТ 

ПРАЦІВНИКА ЗА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ ТАКСІ, ПОНЕСЕНИХ НИМ ПІД ЧАС 

ВІДРЯДЖЕННЯ ЗА КОРДОН 

 

Індивідуальна податкова консультація Офісу великих платників Державної фіскальної служби України 

від 2 червня 2017 р. N 449/ІПК/28-10-01-03-11 

 

Згідно зі ст. 121 Кодексу законів про працю України працівники мають право на відшкодування 

витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку зі службовими відрядженнями. 

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України 

(далі - Кодекс), відповідно до п.п. 165.1.11 п. 165.1 ст.165 якого до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, отримані платником податку 

на відрядження або під звіт і розраховані згідно із п. 170.9 ст. 170 Кодексу. 

Підпунктом 170.9.1 п. 170.9 ст.170 Кодексу передбачено, що не є доходом платника податку - 

фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів 

підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку 

витрат на відрядження в межах фактичних витрат, зокрема, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, 

бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому 

числі на орендованому транспорті). 

Зазначені в абзаці другому п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст.170 Кодексу витрати не є об'єктом оподаткування 

цим податком лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді, 

зокрема транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних 

квитків за наявності посадкового талона, якщо його обов'язковість передбачена правилами перевезення на 

відповідному виді транспорту, та розрахункових документів про їх придбання за всіма видами транспорту, в 

тому числі чартерних рейсів, тощо. 

При цьому будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника 

податку за наявності документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з господарською діяльністю 

роботодавця/сторони, що відряджає. 

Основним документом, який регулює відрядження працівників органів державної влади, підприємств, 

установ та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, є Інструкція 

про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів 

України від 13.03.1998 N 59 (далі - Інструкція N 59). При цьому інші підприємства та організації можуть 

використовувати Інструкцію N 59 як допоміжний (довідковий) документ. 
Враховуючи викладене, у разі якщо юридична особа (роботодавець) не фінансується за рахунок 

бюджетних коштів, то сума відшкодованих фізичній особі (працівнику) витрат, понесених таким 

працівником під час відрядження за кордон (за користування послугами таксі), не включаються до його 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, за умови виконання вимог, встановлених п. 

170.9 ст. 170 Кодексу. 

 
ЧИ ВВАЖАЮТЬСЯ ДОДАТКОВИМ БЛАГОМ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА ВИТРАТИ НА 

ТАКСІ, ЯКІ БУЛИ ПОНЕСЕНІ НИМ ПІД ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

АБО ЗА ЇЇ МЕЖАМИ, ЯКЩО ЗА РІШЕННЯМ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА ДАНІ ВИТРАТИ 

БУЛИ ВІДШКОДОВАНІ ПРАЦІВНИКУ 

 

Лист Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві 

від 17 березня 2017 р. N 5586/10/26-15-13-01-12 

  

Відповідно до п.162.1 ст.162 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-УІ із 

змінами та доповненнями (далі - Кодекс) платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема фізична 

особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; 

податковий агент. 

Дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або 
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нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату 

(нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній 

(морській) економічній зоні (пп.14.1.54 п.14.1 ст.14 Кодексу). 

Згідно із п.163.1 ст.163 Кодексу об'єктом оподаткування платника податку (як резидента так і 

нерезидента) є, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, який складається із суми 

оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом звітного податкового місяця. 

Під час визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у 

грошовій, так і негрошовій формах (п.164.3 ст.164 Кодексу), крім визначених у ст.165. цього Кодексу. 

Відповідно до п.п. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (оподатковуваного) 

доходу платника податку не включаються, зокрема кошти, отримані на відрядження або під звіт і 

розраховані згідно з п.170.9 ст.170 Кодексу. 

Пунктом 170.9 ст. 170 Кодексу передбачено оподаткування сумм надміру витрачених коштів, 

отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк. 

Згідно з п.п 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу не є доходом платника податку - фізичної особи, яка 

перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, 

організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в 

межах фактичних витрат, а саме, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних 

квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому 

транспорті), оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат 

на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), 

на найм інших жилих приміщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів 

на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду 

та перебування у місці відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку із 

здійсненням таких витрат. 

Зазначені в абзаці другому цього підпункту витрати не є об'єктом оподаткування цим податком лише 

за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків 

або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності 

посадкового талона, якщо його обов'язковість передбачена правилами перевезення на відповідному виді 

транспорту, та розрахункових документів про їх придбання за всіма видами транспорту, в тому числі 

чартерних рейсів, рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з 

розміщення та проживання фізичної особи, в тому числі бронювання місць у місцях проживання, страхових 

полісів тощо. 

Основним документом, який регулює відрядження працівників органів державної влади, підприємств, 

установ та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, є Інструкція 

про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну України від 

13.03.1998 N 59 (далі - Інструкція N 59). При цьому інші підприємства та організації можуть 

використовувати Інструкцію N 59 як допоміжний (довідковий) документ. 

Оскільки тільки положення Інструкції містять поняття автомобільного транспорту загального 

користування, то при вирішення питання щодо оподаткування суми відшкодованих витрат на таксі, понесені 

найманим працівником під час відрядження в межах території України, слід користуватися Інструкцією. 

Відповідно до п. 6 розд. ІІ Інструкції, відрядженому в межах території України працівникові, 

відшкодовуються витрати на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) 

до місця відрядження і назад відшкодовуються в розмірі вартості проїзду повітряним, залізничним, водним і 

автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов'язаних із 

придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, та страхових платежів на 

транспорті. 

Відрядженому працівникові відшкодовуються витрати на проїзд транспортом загального 

користування (крім таксі) до станції, пристані, аеропорту, якщо вони розташовані за межами населеного 

пункту, де постійно працює відряджений працівник, або до місцеперебування у відрядженні. 

Згідно з п. 9 розд. ІІІ Інструкції витрати за користування таксі або оренду автотранспорту під час 

відрядження за кордоном можуть бути відшкодовані платнику податку лише з дозволу керівника 

підприємства (згідно з підтвердними документами). 

Після повернення з відрядження працівник зобов'язаний надати Звіт про використання коштів, 

виданих на відрядження або під звіт, при цьому головною умовою відшкодування витрат на відрядження є 

наявність оригіналу документів, що підтверджують вартість таких витрат (квитки, квитанції, чеки, 

розрахунки тощо). 

Враховуючи те, що витрати на таксі, які були понесені найманим працівником під час відрядження, 

як в межах території України так і за кордоном, не підлягають обов'язковому відшкодуванню, але за 

рішенням керівника юридичної особи дані витрати були відшкодовані працівнику, то сума таких витрат 

буде вважатись додатковим благом відповідно до п.п.164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу, та включатися до 

складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. 

Відповідно до пп. "г" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного (річного) 
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оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове 

благо (крім випадків, передбачених ст. 165 цього Кодексу) у вигляді суми грошового або майнового 

відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов'язково відшкодовуються 

згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з розділом IV Кодексу. 

При цьому додаткове благо - це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види 

доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є 

заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за 

цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо 

передбачених нормами розділу IV Кодексу) (пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). 

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету встановлено ст. 168 

Кодексу, відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 якої податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) 

оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого 

доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 Кодексу. 

Враховуючи викладене, у разі якщо юридична особа компенсує своєму найманому працівнику 

витрати на таксі, які були понесені ним під час відрядження як в межах території України так і за кордоном, 

то сума зазначеної компенсації підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб як додаткове 

благо на підставі пп. "г" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст.164 Кодексу. 

Відповідно до пп.14.1.1721 п.14.1 ст. 14 Кодексу індивідуальна податкова консультація - роз'яснення 

контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм 

податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, 

та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій. 

Згідно із п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може 

використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

Звертаємо увагу, що листи ГУ ДФС у м. Києві не є нормативно-правовими актами, а мають лише 

інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-

правових актів, що змінюють відповідні правовідносини. Начало формы 

 

ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ВИТРАТ НА ВІДРЯДЖЕННЯ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 31 березня 2017 р. N 6758/6/99-99-13-02-03-15 

 

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 

розглянула лист щодо практичного застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції 

повідомляє таке. 

Кодексом визначаються функції контролюючих органів. Зокрема, п. 191.1 ст. 191 Кодексу визначено, 

що контролюючі органи здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і 

сплати податків та зборів, установлених Кодексом, а також надають індивідуальні податкові консультації. 

Згідно з п. 52.5 ст. 52 Кодексу контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з 

тих питань, що належать до їх повноважень. 

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з п.п. 165.1.11 п. 

165.1 ст. 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не 

включаються, зокрема, кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані згідно 

із п. 170.9 ст. 170 Кодексу. 

Відповідно до п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу не є доходом платника податку - фізичної особи, 

яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, 

установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на 

відрядження в межах фактичних витрат, зокрема, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання 

транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на 

орендованому транспорті). 

Зазначені в абзаці другому п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу витрати не є об'єктом оподаткування 

цим податком лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді 

транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за 

наявності посадкового талона, якщо його обов'язковість передбачена правилами перевезення на 

відповідному виді транспорту, та розрахункових документів про їх придбання за всіма видами транспорту, в 

тому числі чартерних рейсів. 

При цьому будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника 

податку за наявності документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з господарською діяльністю 

роботодавця/сторони, що відряджає. 

Основним документом, який регулює відрядження працівників органів державної влади, підприємств, 

установ та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, є Інструкція 

про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів 
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України від 13.03.1998 N 59 (далі - Інструкція N 59). При цьому інші підприємства та організації можуть 

використовувати Інструкцію N 59 як допоміжний (довідковий) документ. 

Враховуючи викладене, у разі якщо …. не фінансується за рахунок бюджетних коштів, то суми 

відшкодованих витрат на проїзд не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб лише за 

наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат, зокрема у вигляді електронного 

квитка на проїзд повітряним транспортом за умови надання посадкового талона, у тому числі електронного 

посадкового талона, отриманого під час он-лайн реєстрації, та розрахункового документа про його 

придбання, а також документів щодо витрат за користування таксі під час відрядження. 

При цьому, окрім зазначених вимог, мають бути виконані усі інші встановлені п. 170.9 ст. 170 

Кодексу вимоги. 

Зауважуємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової 

політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-

правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга ст. 6 

Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні"). 

 
ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПДФО КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ НА 

ВІДРЯДЖЕННЯ АБО ПІД ЗВІТ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 24 березня 2017 р. N 5972/6/99-99-13-02-03-15 

 

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 

розглянула листи щодо практичного застосування норм чинного законодавства і в межах компетенції 

повідомляє таке. 

Відповідно до п.п. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, отримані платником податку 

на відрядження або під звіт, і розраховані згідно із п. 170.9 ст. 170 Кодексу. 

Згідно із п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу не є доходом платника податку - фізичної особи, яка 

перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, 

організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в 

межах фактичних витрат, зокрема, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних 

квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому 

транспорті), оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат 

на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), 

на найм інших жилих приміщень. 

Зазначені в абзаці другому п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу витрати не є об'єктом оподаткування 

цим податком лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат, зокрема, у 

вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних 

квитків за наявності посадкового талона, якщо його обов'язковість передбачена правилами перевезення на 

відповідному виді транспорту, та розрахункових документів про їх придбання за всіма видами транспорту, в 

тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають 

послуги з розміщення та проживання фізичної особи, в тому числі бронювання місць у місцях проживання, 

тощо. 

Отже, положеннями п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу не передбачено обмежень щодо найму 

житлового приміщення у фізичної особи - підприємця. 

 Крім того, механізм обліку розрахункових операцій при здійсненні продажу проїзних і перевізних 

документів на залізничному транспорті, а також вимоги до форм бланків проїзних і перевізних документів 

на залізничному транспорті визначено Порядком оформлення розрахункових і звітних документів при 

здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, затвердженим спільним 

наказом Міністерства інфраструктури України та Міністерства доходів і зборів України від 30.05.2013 N 

331/137 (далі - Порядок). 

Відповідно до п. 1.4 Порядку посадочний документ - це візуальна форма електронного проїзного 

документа або його частини на паперовому або електронному носії інформації (мобільний телефон, 

смартфон, планшет, компактний персональний комп'ютер, чип-карта тощо), що містить унікальний код та 

унікальний номер електронного проїзного документа, інформація з якого зчитується відповідним пристроєм 

або заноситься до відповідної відомості за встановленою формою. 

Проїзний документ - це розрахунковий документ установленої форми, оформлений на відповідному 

бланку проїзного документа чи сформований в електронному вигляді відповідно до вимог цього Порядку та 

чинного законодавства, що засвідчує укладення договору між залізницею і пасажиром на проїзд й видається 

пасажиру після оплати ним вартості цієї послуги. 
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Пунктом 5.6 Порядку передбачено, що, зокрема, посадочний документ, перевізний документ, 

документ на повернення та документ на послуги, роздруковані на паперовому носії, є розрахунковими 

документами (транспортними квитками). 

Зауважуємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової 

політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-

правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга ст. 6 

Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні"). 

Перший заступник Голови               С. В. Білан 

 

ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 15 грудня 2016 р. N 27169/6/99-99-13-02-03-15 

 

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 

розглянула лист... щодо практичного застосування норм чинного законодавства і в межах компетенції 

повідомляє таке. 

Згідно зі ст. 121 Кодексу законів про працю України працівники мають право на відшкодування 

витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку зі службовими відрядженнями. 

Відповідно до пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, отримані платником податку 

на відрядження або під звіт і розраховані згідно із п. 170.9 ст. 170 Кодексу. 

Згідно із пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу не є доходом платника податку - фізичної особи, яка 

перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, 

організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в 

межах фактичних витрат, зокрема, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних 

квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому 

транспорті). 

Зазначені в абзаці другому пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу витрати не є об'єктом оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих 

витрат, зокрема, у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому 

числі електронних квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами 

транспорту, в тому числі чартерних рейсів тощо. 

Основним документом, який регулює відрядження працівників органів державної влади, підприємств, 

установ та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, є Інструкція 

про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів 

України від 13.03.98 N 59 (далі - Інструкція N 59), відповідно до п. 14 розділу I якої підтвердними 

документами, що засвідчують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат є розрахункові документи 

відповідно до Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". 

Механізм обліку розрахункових операцій при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів 

на залізничному транспорті, а також вимоги до форм бланків проїзних і перевізних документів на 

залізничному транспорті визначено Порядком оформлення розрахункових і звітних документів при 

здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, затвердженим спільним 

наказом Міністерства інфраструктури України та Міністерства доходів і зборів України від 30.05.2013 N 

331/137 (далі - Порядок). 

Відповідно до п. 1.4 Порядку посадочний документ - це візуальна форма електронного проїзного 

документа або його частини на паперовому або електронному носії інформації (мобільний телефон, 

смартфон, планшет, компактний персональний комп'ютер, чип-карта тощо), що містить унікальний код та 

унікальний номер електронного проїзного документа, інформація з якого зчитується відповідним пристроєм 

або заноситься до відповідної відомості за встановленою формою. 

Проїзний документ - це розрахунковий документ установленої форми, оформлений на відповідному 

бланку проїзного документа чи сформований в електронному вигляді відповідно до вимог цього Порядку та 

чинного законодавства, що засвідчує укладення договору між залізницею і пасажиром на проїзд й видається 

пасажиру після оплати ним вартості цієї послуги. 

Перевізний документ - це розрахунковий документ установленої форми, оформлений на 

відповідному бланку перевізного документа чи сформований в електронному вигляді відповідно до вимог 

Порядку та чинного законодавства, що засвідчує укладення договору між залізницею і пасажиром 

(вантажовласником) на перевезення вантажу, вантажобагажу, багажу й видається пасажиру (відправнику, 

одержувачу багажу, вантажобагажу, вантажу) після оплати ним вартості цієї послуги. 



34 

 

Пунктом 5.6 Порядку передбачено, що посадочний документ, перевізний документ, документ на 

повернення та документ на послуги, роздруковані на паперовому носії, є розрахунковими документами 

(транспортними квитками). 

Враховуючи викладене, не є доходом платника податку - фізичної особи, яка перебуває у трудових 

відносинах із своїм роботодавцем, сума відшкодованих їй у встановленому законодавством порядку витрат 

на відрядження, зокрема на проїзд у залізничному транспорті, за умови наявності посадочного документа 

(перевізного документа та документа на послуги), роздрукованого на паперовому носії. 

  

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ПІДПРИЄМСТВУ, УСТАНОВІ, 

ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗКРАДАННЯМ, ЗНИЩЕННЯМ (ПСУВАННЯМ), НЕДОСТАЧЕЮ АБО 

ВТРАТОЮ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ ТА ВАЛЮТНИХ 

ЦІННОСТЕЙ 

 
Закон України  

від 6 червня 1995 року N 217/95-ВР  

… Стаття 2. 

Заборгованість працівників підприємства, установи, організації у разі неповернення у встановлений 

термін авансу, виданого в іноземній валюті на службове відрядження або господарські потреби, та в інших 

випадках нездачі іноземної валюти, одержаної у підзвіт,- стягується у сумі, еквівалентній потрійній сумі 

(вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом 

Національного банку України на день погашення заборгованості. 

 

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 16 січня 2017 р. N 557/К/99-99-13-02-03-14 

  

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 

розглянула звернення щодо застосування норм чинного законодавства та в межах компетенції повідомляє. 

Пунктом 191.1 ст. 191 Кодексу передбачено, що контролюючі органи здійснюють, зокрема, контроль 

за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів, установлених 

Кодексом, а також надають індивідуальні податкові консультації відповідно до норм Кодексу. 

Відповідно до п. 52.5 ст. 52 Кодексу контролюючі органи мають право надавати консультації 

виключно з тих питань, що належать до їх повноважень. 

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до п. 170.9 

ст. 170 якого передбачено оподаткування суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку 

на відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строк. 

Відповідно до п.п. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Кодексу Звіт про використання коштів, виданих на 

відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, до закінчення п'ятого банківського дня, 

що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження, або виконав окрему цивільно-

правову дію за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт. 

За наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається платником податку в касу або 

зараховується на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання Звіту. 

Згідно з п.п. 170.9.3 п. 170.9 ст. 170 Кодексу дія цього пункту поширюється також на витрати, 

пов'язані з відрядженням чи виконанням деяких цивільно-правових дій, що були оплачені з використанням 

корпоративних платіжних карток, дорожніх, банківських або іменних чеків, інших платіжних документів, з 

урахуванням особливостей, визначених абзацами "а", "б" вказаного підпункту. 

Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 28 вересня 2015 року N 841 (далі - Порядок), згідно з п. 4 якого 

якщо платник податку не повертає суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який 

припадає граничний строк (до закінчення третього або п'ятого, а в окремих випадках десятого чи двадцятого 

банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує відрядження або завершує 

виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, 

що надав кошти під звіт), то така сума, розрахована з урахуванням п. 164.5 ст. 164 розділу IV Кодексу, 

підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб відповідно до п. 167.1 ст. 167 розділу IV Кодексу 

за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць. 

Враховуючи наведене, норми Кодексу та положення п. 4 Порядку застосовуються податковим 

агентом у випадку неповернення фізичною особою суми надміру витрачених коштів протягом звітного 

місяця, на який припадає граничний строк їх повернення, у зв'язку з завершенням такою особою 

відрядження або виконання цивільно-правової дії, з метою подальшого оподаткування. 

Крім того, Законом України від 06 червня 1995 року N 217/95-ВР "Про визначення розміру збитків, 
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завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або 

втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" (далі - Закон N 217) 

визначається матеріальна відповідальність працівників підприємств, установ, організацій. 

Відповідно до ст. 2 Закону N 217 заборгованість працівників підприємства, установи, організації у 

разі неповернення у встановлений термін авансу, виданого в іноземній валюті на службове відрядження або 

господарські потреби, та в інших випадках нездачі іноземної валюти, одержаної у підзвіт, стягується у сумі, 

еквівалентній потрійній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за 

обмінним курсом Національного банку України на день погашення заборгованості. 

Статтею 3 передбачено що, суми, стягнуті відповідно до ст. ст. 1 і 2 Закону N 217, спрямовуються 

насамперед на відшкодування збитків, завданих підприємству, установі або організації, а решта - 

перераховується до Державного бюджету України. 

Водночас зазначаємо, що з питання щодо застосування норм Закону N 217 Ви можете звернутися до 

Міністерства соціальної України. 

                                                                                       

СТРАХОВАНИЕ 
 

ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ У ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

ПО ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ ТА 

ВІДНЕСЕННЯ СТРАХОВОГО АКТУ ПРО ПРЯМЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКУ ТА РЕЄСТРУ 

СТРАХОВИХ ВИПЛАТ ДО ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 29 грудня 2016 р. N 28472/6/99-99-15-02-02-15 

…  

Виходячи з викладеного, при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток витрати на 

виконання зобов'язань по виплаті страхового відшкодування за договорами страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземного транспорту включаються до складу витрат на підставі 

первинних документів при здійсненні господарської діяльності підприємством. 

Слід зазначити, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону N 996). 

Таким чином, з питань щодо віднесення страхового акту про пряме врегулювання збитку та реєстру 

страхових виплат до первинних документів необхідно звертатись до Міністерства фінансів України. 

 

"КРЕДИТОВИЙ" ПІДЗВІТ. ПДВ ПРИ ОПЛАТІ РЕМОНТУ СТРАХОВОЮ 

КОМПАНІЄЮ 
 

Лист Міністерства фінансів України 

від 1 грудня 2016 р. N 31-11170-16-29/34246 

 

1. Якщо з 2011 і 2012 р. у підприємства в обліку існує заборгованість перед працівником 

за придбаннями на господарські потреби: 

- коли розпочинається та коли спливає строк позовної давності; 

- чи потрібно відразу відносити її до доходів для цілей єдиного податку; 

- які тепер наслідки погашення заборгованості; 

- чи слід вважати заборгованість перед працівниками за підзвітними сумами 

поворотною фінансовою допомогою з усіма відповідними наслідками; 

- чи дійсно підзвітні кошти не потрапляють під визначення поворотної фінансової 

допомоги, оскільки договір на такі суми не укладають, і вони взагалі не надходять на 

підприємство? 

 

2. Автомобіль підприємства - платника єдиного податку третьої групи (платника 

ПДВ) потрапив у ДТП, і оплата ремонту на станції техобслуговування відбувається за 

рахунок страхової компанії (підприємство покриває тільки суму франшизи). Виникають 

запитання: 

- чи має підприємство право на податковий кредит з ПДВ на повну вартість ремонту; 

- чи дійсно податковий кредит можна розраховувати виходячи з повної вартості 

ремонту без нарахування "компенсуючих" податкових зобов'язань, навіть якщо компенсація 
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витрат відбувається за рахунок страхової компанії? 

 

Міністерство фінансів разом з ДФС на виконання доручення <...> розглянуло <...> звернення 

<...> і в межах компетенції повідомляє. 

 

Щодо підтвердження факту здійснення господарських операцій 

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні" відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування 

фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених 

документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе 

власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво 

підприємством відповідно до законодавства та установчих документів. 

Відповідно до статті 9 зазначеного Закону підставою для бухгалтерського обліку 

господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських 

операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а 

якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. 

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів 

бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та 

підписали ці документи. 

У разі придбання працівником за власні готівкові кошти товарів для потреб підприємства, 

використання власних коштів у відрядженні до бухгалтерської служби подається у визначені 

законодавством строки Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, форму 

та Порядок складання якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2015 р. 

N 841 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.03.2016 р. N 350). 

Якщо керівник підприємства підтвердив доцільність та обґрунтованість здійснених 

працівником витрат та затвердив зазначений Звіт, бухгалтерська служба відповідно до Інструкції 

про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.99 р. N 291, відображає у бухгалтерському обліку зобов'язання перед підзвітною 

особою, визнане підприємством, за кредитом субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 

рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами". <...>  

 

Щодо права на податковий кредит з ПДВ на вартість оплаченого страховою 

компанією ремонту автомобіля 

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце 

постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового 

кодексу України (далі - Кодекс) (підпункт "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу). 

Згідно з підпунктом 196.1.3 пункту 196.1 статті 196 Кодексу операції з надання послуг із 

страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення 

страхової діяльності відповідно до закону, а також пов'язаних з такою діяльністю послуг 

страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів, не є об'єктом оподаткування ПДВ. 

Відповідно до статті 9 Закону України від 7 березня 1996 року N 85/96-ВР "Про 

страхування" страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов 

договору страхування при настанні страхового випадку. Розмір страхової суми та (або) розміри 

страхових виплат визначаються за домовленістю між страховиком та страхувальником під час 

укладання договору страхування або внесення змін до договору страхування, або у випадках, 

передбачених чинним законодавством. 

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань з 

постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого 

відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: 

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку 

як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку 

- дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації 

готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; 

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної 

декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до 

вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт 
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постачання послуг платником податку. 

На дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти 

податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, 

визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та 

зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений Кодексом 

термін (пункт 201.1 статті 201 Кодексу). 

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а 

також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) (пункт 

201.7 статті 201 Кодексу). 

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Кодексу підставою для нарахування сум податку, що 

відносяться до складу податкового кредиту, є податкова накладна, складена та зареєстрована в 

ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг. 

Згідно з пунктом 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати 

податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 

статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і 

зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову 

накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних 

активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого 

придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі 

якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають 

використовуватися, зокрема в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 

(крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 

Кодексу) та місце постачання яких розташоване за межами митної території України. 

Враховуючи викладене, виплата страховою компанією страхових платежів не є об'єктом 

оподаткування ПДВ. 

При цьому відповідно до підпункту "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу послуги з ремонту 

автомобіля є об'єктом оподаткування ПДВ, а тому особа, що виконує ремонт автомобіля, 

відповідно до пункту 187.1 статті 187 Кодексу на дату, що сталася раніше (отримання страхового 

платежу в рахунок оплати вартості ремонту автомобіля або фактичного надання послуг з ремонту 

автомобіля), визначає податкові зобов'язання з ПДВ, виходячи з договірної вартості ремонту, та 

зобов'язана скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою операцією. 

Власник автомобіля при придбанні послуг з ремонту автомобіля, оплата за який 

здійснюється страховою компанією, включає до складу податкового кредиту суми ПДВ за такою 

операцією та в тому ж звітному періоді визначає податкові зобов'язання з ПДВ на підставі 

пункту 198.5 статті 198 Кодексу, оскільки платіж за ремонт автомобіля був сплачений не ним, а 

страховою компанією. 

 
Пример. По факту наступления страхового случая (автомобиль попал в ДТП) составлен страховой 

акт. Предприятие - собственник авто подало заявление на выплату страхового возмещения в сумме 8820 

грн. (страховая сумма - 9000 грн. за вычетом франшизы 2 %, т. е. 180 грн.). Условимся, что автомобиль 

используется в административных целях. 

Предположим, что ремонт авто обошелся в 9000 грн. (в том числе НДС - 1500 грн.). 

По договоренности сторон страховое возмещение страховая компания перечисляет 

непосредственно СТО, проводившему ремонт автотранспорта. 

 

В учете предприятия должны быть сделаны следующие записи: 

 

Учет ремонта и получения страхового возмещения 

 

N 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерский 

учет Сумма, 

грн. 
Дт Кт 

1. Автомобиль попал в ДТП 

1 
Отражен доход на основании страхового акта при наступлении 

страхового случая (за вычетом франшизы - 180 грн.) 
375 746 8820 

2. Ремонт после ДТП 
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2 Отражены расходы на ремонт автомобиля (подписан акт с СТО) 92 631 7500 

3 Отражена сумма НДС (до регистрации НН в ЕРНН) 644/1 631 1500 

4 

Отражена сумма налогового кредита (по факту регистрации НН в 

ЕРНН) 
641 644/1 1500* 

* Налоговики хотят в этом же отчетном периоде получить "компенсирующие" НО в этом же 

размере. Мы категорически против такого беспредела, но для тех, кто все-таки пойдет на поводу, 

проводки будут такими: Дт 92 - Кт 643/1 - 1500, Дт 643/1 - Кт 641 - 1500. 

3. Получение страхового возмещения 

5 Страховщик перечислил возмещение ремонтной организации 631 375 8820 

6 Предприятие доплатило за ремонт 631 311 180 

 

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО 

ОПОДАТКУВАННЯ ВІДНОСНО ДОГОВОРІВ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ, 

У РАЗІ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН МІЖ СТРАХУВАЛЬНИКОМ І 

ЗАСТРАХОВАНОЮ ОСОБОЮ-ПРАЦІВНИКОМ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 24 січня 2017 р. N 1316/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо застосування коригування фінансового 

результату до оподаткування відносно договорів добровільного медичного страхування, у разі припинення 

трудових відносин між страхувальником і застрахованою особою-працівником та, керуючись ст. 52 

Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє. 

Відповідно до ст. 16 Закону України від 7 березня 1996 року N 85/96-ВР "Про страхування" (далі - 

Закон) договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою 

страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату 

страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої 

укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується 

сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору. 

Статтею 3 Закону встановлено, що страхувальники можуть укладати із страховиками договори про 

страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством. Застраховані особи можуть набувати прав і обов'язків страхувальника згідно з договором 

страхування. 

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку страхувальник 

зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування (ст. 10 Закону). 

Відповідно до п. 3 ст. 28 Закону дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою 

сторін, а також у разі несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки. При 

цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж 

не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої 

вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору. 

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або 

страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. 

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за 

вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення 

дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку 

страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за 

цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов 

договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 

Відповідно до п.п. 14.1.521. п.14.1 ст.14 Кодексу договір добровільного медичного страхування - 

договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам охорони здоров'я у разі 

настання страхового випадку, пов'язаного із хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий 

договір має також передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення страхових платежів 

виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору. 

Згідно зі ст. 1231 Кодексу, якщо договір довгострокового страхування життя чи договір страхування в 

межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договір страхування додаткової пенсії, протягом 

перших п'яти років його дії розривається з будь-яких причин, крім випадку, передбаченого абзацом 

четвертим цієї статті, до закінчення мінімального строку його дії або до настання відповідного страхового 

випадку, встановлених цим Кодексом та іншим законодавством, в результаті чого відбувається часткова 

страхова виплата, виплата викупної суми чи повне припинення зобов'язань страховика за таким договором 
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перед таким платником податку, або порушуються інші вимоги, встановлені цим Кодексом до таких 

договорів, а також вимоги до договорів добровільного медичного страхування, крім випадку, передбаченого 

абзацом четвертим цієї статті, то платник податку - страхувальник, який визнав у бухгалтерському обліку 

витрати, зобов'язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування звітного періоду на суму таких 

попередньо сплачених платежів, внесків, премій із нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової 

ставки Національного банку України, що діяла на кінець звітного періоду, в якому відбулося розірвання 

договору або такий договір перестав відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом. 

Податкові зобов'язання страховика у зв'язку з обставинами, зазначеними в абзаці першому цього 

підпункту, за період до кінця звітного періоду, в якому відбулося розірвання договору довгострокового 

страхування життя чи договору страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема 

договору страхування додаткової пенсії, або такий договір чи договір добровільного медичного страхування 

перестав відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом, корегуванню не підлягають. 

Таким чином, якщо в результаті припинення трудових відносин між страхувальником і 

застрахованою особою строк дії договору добровільного медичного страхування не змінюється і такий 

договір не припиняється до завершення свого мінімального строку дії, визначеного п.п. 14.1.521. п.14.1 ст.14 

Кодексу, то коригування, передбачене ст. 1231 Кодексу, не застосовується. 

Коригування, передбачене ст. 1231 Кодексу, застосовується до договорів добровільного медичного 

страхування у тих випадках, якщо в результаті припинення трудових відносин між страхувальником і 

застрахованою особою договір добровільного медичного страхування перестав відповідати вимогам, 

передбаченим п.п. 14.1.521. п.14.1 ст.14 Кодексу. 

 

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО 

ОПОДАТКУВАННЯ ВІДНОСНО ДОГОВОРІВ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 

У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ТРИСТОРОННЬОГО ДОГОВОРУ ПРО ЗАМІНУ ОДНОГО СТРАХОВИКА 

НА ІНШОГО 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 28 березня 2017 р. N 6319/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо застосування коригування фінансового 

результату до оподаткування відносно договорів добровільного медичного страхування у разі відсутності 

тристороннього договору про заміну одного страховика на іншого та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє. 

Відповідно до ст. 16 Закону України від 07 березня 1996 року N 85/96-ВР "Про страхування" (далі - 

Закон) договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою 

страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату 

страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої 

укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується 

сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору. 

Відповідно до п.п. 14.1.521 п.14.1 ст.14 Кодексу договір добровільного медичного страхування - 

договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам охорони здоров'я у разі 

настання страхового випадку, пов'язаного із хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий 

договір має також передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення страхових платежів 

виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору. 

Згідно зі ст. 1231 Кодексу, якщо договір довгострокового страхування життя чи договір страхування в 

межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договір страхування додаткової пенсії, протягом 

перших п'яти років його дії розривається з будь-яких причин, крім випадку, передбаченого абзацом 

четвертим цієї статті, до закінчення мінімального строку його дії або до настання відповідного страхового 

випадку, встановлених цим Кодексом та іншим законодавством, в результаті чого відбувається часткова 

страхова виплата, виплата викупної суми чи повне припинення зобов'язань страховика за таким договором 

перед таким платником податку, або порушуються інші вимоги, встановлені цим Кодексом до таких 

договорів, а також вимоги до договорів добровільного медичного страхування, крім випадку, передбаченого 

абзацом четвертим цієї статті, то платник податку - страхувальник, який визнав у бухгалтерському обліку 

витрати, зобов'язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування звітного періоду на суму таких 

попередньо сплачених платежів, внесків, премій із нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової 

ставки Національного банку України, що діяла на кінець звітного періоду, в якому відбулося розірвання 

договору або такий договір перестав відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом. 

Податкові зобов'язання страховика у зв'язку з обставинами, зазначеними в абзаці першому цього 

підпункту, за період до кінця звітного періоду, в якому відбулося розірвання договору довгострокового 

страхування життя чи договору страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема 

договору страхування додаткової пенсії, або такий договір чи договір добровільного медичного страхування 

перестав відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом, корегуванню не підлягають. 

Таким чином, коригування, передбачене ст. 1231 Кодексу, застосовується до договорів добровільного 
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медичного страхування у тих випадках, якщо в результаті припинення трудових відносин між 

страхувальником і застрахованою особою договір добровільного медичного страхування перестав 

відповідати вимогам, передбаченим п.п. 14.1.521. п.14.1 ст.14 Кодексу. 

Відповідно до ст. 1231 Кодексу договір довгострокового страхування життя, договір медичного 

страхування чи договір страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договір 

страхування додаткової пенсії, в якому страхувальником є роботодавець, може передбачати: 

зміну страхувальника (роботодавця) на нового страхувальника, яким може бути або новий 

роботодавець, або застрахована особа, у разі звільнення застрахованої особи; 

зміну страховика на нового страховика. 

При цьому така зміна страхувальника (страховика) повинна підтверджуватися тристоронньою угодою 

між страхувальником (страховиком), новим страхувальником (страховиком) та застрахованою особою. 

Отже, якщо в результаті зміни одного страховика на іншого тристороння угода не укладаласz, то це 

призведе до порушенням вимог, встановлених Кодексом до договорів добровільного медичного 

страхування. 

Таким чином, платник податку - страхувальник, який визнав у бухгалтерському обліку витрати, 

зобов'язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування звітного періоду на суму таких попередньо 

сплачених платежів, внесків, премій із нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки 

Національного банку України, що діяла на кінець звітного періоду, в якому відбулося розірвання договору 

або такий договір перестав відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом. 

Крім того, базою для нарахування пені є сума попередньо сплачених платежів. Така пеня повинна 

бути сплачена до бюджету. 

Сума сплачених платежів за договорами добровільного медичного страхування відображається у 

рядку 4.1.8 додатка Р1 до рядка 03 Р1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, 

затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства фінансів України від 08.07.2016 р. N 585.  

 

Реклама. Маркетинг. 

 
ЩОДО ВИТРАТ З НАДАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 30 грудня 2016 р. N 28731/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо витрат з надання маркетингових послуг 

та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке. 

Згідно із п.п. 14.1.108 п. 14.1 ст. 14 Кодексу маркетингові послуги (маркетинг) - послуги, що 

забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту 

продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до 

споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого 

платника податків. До маркетингових послуг належать, у тому числі: послуги з розміщення продукції 

платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, 

внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі збору та 

розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги). 

Одним із методів просування товарів постачальника на ринку є сплата мотиваційних виплат (премій, 

бонусів, інших заохочень) на користь дистриб'юторів (організацій, які придбавають товари у постачальника 

та здійснюють їх збут). 

Такі виплати є винагородою за досягнення певних економічних показників дистриб'юторами у 

межах своєї основної діяльності. Досягнення таких показників обґрунтовано сприяє пожвавленню 

збуту товарів постачальника, стимулює просування товарів каналами дистрибуції. 

Оскільки мотиваційні виплати (премії, бонуси, інші заохочення) спрямовуються на стимулювання 

збуту продукції (робіт, послуг), такі витрати можуть бути віднесені до маркетингових послуг. 

Щодо первинних документів, які підтверджують операцію з придбання споживачами продукції у 

дистриб'юторів, то відповідно до п. 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків 

зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів 

оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського 

обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, 

ведення яких передбачено законодавством. 

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій 

на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту. 

Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до 

оподаткування (п. 44.2 ст. 44 Кодексу). 
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Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку визначені Законом України 

від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон 

N 996). 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 

Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності (п. 2 ст. 6 Закону N 996). 

Таким чином, підтверджуючі первинні документи складаються відповідно до вимог бухгалтерського 

обліку. З питань щодо правильного їх оформлення необхідно звертатись до Міністерства фінансів України. 

 

 

2. Финотчетность, как основа для налога на прибыль, - приложение к декларации. 

Составление декларации с учетом изменений. Исправление ошибок по налогу на 

прибыль. 
 

 Постанова КМУ від 28.02.2000 р. N 419 Про затвердження Порядку подання фінансової звітності. 

 НП(С)БО 1 Загальні вимоги до фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 

07.02.2013 р. № 73. 

 Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну 

України від 28.03.2013 р. № 433.  

 Наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 оку N 302 Про Примітки до річної 

фінансової звітності. 

 П(С)БО 25 Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва. 

 Наказ Міністерства фінансів України від 11 квітня 2013 оку N 476 Про затвердження Методичних 

рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності. 

Звіт про фінансові результати 

Назва статті Гр.3 Форми № 2 

Код рядка 

Гр.3 Форми 

№ 2-м 

Код рядка 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Д-т 70 

К-т 791 

2000 2000 

Інші операційні доходи  Д-т 71 К-т 791 2120  2120 

Дохід від участі в капіталі Д-т 72 К-т 791 2200  

2240 

Інші фінансові доходи Д-т 73 К-т 791 2220 

Інші доходи Д-т 74 К-т 791 2240 

Разом доходи (2000+2120+2240) - 2280 

Фінансовий результат до оподаткування:                             
прибуток Д-т 791 К-т 441 

2290 2290 

збиток  Д-т 442 К-т 791 2295 (2290) 
 

 
Всі платникі податку на прибуток діляться з 01.01.2015 р. на дві категорії: 

1) малодоходні 

2) високодоходні. 

 

ПКУ 

Стаття 134. Об'єкт оподаткування 

134.1. Об'єктом оподаткування є: 

134.1.1. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або 

збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень цього розділу. 

… 

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих 

податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) 

період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без 

коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта 
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оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу.  

… 

 

Відмітка про одержання 

(штамп контролюючого органу, до якого 

подається Податкова декларація з податку 

на прибуток підприємств) 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

20.10.2015 N 897 

(у редакції наказу Міністерства 

фінансів України 

28.04.2017 N 467) 

  

… 

 (грн) 

ПОКАЗНИКИ 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за 

правилами бухгалтерського обліку 

01  

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій 

звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -) 

02  

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -) 03 РІ  

Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03РІ) (+, -) 04  

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої 

звільнений від оподаткування (+, -) 

05 ПЗ  

Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05ПЗ) х ____2/100) 06  

Дохід за договорами страхування, співстрахування і перестрахування, визначений 

підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України, у 

тому числі: 

07  

за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного 

страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, 

зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 

14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України 

07.1  

страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування 07.2  

Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 - рядок 07.1 - рядок 07.2) х 

____3/100) 

08  

Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей (рядок 09.1 + 

рядок 09.2), у тому числі: 

09  

сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду (позитивне 

значення (рядок 09.1.1 - рядок 09.1.2)): 

09.1  

загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотереї 09.1.1  

сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її 

проведення 

09.1.2  

сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом "е" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 

статті 14 розділу І Податкового кодексу України 

09.2  

Податок на дохід, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний 

(податковий) період (рядок 09 х ____4/100) 

10  

Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням 

гральних автоматів 

11  

Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних 

автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 х ____5/100) 

12  

Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім 

доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів 

13  

Сума виплачених гравцю виплат 14  

Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім 

доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний 

(податковий) період (позитивне значення (рядок 13 - рядок 14) х ____6/100) 

15  

Зменшення нарахованої суми податку 16 ЗП  

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + 

рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП) 

17  

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду 

поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на 

прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7 

18  
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Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового 

періоду (рядок 17 - рядок 18) (+, -)8 

19  

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному 

(податковому) періоді 

20АВ  

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами 

попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень 

(рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній 

звітний (податковий) період поточного року)7 

21  

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього 

(звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ - рядок 21)8 

22  

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, 

нарахованих за звітний (податковий) період 

23 ПН  

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за 

результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням 

уточнень (рядок 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 

попередній звітний (податковий) період поточного року)7 

24  

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, 

нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН - 

рядок 24)8 

25  

 

Виправлення помилок9 

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що 

уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 26 таблиці 2 додатка ВП до 

рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -) 

26  

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду з 

авансового внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення 

(рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка 

уточнюється)) або рядок 27 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової 

декларації з податку на прибуток підприємств (+, -) 

27  

Сума штрафу (5%) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку 

на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за 

періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 28 таблиці 2 

додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств) 

28  

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ 

Податкового кодексу України, або рядок 29 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 

Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

29  

Сума штрафу (3%) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з 

податку на прибуток підприємств 

30  

Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) 

нерезидентів9 

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що 

уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 25 - рядок 25 Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 30 таблиці 2 додатка ВП до 

рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -) 

31  

Сума штрафу (5%) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку 

на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за 

періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 31 таблиці 2 

додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств) 

32  

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ 

Податкового кодексу України, або рядок 32 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 

Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

33  

Сума штрафу (3%) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з 

податку на прибуток підприємств 

34  

 

Наявність додатків10 АВ ЗП ПН ТЦ11 ВП РІ ПЗ АМ ЦП ФЗ12     
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Наявність 

поданих до 

Податкової 

декларації з 

податку на 

прибуток 

підприємст

в додатків - 

форм 

фінансової 

звітності12 

Баланс 

(Звіт про 

фінансови

й стан)13 

Звіт про 

фінансові 

результат

и (Звіт про 

сукупний 

дохід)13 

Звіт про 

рух 

грошових 

коштів13 

Звіт про 

власний 

капітал1

3 

Примітки 

до річної 

фінансово

ї 

звітності13 

Фінансовий звіт 

суб'єкта малого 

підприємництва 

Спрощений 

фінансовий звіт 

суб'єкта малого 

підприємництва 

Баланс 

Звіт про 

фінансові 

результат

и 

Баланс 

Звіт про 

фінансові 

результат

и 

         

 

Наявність 

доповнення14 

Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

(заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового 

кодексу України) 

 N з/п Зміст доповнення 

  

 

Додатки на ___ арк. 

 

Наявність 

рішення15 

Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до 

оподаткування на усі різниці 

  

 

Інформація, наведена в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств та додатках до неї, 

є достовірною. 

… 

------- 
1 Платники податку, які не мають коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій 

України, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється 

контролюючим органом. 
2 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 

розділу ІІІ Податкового кодексу України. 
3 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.2.1 пункту 

136.2 статті 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 
4 Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена пунктом 136.6 статті 136 розділу 

ІІІ Податкового кодексу України. 

Суб'єкти, які здійснюють випуск та проведення лотерей, щоквартально сплачують податок на дохід 

у порядку і в строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, з поданням Податкової 

декларації з податку на прибуток підприємств згідно з пунктом 137.8 статті 137 розділу ІІІ Податкового 

кодексу України. 
5 Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.1 пункту 136.6 

статті 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 
6 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.2 пункту 

136.4 статті 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 
7 Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально. 
8 Заповнюється платниками податку, які подають звітність поквартально та за рік. У платників, у 

яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 19 (22, 25) дорівнює рядку 17 (20 АВ, 

23 ПН) Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. 
9 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової 

декларації з податку на прибуток підприємств відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу 

України. 
10 У відповідних клітинках проставляється позначка "+", крім клітинки під літерами "ПН", у якій 

проставляється кількість поданих додатків "ПН" до Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств. 
11 Заповнюється платниками податку на прибуток підприємств, які здійснювали самостійне 

коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України. 
12 Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу І Податкового кодексу України разом з 

Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств з урахуванням вимог статті 137 розділу ІІІ 

Податкового кодексу України. Фінансова звітність, що складається платниками податку на прибуток, є 

додатком до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід'ємною частиною. У 
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відповідних клітинках проставляється позначка "+". 
13 Банки подають фінансову звітність за формами відповідно до постанови Правління Національного 

банку України від 24 жовтня 2011 року N 373 "Про затвердження Інструкції про порядок складання та 

оприлюднення фінансової звітності банків України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 

листопада 2011 року за N 1288/20026 (із змінами). 

14 Заповнюється у разі подання разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств 

доповнення. 
15 Заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до 

оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових 

(звітних) років) відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу ІІІ Податкового кодексу 

України. 
16 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку у 

паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером 

паспорта. 

… 

 

 Звітна  Додаток ЗП 

до рядка 16 ЗП Податкової декларації  

з податку на прибуток підприємств 

 Звітна нова  

 Уточнююча  

 

Код за ЄДРПОУ  Звітний (податковий) період 20___ року 

     

     

   І квартал  Півріччя  Три квартали  Рік 

 

ПОКАЗНИКИ 
Код 

 рядка 
Сума 

1 2 3 

Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 додатка ЗП) 16  

Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений 

суб'єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними 

податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті 

таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду (підпункт 141.4.9 

пункту 141.1 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України)  

16.1  

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв'язку із виплатою 

дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді 

(переноситься показник рядка 6 додатка АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств) 

16.2  

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв'язку із виплатою 

дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у 

зменшення податку (рядок 16.4.2 додатка ЗП до рядка 16 Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств попереднього звітного (податкового) періоду) 

16.3  

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв'язку із виплатою 

дивідендів (прирівняних до них платежів) (рядок 16.2 + рядок 16.3), у тому числі: 

16.4  

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному 

звітному (податковому) періоді  

16.4.1  

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних 

(податкових) періодах (рядок 16.4 - рядок 16.4.1, переноситься до рядка 16.3 

додатка ЗП до рядка 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 

наступний звітний (податковий) період) 

16.4.2  

 

Керівник (уповноважена особа)    

 (підпис) 

М. П. (за наявності) 

 (ініціали, прізвище) 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна 

за ведення бухгалтерського обліку) 

 

 

 
 

(підпис)  (ініціали, прізвище) 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ 

ПИСЬМО от 21.02.2017 г. N 11130-02-2/4779 
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Относительно представления финансовой отчетности вместе с налоговой декларацией по налогу на 

прибыль предприятий 

Министерство финансов Украины рассмотрело обращение касательно вопросов представления финансовой 

отчетности вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль предприятий и сообщает. 

В соответствии с подпунктом 134.1.1 пункта 134.1 статьи 134 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) 

объектом обложения налогом на прибыль предприятий является прибыль с источником происхождения из 

Украины и за ее пределами, определяемая путем корректировки (увеличения или уменьшения) финансового 

результата до налогообложения (прибыли или убытка), определенного в финансовой отчетности 

предприятия в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или 

международными стандартами финансовой отчетности, на разницы, определенные положением Кодекса. 

Для расчета объекта налогообложения плательщик налога на прибыль использует данные бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности относительно доходов, расходов и финансового результата до 

налогообложения (пункт 44.2 статьи 44 Кодекса). 

Пунктом 137.4 статьи 137 Кодекса установлено, что налоговым (отчетным) периодом для налога на прибыль 

являются календарные: квартал, полугодие, три квартала, год, кроме случаев, предусмотренных пунктом 

137.5 этой статьи Кодекса. 

Налоговый (отчетный) период начинается с первого календарного дня налогового (отчетного) периода и 

заканчивается последним календарным днем налогового отчетного периода, кроме лиц, которых 

контролирующие органы берут на учет в качестве плательщиков налога в течение налогового (отчетного) 

периода. Для таких вновь созданных плательщиков первый налоговый (отчетный) период начинается с 

даты, на которую приходится начало такого учета и заканчивается последним календарным днем такого 

налогового (отчетного) периода (подпункт 137.4.2 пункта 137.4 статьи 137 Кодекса). 

Пунктом 137.5 статьи 137 Кодекса определено, что годовой налоговый (отчетный) период устанавливается 

для таких плательщиков, в частности, зарегистрированных в течение отчетного (налогового) года (вновь 

созданных), уплачивающих налог на прибыль на основании годовой декларации за период деятельности в 

отчетном (налоговом) году (подпункт "а") и плательщиков налога, у которых годовой доход от любой 

деятельности (за вычетом косвенных налогов), определенный по показаниям Отчета о финансовых 

результатах (отчета о совокупном доходе) за предыдущий годовой отчетный (налоговый) период, не 

превышает 20 миллионов гривен (подпункт "в"). 

Плательщик налога на прибыль представляет вместе с соответствующей налоговой декларацией 

квартальную или годовую финансовую отчетность в порядке, предусмотренном для представления 

налоговой декларации с учетом требований статьи 137 Кодекса. При этом финансовая отчетность является 

приложением к налоговой декларации по налогу на прибыль и является ее неотъемлемой частью (пункт 46.2 

статьи 46 Кодекса). 

Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" от 16 июля 1999 года N 996-

XIV (далее - Закон N 996) определяет правовые основы регулирования, организации, ведения 

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в Украине. 

Статьей 13 Закона N 996 определено, что отчетным периодом для составления финансовой отчетности 

является календарный год. Промежуточная отчетность составляется ежеквартально нарастающим итогом с 

начала отчетного года в составе баланса и отчета о финансовых результатах. Первый отчетный период для 

вновь созданного предприятия может быть менее 12 месяцев, но не более 15 месяцев. 

Поэтому вновь созданное предприятие, поставленное на учет контролирующим органом в период с 

01.10.2016 г. по 31.12.2016 г., должно подать налоговую декларацию по налогу на прибыль предприятий за 

период, начинающийся с даты, на которую приходится начало учета предприятия как плательщика налога, и 

заканчивается последним календарным днем налогового (отчетного) периода, в котором вновь созданное 

предприятие поставлено на учет, вместе с финансовой отчетностью за этот же период. 

http://www.profiwins.com.ua/ru/legislation/kodeks/1349.html
http://www.profiwins.com.ua/ru/legislation/laws/247.html
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Частью 3 статьи 55 Хозяйственного кодекса Украины определено понятие субъектов малого 

предпринимательства, к которым могут принадлежать юридические лица - субъекты хозяйствования любой 

организационно-правовой формы и формы собственности, у которых средняя численность работников за 

отчетный период (календарный год) не превышает 50 человек и годовой доход от любой деятельности не 

превышает сумму, эквивалентную 10 миллионам евро, определенную по среднегодовому курсу 

Национального банка Украины. 

При этом постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2000 года N 419 (с изменениями и 

дополнениями) утвержден Порядок представления финансовой отчетности (далее - Порядок). Это 

постановление разработано в соответствии с Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности в Украине". В пункте 2 указанного Порядка указано, что плательщики налога на прибыль в 

определенных законом случаях подают органу государственной налоговой службы в порядке, 

предусмотренном Налоговым кодексом Украины для представления налоговой декларации: квартальную 

финансовую отчетность (кроме предприятий, которые в соответствии с Хозяйственным кодексом Украины 

относятся к субъектам малого предпринимательства, в т.ч. к субъектам микропредпринимательства) и 

годовую финансовую отчетность. 

Положения подпункта "в" пункта 137.5 статьи 137 Кодекса в части определения годового налогового 

(отчетного) периода для плательщиков налога на прибыль, у которых годовой доход от любой деятельности 

не должен превышать 20 миллионов гривен, не предусматривает учета субъектного состава 

налогоплательщиков в соответствии с нормами статьи Хозяйственного кодекса Украины. 

При этом следует отметить, что в соответствии с пунктом 5.2 статьи 5 Кодекса предусмотрено, если 

понятия, термины, правила и положения других актов противоречат понятиям, терминам, правилам и 

положениям Кодекса, для регулирования отношений налогообложения применяются понятия, термины, 

правила и положения Кодекса. 

Поэтому субъекты хозяйствования, относящиеся к субъектам малого предпринимательства в соответствии с 

Хозяйственным кодексом Украины, но для которых в соответствии с положениями Налогового кодекса 

Украины установлен налоговый (отчетный) период - квартал, при подаче налоговой декларации по налогу 

на прибыль предоставляют промежуточную (квартальную) финансовую отчетность. 

Исправление ошибок по налогу на прибыль 

 
ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ, НАРАХОВАНІ В ПОТОЧНОМУ РОЦІ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ РІК: 

БУХОБЛІК 

 

Лист Міністерства фінансів України 

від 21 грудня 2016 р. N 31-11410-07-25/36420 

 

1. За дебетом якого рахунку (субрахунку) у поточному році відображається нарахування сум 

індексації заробітної плати за місяці попередніх років? 

2. За дебетом якого рахунку (субрахунку) у поточному році відображається нарахування сум 

допомоги по тимчасовій непрацездатності за відповідні календарні дні попереднього року, яка 

виплачується власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства? 

 

Міністерство фінансів України на запит щодо деяких питань з бухгалтерського обліку повідомляє. 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. N 318, витрати визнаються витратами певного періоду 

одночасно з визнанням доходу, для отримання якого їх здійснено. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з 

доходами певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому їх було здійснено. 

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства 

фінансів України від 30.11.99 р. N 291, узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам, 

у тому числі про нарахування сум індексації заробітної плати, ведеться на рахунку 66 "Розрахунки за 

виплатами працівникам" з одночасним визнанням відповідних витрат (витрат діяльності) залежно від 

дільниць, на яких зайняті відповідні працівники (рахунки 15 "Капітальні інвестиції", 23 "Виробництво", 91 

"Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати 

операційної діяльності", 97 "Інші витрати"). 

Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності визначається 

http://www.profiwins.com.ua/ru/legislation/kodeks/1132.html
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Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових 

звітах", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. N 137. 

Відповідно до зазначеної Інструкції виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в 

поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1-6. 

Оплата працівникам перших п'яти днів непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів 

підприємства, відображається за дебетом рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" і кредитом 

рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам". 

Водночас повідомляємо, що листи Міністерства фінансів України не встановлюють норм права, а 

мають лише інформаційно-роз'яснювальний характер. 

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку        . Романюк 

 

 
3. Начисление и выплата дивидендов, в. ч. нерезидентам 

 
57.11. Порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів 

57.11.1. У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток - емітент 

корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких 

корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, 

визначеними статтею 137 цього Кодексу. 

57.11.2. Крім випадків, передбачених підпунктом 57.11.3 цього пункту, емітент корпоративних прав, 

який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до 

бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. 

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над 

значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого 

виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного 

грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. 

Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу. Сума 

дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску. 

При цьому у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми 

зазначеного перевищення використовується значення об'єкту оподаткування, обчислене пропорційно 

кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або 

одночасно з виплатою дивідендів. 

Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків з 

податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення нарахованого 

податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за такий 

податковий (звітний) період. 

У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, 

перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання підприємством - емітентом корпоративних 

прав за такий податковий (звітний) період, сума такого перевищення переноситься у зменшення 

податкових зобов'язань наступних податкових (звітних) періодів до повного його погашення, а під час 

отримання від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду - на зменшення 

податкових зобов'язань майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення. 

… 

Сума авансового внеску визначається за формулою: 

АВ = (Д - ОО) х 18 %, 

де Д - сума дивідендів до виплати; 

ОО - значення об'єкта оподаткування за звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, з 

якого податок уже сплачено. 

- коли Д < ОО, то авансовий внесок сплачувати не потрібно; 

- якщо Д > ОО, тоді треба розрахувати і сплатити авансовий внесок тільки із суми перевищення. 

 

Пример: 

N 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухучет 
Сумма, грн. 

дебет кредит 

1 

Начислены дивиденды учредителям: 

- учредителю-юрлицу 443 671/ю 100000 

- учредителю-физлицу 443 671/ф 5000 

2 
С суммы дивидендов учредителю-физлицу удержан НДФЛ (5000 

грн. х 5 % : 100 %) 
671/ф 641/НДФЛ 250 
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3 
С суммы дивидендов учредителю-физлицу удержан военсбор 

(5000 грн. х 1,5 % : 100 %) 
671/ф 642 75 

4 

Уплачен дивидендный авансовый взнос* (с суммы дивидендов, 

выплачиваемых юрлицу)  

((100000 грн. - 90000 грн.) х 18 % : 100 %) 

641/Дав 311 1800 

* Предположим, налогооблагаемая прибыль прошлого года составила 90000 грн. 

5 

Выплачены дивиденды: 

- учредителю-юрлицу 671/ю 311 100000 

- учредителю-физлицу (5000 грн. - 250 грн. - 75 грн.) 671/ф 311 4675 

6 Начислен налог на прибыль (по итогам 2016 года) 98 641/Приб 
40000 

(условно) 

7 
Уплаченный дивидендный аванс в конце года зачтен в счет 

обязательств по налогу на прибыль 
641/Приб 641/Дав 1800 

 

… 

ПКУ: 

140.4. Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 

140.4.1. на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток 

підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді 

дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників цього податку (крім інститутів 

спільного інвестування та платників, прибуток яких звільняється від оподаткування відповідно до 

положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування) та платників єдиного 

податку;   

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ЛИСТ від 21.04.2017 р. N 8478/6/99-99-15-02-02-15 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 

оподаткування на суму нарахованих та отриманих платником податків дивідендів або доходів від участі у 

капіталі, отриманих банком від інших платників податку на прибуток, якщо сума таких доходів не 

перевищує значення об'єкта оподаткування таких платників-емітентів за відповідний податковий (звітний) 

рік, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, у 

тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь 

власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують 

право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його 

прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. 

Порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів встановлено пп. 

57.11 п. 57.1 ст. 57 Кодексу. 

Відповідно до пп. 57.11.1 п. 57.1 ст. 57 Кодексу у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник 

податку на прибуток - емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені 

виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, 

розрахований за правилами, визначеними статтею 137 цього Кодексу. 

Підпунктом 57.11.2 п. 57.1 ст. 57 Кодексу встановлено, що крім випадків, передбачених пп. 57.11.3 цього 

пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам 

(власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. 

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням 

об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються 

дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового 

зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий 

внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 цього Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає 

виплаті, не зменшується на суму авансового внеску. 
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Згідно з пп. 57.11.3 п. 57.1 ст. 57 Кодексу авансовий внесок, передбачений пп. 57.11.2 цього пункту, не 

справляється, зокрема, у разі виплати дивідендів: 

на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої 

компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників 

корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, 

дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими 

пп. 57.11.2 п. 57.1 ст. 57 Кодексу. З метою оподаткування материнська компанія веде з наростаючим 

підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників 

корпоративних прав такої компанії, і відображає у податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 

політику; 

платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень 

цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються 

дивіденди; 

фізичним особам. 

Інститути спільного інвестування звільняються від обов'язку сплати авансових внесків з податку на 

прибуток у разі виплати дивідендів (пп. 57.11.6 п. 57.1 ст. 57 Кодексу). 

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із 

джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 

зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу. 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі 

інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму 

нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших 

платників цього податку (крім інститутів спільного інвестування та платників, прибуток яких звільняється 

від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від 

оподаткування) та платників єдиного податку (пп. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Кодексу). 

З огляду на викладене вище у разі отримання банком від іншого платника податку на прибуток (крім 

платників, прибуток яких звільнений від оподаткування, та інститутів спільного інвестування) доходів у 

вигляді дивідендів, фінансовий результат до оподаткування банку - отримувача дивідендів підлягає 

зменшенню на суму таких отриманих доходів. 

Пример. Общее собрание участников общества «А» приняло решение из полученной в размере 

1000000 грн. прибыли выплатить дивиденды в сумме 300000 грн. Предприятию «В» принадлежит доля 40% 

в УК «А», выплата дивидендов причитается в сумме 120000 грн.  

При этом финансовую инвестицию в УК «А» предприятие «Б» учитывает: 

 Вариант 1 – в общем порядке (по справедливой стоимости или себестоимости с учетом уменьшения 

полезности). Доход признается в периоде принятия решения о выплате дивидендов (п. 20 П(С)БУ 15) 

 Вариант 2 – по методу участия в капитале. На сумму признанных дивидендов уменьшается 

балансовая стоимость финансовой инвестиции (п. 12 П(С)БУ 12) 

 

Отражение в бухгалтерском учете инвестора дивидендов, подлежащих получению 

Содержание операции 

Бухгалтерский 

учет Сумма,  

грн. 
дебет кредит 

Вариант 1 – учет финансовой инвестиции ведется в общем порядке 

Оприходована финансовая инвестиция на дату приобретения доли в УК 352 311 200000 

Начислены дивиденды, подлежащие получению 373 731 120000 
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Получены дивиденды на текущий счет 311 373 120000 

Вариант 2 – учет финансовой инвестиции ведется по методу участия в капитале 

Оприходована финансовая инвестиция на дату приобретения доли в УК 141 311 200000 

Отражено увеличение балансовой стоимости финансовой инвестиции на 

часть чистой прибыли, полученной предприятием А (1000000 х 40%) 
141 721 400000 

Отражены дивиденды, подлежащие получению предприятием Б 373 141 120000 

Получены дивиденды на текущий счет 311 373 120000 

 

 

 Звітна  Додаток АВ 

до рядка 20 АВ Податкової декларації  

з податку на прибуток підприємств 
 Звітна нова  

 Уточнююча  

 

Код за ЄДРПОУ  Звітний (податковий) період 20___ року 

     

     

   І квартал  Півріччя  Три квартали  Рік 

 

РОЗРАХУНОК АВАНСОВОГО ВНЕСКУ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ НА СУМУ 

ВИПЛАЧЕНИХ ДИВІДЕНДІВ (ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ ПЛАТЕЖІВ) 

 

ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума 

1 2 3 

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних 

до них платежів), у тому числі: 

1  

сума дивідендів, виплачена фізичним особам 1.1  

сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування 1.2  

сума дивідендів, виплачена платником податку, прибуток якого звільнений 

від оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу України, у 

розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який 

виплачуються дивіденди 

 

 

 

1.3 

 

частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного 

бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 

відповідно до статті 111 Закону України "Про управління об'єктами державної 

власності" 

1.4  

cума дивідендів, що виплачена материнською компанією 1.5  

Cума дивідендів, що отримана материнською компанією 2  

Cума перевищення отриманих над виплаченими материнською компанією 

дивідендів у попередньому звітному (податковому) році 

3  

Сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта 

оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за 

результатами якого(их) виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума 

позитивних значень) (сума виплачених дивідендів - (рядок 04 + рядок 07- 

рядок 07.2 + рядок 09 + рядок 11 + рядок 13 - рядок 14 Податкової декларації 

з податку на прибуток підприємств))1 

4  

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному 

(податковому) періоді (рядок 1 - рядок 1.1 - рядок 1.2 - рядок 1.3 - рядок 2 - 

рядок 3 додатка АВ), але не більше значення рядка 4 додатка АВ  

 

5 

 

Сума авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них 

платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 5 

додатка АВ х ____2/100) (переноситься в рядок 20 АВ Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств) 

 

 

6 

 

--------- 
1 Формула застосовується у разі, якщо грошове(і) зобов'язання з податку на прибуток, нараховане(і) за 

звітний(і) рік (роки), за підсумками якого(их) виплачуються дивіденди, погашене(і). У разі якщо грошове(і) зобов'язання 

з податку на прибуток, нараховане(і) за звітний(і) рік (роки), за підсумками якого(их) виплачуються дивіденди, не 

погашене(і), то у рядку 4 цього додатка зазначається вся сума дивідендів, що підлягає виплаті. Якщо дивіденди 
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виплачуються одразу за декілька років, сума перевищення обчислюється за формулою окремо за кожним роком та у 

рядку 4 цього додатка проставляється сума позитивних значень відповідних перевищень. 
2 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу ІІІ 

Податкового кодексу України. 

_____________________ 
… 

ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИПЛАТІ ВЛАСНИКУ - 

ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ РЕЗИДЕНТУ ТА НЕРЕЗИДЕНТУ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 10 березня 2017 р. N 3365/О/99-99-15-02-02-14 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування дивідендів, які підлягають 

виплаті власнику - юридичній особі резиденту та нерезиденту, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Кодексу в редакції, чинній з 01.01.2017, дивіденди - платіж, що 

здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів 

чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та 

інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, 

у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. 

Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що 

здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв'язку з 

розподілом чистого прибутку (його частини). 

У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток - емітент 

корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких 

корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, 

визначеними статтею 137 цього Кодексу (пп. 57.11.1 п. 57.11. ст. 57 Кодексу). 

Відповідно до пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу, крім випадків, передбачених підпунктом 57.11.3 

цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам 

(власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. 

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над 

значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого 

виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного 

грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. 

Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 цього Кодексу. Сума дивідендів, 

що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску. 

Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів. 

Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків з податку на 

прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення нарахованого податкового 

зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за такий податковий (звітний) 

період. 

У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує 

суму нарахованого податкового зобов'язання підприємством - емітентом корпоративних прав за такий 

податковий (звітний) період, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань 

наступних податкових (звітних) періодів до повного його погашення, а під час отримання від'ємного 

значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду - на зменшення податкових зобов'язань 

майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення. 

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає 

поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов'язань з інших 

податків і зборів (обов'язкових платежів). 

У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової (крім випадків, передбачених підпунктом 

57.11.3 цього пункту), базою для нарахування авансового внеску згідно з абзацами першим та другим цього 

підпункту є вартість такої виплати, визначена у рішенні про виплату дивідендів, або вартість такої виплати, 

розрахована відповідно до принципу "витягнутої руки" в операціях, визнаних відповідно до ст. 39 цього 

Кодексу контрольованими. Обов'язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною п. 

136.1 ст. 136 цього Кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є 

резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами із сплати податку, передбаченими 

цим Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена п. 136.1 ст. 136 цього 

Кодексу. 

При цьому якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується під час 

виплати згідно з нормами, визначеними відповідно до положень цього пункту, незалежно від того, чи є 

особа платником податку. 

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або 
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уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку 

виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження 

господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), 

утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 

відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 та 141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх 

рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями 

міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що 

набрали чинності (пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу). 

До доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, які оподатковуються в 

порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу, належать дивіденди, які сплачуються 

резидентом (пп. "б" пп. 141.4.1 п. 141. 4 ст. 141 Кодексу). 

Таким чином, у разі виплати дивідендів у грошовій формі чи формі, відмінній від грошової, власнику 

- юридичній особі (резиденту чи нерезиденту), платник податку на прибуток нараховує та вносить до 

бюджету авансовий внесок з податку на прибуток до/або одночасно з виплатою дивідендів. 

При цьому резидент, що здійснює на користь нерезидента виплату доходу у вигляді дивідендів, 

утримує податок з такого доходу за ставкою в розмірі 15 відсотків його суми та за його рахунок, який 

сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних 

договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. 

Разом з тим повідомляємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має 

індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку 

консультацію. 

 

4. Разницы при начислении амортиации необоротных активов  

 

 – ускоренная амортизация для машин и оборудования 

 
Підрозділ 4 Розділ ХХ ПКУ: Особливості справляння податку на прибуток підприємств  

 

43. Платники податку на прибуток під час розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо 

основних засобів четвертої групи можуть використовувати починаючи з 1 січня 2017 року мінімально 

допустимий строк амортизації, який дорівнює два роки, якщо витрати на придбання таких основних засобів 

понесені (нараховані) платником податків після 1 січня 2017 року та в разі, якщо для таких основних засобів 

одночасно виконуються вимоги: 

основні засоби не були введені в експлуатацію та не використовувалися на території України; 

основні засоби введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів починаючи з 1 

січня 2017 року до 31 грудня 2018 року; 

основні засоби використовуються у власній господарській діяльності та не продаються або не 

надаються в оренду іншим особам (за виключенням платників податків, основним видом діяльності яких є 

послуги з надання в оренду майна). 

У разі недотримання зазначених вимог до закінчення періоду нарахування амортизації з 

використанням мінімально допустимого строку амортизації, визначеного у цьому пункті, починаючи з дати 

введення їх в експлуатацію, платник податку у податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт 

невикористання основних засобів у власній господарській діяльності або їх продаж, зобов'язаний: 

збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації основних засобів 

відповідно до цього пункту протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування 

амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів, визначених у 

цьому пункті; 

зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких основних 

засобів відповідно до пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу за відповідні податкові (звітні) періоди. 

Під час застосування положень цього пункту норми пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу не 

застосовуються в частині нарахування амортизації відповідно до встановлених мінімально допустимих 

строків амортизації основних засобів. 

У разі проведення реорганізації чи виділу право на застосування мінімально допустимих строків 

амортизації основних засобів, визначених у цьому пункті, переходить до правонаступника (ів) відповідно до 

частки капітальних інвестицій, отриманих таким правонаступником (ами) згідно з розподільчим балансом 

чи передавальним актом. 

 

 

 

 

 

 Звітна  Додаток АМ 
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 Звітна нова  до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ  

Податкової декларації з податку  

на прибуток підприємств 

 Уточнююча  

   

 

Код за ЄДРПОУ  Звітний (податковий) період 20___ року 

     

   І квартал  Півріччя  Три квартали  Рік 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАРАХОВАНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ 

 

Код 

рядка 

Номер групи Балансова вартість Розрахована сума амортизації за звітний 

(податковий) період відповідно до пункту 

138.3 статті 138 Податкового кодексу 

України 

на початок звітного 

(податкового) 

періоду 

на кінець звітного 

(податкового) періоду 

1 2 3 4 5 

Основні засоби 

А1 1    

А2 2    

А3 3    

А4 4    

А4.12 4    

А5 5    

А6 6    

А7 7    

А8 8    

А9 9    

А10 10    

А11 11    

А12 12    

А13 13    

А14 14    

А15 15    

А16 16    

А17 Сума рядків 

А1 - А16 

   

Нематеріальні активи 

Н1     

Н2     

Н3     

Н4     

Н5     

Н6     

Н7 Сума рядків 

Н1 - Н6 

   

1.2.1 Усього1 (рядок А17 + рядок Н7)  

---------- 
1 Значення графи 5 рядка 1.2.1 переноситься до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової 

декларації з податку на прибуток підприємств. 
2 Заповнюється при розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо основних засобів 

четвертої групи з використанням мінімально допустимого строку амортизації відповідно до пункту 43 

підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

(фрагмент додатку РI) 
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РІЗНИЦІ 

 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат Різниці, на які зменшується фінансовий результат 

код назва різниці сума код назва різниці 
сум

а 

Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу ХХ  ПКУ) 

4.1.17 Сума нарахованої амортизації основних 

засобів четвертої групи протягом 

податкових (звітних) періодів, у яких 

здійснювалося нарахування амортизації із 

застосуванням мінімально допустимих 

строків амортизації (пункт 43 підрозділу 4 

розділу ХХ ПКУ) 

 4.2.16 Сума розрахованої амортизації 

основних засобів четвертої групи 

відповідно до пункту 138.3 статті 138 

розділу ІІІ Податкового кодексу 

України за відповідні податкові (звітні) 

періоди (пункт 43 підрозділу 4 розділу 

ХХ ПКУ) 

 

 

ЩОДО РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАЦІЇ ЗА ПРЯМОЛІНІЙНИМ МЕТОДОМ З ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

ЧЕТВЕРТОЇ ГРУПИ 

 

Індивідуальна податкова консультація Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби 

України 

від 20 червня 2017 р. N 732/ІПК/28-10-01-03-11 

 

Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби розглянуто лист щодо розрахунку 

амортизації за прямолінійним методом з основних засобів четвертої групи та, керуючись ст. 52 Податкового 

кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке. 

 

Щодо початку нарахування прискореної амортизації та застосування такого методу до 

частини основних засобів четвертої групи 

 

Відповідно до пункту 43 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу платники податку 

на прибуток під час розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо основних засобів четвертої 

групи можуть використовувати починаючи з 1 січня 2017 року мінімально допустимий строк амортизації, 

який дорівнює два роки, якщо витрати на придбання таких основних засобів понесені (нараховані) 

платником податків після 1 січня 2017 року та в разі, якщо для таких основних засобів забезпечується 

одночасне виконання встановлених Кодексом вимог: 

не були введені в експлуатацію та не використовувалися на території України; 

введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів, починаючи з 01 січня 2017 

року до 31 грудня 2018 року; 

використовуються у власній господарській діяльності та не продаються або не надаються в оренду 

іншим особам (за винятком платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в 

оренду майна). 

Під час застосування положень п. 43 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу норми 

п. 138.3 ст. 138 Кодексу не застосовуються в частині нарахування амортизації відповідно до встановлених 

мінімально допустимих строків амортизації основних засобів. 

Враховуючи викладене, платник податку на прибуток має право на застосування прискореної 

амортизації основних засобів четвертої групи відповідно до положень п. 43 підрозділу 4 розділу XX 

Кодексу, починаючи з 01.05.2017 року за умови, що витрати на придбання таких основних засобів, понесені 

(нараховані) платником податків після 1 січня 2017 року та з початку року такі основні засоби в 

експлуатацію не вводились. 

Крім того, платником податку може застосовуватись зазначений метод амортизації до частини 

основних засобів четвертої групи, за умови їх відповідності критеріям, встановленим п. 43 підрозділу 4 

розділу XX "Перехідних положень" Кодексу, з використанням мінімально допустимого строку амортизації, 

що дорівнює 2 рокам. 

 

Щодо недотримання встановлених вимог до закінчення періоду нарахування амортизації 

 

У разі недотримання встановлених пунктом 43 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" 

Кодексу вимог, починаючи з дати введення основних засобів в експлуатацію, платник податку у 

податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт невикористання основних засобів у власній 

господарській діяльності або їх продаж, зобов'язаний відкоригувати фінансовий результат до оподаткування 

на такі різниці: 

збільшити фінансовий результат до оподаткування - на суму нарахованої амортизації основних 

засобів відповідно до п. 43 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу протягом податкових 
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(звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих 

строків амортизації основних засобів, 

зменшити фінансовий результат до оподаткування - на суму розрахованої амортизації таких основних 

засобів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу за відповідні податкові (звітні) періоди. 

Отже, у разі ліквідації основних засобів четвертої групи, тобто припинення використання їх у власній 

господарській діяльності, а також у разі безоплатої передачі, внесення у статутний капітал, крадіжки, 

платник податку має здійснити коригування фінансового результату до оподаткування на суму нарахованої 

амортизації основних засобів відповідно до п. 43 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу 

протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням 

мінімально допустимих строків амортизації основних засобів. 

 

Щодо нарахування амортизації з використанням мінімально допустимого строку амортизації 

при тимчасовому невикористанні основних засобів (вивід з експлуатації або консервації у зв'язку з 

необхідністю здійснення термінового ремонту). 

 

Підпунктом 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу передбачено, що розрахунок амортизації основних 

засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, 

встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу І Кодексу, пп. 138.3.2 - 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. При 

такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, визначені національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу. 

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші 

необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також 

розкриття інформації про них у фінансовій звітності, визначає Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 

(далі - Положення). 

Відповідно до п. 23 Положення нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного 

використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством/установою (у розпорядчому акті) 

при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його 

реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. 

Отже, у разі здійснення ремонту основних засобів (відповідно виведення їх з експлуатації або 

консервації), то у такому випадку необхідність перерахунку амортизації у межах одного з податкових 

(звітних) періодів, починаючи з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року, не виникає. 

Відповідно до п. 52.2. ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний 

характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

 

ПРИСКОРЕНА АМОРТИЗАЦІЯ: ЧИ ВАРТА ШКУРКА ВИЧИНКИ? 

 

http://www.buhgalteria.com.ua 

від 20 березня 2017 р. 

 

Ірина НАЗАРБАЄВА 

консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування 

 

Починаючи з 1 січня 2017 року платники податку на прибуток отримали право застосовувати так 

звану прискорену амортизацію. "Так звану", тому що словосполучення "прискорена амортизація", яке мало 

місце у законопроекті і яке активно використовували в обговореннях й використовують у коментарях, до 

Податкового кодексу не потрапило. Тобто, якщо дотримуватися формулювань ПКУ, то йдеться про дозвіл 

зменшувати строк корисного використання об'єктів однієї з груп основних засобів. Цей дозвіл передбачено 

п.43, який з'явився у підрозд.4 розд. ХХ ПКУ завдяки Закону N 1797*. Від "прискореної амортизації", яку 

обіцяли спочатку, не лишилося майже нічого. Тож, очевидно, норму, яка за задумкою авторів ідеї мала б 

сприяти поліпшенню інвестиційного клімату в нашій країні, залишили, аби виправдати пафосну назву 

Закону. Але, на думку автора, щось пішло не так, і користі від нововведення навряд чи буде багато. Адже: 

- по-перше, сфера його використання занадто вузька, а час дії зовсім короткий; 

- по-друге, умов і обмежень для його застосування занадто багато, причому не всі з них зрозумілі; 

- по-третє, у разі недотримання умов або порушення обмежень платників податку на прибуток 

чекають невиправдано неприємні наслідки. 

*Закон України від 21.12.2016 р. N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" (прим. ред.). 

До того ж є кілька категорій платників податку, яким прискорена амортизація точно не потрібна або 

просто не цікава. Насамперед вона не потрібна тим, хто не коригує фінансовий результат на різниці, адже те, 

що передбачено п.43 підрозд.4 розд. ХХ ПКУ, вони можуть застосовувати в бухгалтерському обліку без 
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жодних умов та обмежень. Нова норма не становить інтересу для тих платників податку, які коригують 

фінансовий результат, але не мають прибутку й не зацікавлені у тому, аби збільшувати податкові витрати. 

Не цікава вона й тим, хто у найближчі два роки не планує придбавати основні засоби, які за податковою 

класифікацією належать до четвертої групи. Усіх інших запрошуємо уважно ознайомитися з перевагами та 

недоліками прискореної амортизації, аналізу яких і присвячено цю статтю. 

 

Замість п'яти років - два. Привабливо, але… 

 

Відповідно до пп.138.3.3 ст.138 ПКУ до групи 4 належать "машини та обладнання". З метою 

нарахування податкової амортизації цю групу поділено на 2 підгрупи: 

- до першої підгрупи включено "електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного 

оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними 

комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які 

визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, 

модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, 

телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації"; 

- до другої підгрупи за замовчуванням входять усі інші "машини та обладнання". 

Для об'єктів першої підгрупи встановлено мінімально допустимий строк корисного використання 2 

роки, для об'єктів другої підгрупи - 5 років. 

Це загальне правило, застосовуючи яке не можна забувати про ще одне - про правило залежності 

податкового строку корисного використання від бухгалтерського. Воно спрацьовує тоді, коли 

бухгалтерський строк більший за податковий. В такому випадку з метою нарахування податкової 

амортизації використовують строк, встановлений в бухгалтерському обліку (останній абзац пп.138.3.3 

ст.138 ПКУ). 

А тепер про нове правило або про той самий дозвіл, який згадано в преамбулі до статті. Відповідно до 

п.43 підрозд.4 розд. ХХ ПКУ платники податку на прибуток "можуть використовувати" для всіх об'єктів 

четвертої групи "мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює два роки". Фактично це означає, 

що витрати на придбання об'єкта можуть вплинути на об'єкт оподаткування "прискорено". Але зауважимо: 

- по-перше, прискорено - це не обов'язково два роки. Адже йдеться про "мінімально допустимий 

строк", а це не виключає можливості використовувати будь-який інший строк, у тому числі три або чотири 

роки; 

- по-друге, платники податку можуть, але не зобов'язані, застосовувати скорочений термін. 

 

Сім вимог та наслідки їх порушення 

 

Аби скористатися п.43 підрозд.4 розд. ХХ ПКУ, платнику податку доведеться одночасно дотримати 

таких вимог: 

- витрати на придбання об'єкта "понесені (нараховані)" після 01.01.2017 р. Очевидно, це слід розуміти 

так, що й оплата, й оприбуткування об'єкта мають відбутися після зазначеної дати. Якщо, наприклад, об'єкт 

було оплачено в 2016 році, а отримано у 2017 році, вимога, скоріш за все, вважатиметься не виконаною. 

Хоча, звісно ж, можна спробувати подискутувати із податківцями на тему, що таке "витрати понесені" і 

"витрати нараховані", а заодно й "подякувати" авторам норми за "вдалі" формулювання; 

- об'єкт введено в експлуатацію в період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року; 

- об'єкт раніше не вводився в експлуатацію й не використовувався на території України. Очевидно, ця 

вимога має стримати від спокуси продати, а потім знову придбати той самий об'єкт заради прискореної 

амортизації. "Провернути" таку операцію з нерезидентом досить клопітно й затратно, тому на об'єкти, що 

раніше використовувалися поза межами України, ця умова не поширюється; 

- до об'єкта застосовують прямолінійний метод нарахування амортизації. Використання інших 

методів амортизації може звести нанівець всю привабливість прискореної амортизації (детальніше про це - 

далі); 

- об'єкт буде використано в господарській діяльності платника податку; 

- впродовж періоду застосування прискореної амортизації об'єкт не буде передано в оренду (ця 

вимога не поширюється на платників податку на прибуток, основним видом діяльності яких є послуги з 

надання майна в оренду); 

- впродовж періоду застосування прискореної амортизації об'єкт не буде продано (значною мірою, 

безглузда умова, адже у разі продажу вся залишкова вартість вплине як на фінансовий результат в 

бухгалтерському обліку, так і на об'єкт оподаткування). 

Але це ще не все. Останній абзац п.43 підрозд.4 розд.ХХ Кодексу вартий того, щоб навести його 

повністю. 

 

Пункт 43 підрозд.4 розд.ХХ ПКУ 
У разі проведення реорганізації чи виділу право на застосування мінімально допустимих строків 
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амортизації основних засобів, визначених у цьому пункті, переходить до правонаступника(ів) відповідно до 

частки капітальних інвестицій, отриманих таким правонаступником(ами) згідно з розподільчим балансом чи 

передавальним актом. 

 

Звісно ж, реорганізація може трапитися. Але про які частки йдеться? Мабуть, варто було б просто 

підтвердити, що через реорганізацію право на прискорену амортизацію не втрачається. Амортизуються ж 

цілком конкретні об'єкти, тож до кого ці об'єкти перейдуть, той і має їх амортизувати. 

Ну і, як-то кажуть, вишенька на торті. І це - не що інше, як детально прописаний алгоритм дій 

платника податку, який не протримався два роки і порушив якусь із перелічених раніше вимог, наприклад, 

використав об'єкт у негосподарській діяльності або ж продав його. В періоді, коли таке порушення сталося, 

платнику податку доведеться: 

- "збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації основних 

засобів відповідно до цього пункту протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося 

нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів, 

визначених у цьому пункті" (мається на увазі п.43 підрозд.4 розд. ХХ ПКУ); 

- "зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких 

основних засобів відповідно до пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу за відповідні податкові (звітні) 

періоди". 

Звернімо увагу, що платнику податку - порушнику запропоновано перераховані суми амортизації 

відобразити як різниці, а не як виправлення помилки. Тож можна сподіватися, що штрафу й пені у цьому 

випадку не буде. Тим більше що у самому п.43 про них не згадують. 

Ну що ж, розібравшись з умовами, вимогами й наслідками, варто подумати, а заради чого усе це. 

Навіщо і кому це потрібно і чи потрібно взагалі? 

Відповідь здається очевидною: платника податку має зацікавити можливість швидко - лише за два 

роки - відобразити в податковому обліку всю вартість деяких основних засобів. Але якщо замислитися й 

порахувати, то вийде, що виграш не такий вже й значний. 

 

Істина - у порівнянні. Числовий приклад 

 

Допустимо, що за планом оновлення виробничого обладнання підприємство наприкінці 2017 року має 

придбати кілька об'єктів основних засобів, які за податковою класифікацією належать до тієї підгрупи 

четвертої групи, для якої Податковим кодексом встановлено мінімально допустимий строк корисного 

використання п'ять років. 

Зазвичай для таких об'єктів в бухгалтерському обліку підприємство встановлює такий самий строк 

корисного використання й застосовує метод зменшення залишкової вартості. Як відомо, у разі використання 

цього методу в перший рік експлуатації об'єкта нараховується найбільша сума амортизації, яка кожного 

року зменшується. 

Для прийняття рішення щодо доцільності застосування прискореної амортизації підприємство 

зробило розрахунок-порівняння. При цьому було вирішено зробити розрахунок не лише за методом 

зменшення залишкової вартості, а й за іншими методами (крім виробничого). 

Для розрахунку було використано такі дані: 

- умовна вартість об'єкта становить 75000 грн.; 

- дата введення в експлуатацію - грудень 2017 року. 

Для розрахунку річної суми прискореної амортизації не потрібен навіть калькулятор. Вона 

становитиме 37500 грн. (75000 грн. : 2 роки). 

Результати розрахунків* за всіма методами наведено в таблиці. При цьому за методом зменшення 

залишкової вартості зроблено два розрахунки. Це потрібно для того, аби показати, як можуть змінюватися 

суми річної амортизації залежно від визначеної ліквідаційної вартості. 

*Формули й покроковий алгоритм розрахунків див.: Назарбаєва І. Амортизація для оптимізації? 

Дрібниці! Але ж приємні… // Бухгалтерія. - 2016. - N 48. - С.19–23 (прим. ред.). 

 

Таблиця. Розподіл сум амортизації за роками при використанні різних методів 

 

N з/п 
Методи нарахування 

амортизації 

Річна сума амортизації, грн. 

роки експлуатації об'єкта 

перший другий третій четвертий п'ятий 

1 Прямолінійний метод 14200 14200 14200 14200 14200 

2 
Метод зменшення 

залишкової вартості (якщо 

ліквідаційна вартість 

33000 18480 10349 5795 3245 
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становить 4000 грн.) 

3 

Метод зменшення 

залишкової вартості (якщо 

ліквідаційна вартість 

становить 2000 грн.) 

39000 18720 8986 4313 2070 

4 

Метод прискореного 

зменшення залишкової 

вартості 

30000 18000 10800 6480 5720 

5 Kумулятивний метод 23667 18933 14200 9467 4733 

6 Прискорена амортизація 37500 37500 - - - 

 

Як бачимо, в одному з розрахунків за методом зменшення залишкової вартості (ряд.3 табл.) річна 

сума амортизації у першому році експлуатації навіть більша, ніж при застосуванні прискореної амортизації, 

а за два перші роки загальна сума амортизації становить 57720 грн., або 77% первісної вартості об'єкта. Так, 

77% - це все ж таки не 100%. Але якщо перевести у відсотки відсутність податкових умов, обмежень і 

запитань, на які немає відповідей (див. далі), а також гнучкість бухгалтерських інструментів (зокрема, 

можливість за необхідності змінювати метод амортизації, продовжувати або скорочувати строк корисного 

використання об'єкта, переглядати ліквідаційну вартість тощо) й додати усе це до 77%, то може вийти навіть 

більше 100%! 

 

Запитання без відповідей: чи не забагато? 

 

Пункт 43 підрозд.4 розд. ХХ ПКУ не дає відповіді на деякі запитання, які можуть виникнути у 

платників податку. Перелічимо деякі з них. 

Чи можна застосовувати прискорену амортизацію вибірково, тобто до одних об'єктів групи 4, які 

відповідають усім вимогам, застосовувати, а до інших - ні? 

Чи можна застосовувати прискорену амортизацію, якщо для тих об'єктів 4 групи, які вже є на 

підприємстві, застосовують не прямолінійний метод (зрозуміло, що для нових об'єктів буде застосовано 

прямолінійний метод)? 

Чи потрібно визначати ліквідаційну вартість для тих об'єктів, які будуть амортизуватися прискорено? 

Чи припустимо у разі застосування прискореної амортизації використовувати в бухгалтерському 

обліку інший (більший) строк корисного використання (в порушення згаданого раніше загального правила, 

відповідно до якого податковий строк корисного використання не може бути менше бухгалтерського)? Як 

бути із тим, що прискорена амортизація не узгоджується з бухгалтерськими правилами визначення строку 

корисного використання основних засобів? 

Чи вважатиметься порушенням передчасне (тобто до закінчення строку прискореної амортизації) 

вибуття об'єкта з причини, відмінної від продажу (ліквідація, крадіжка, безоплатна передача, внесення до 

статутного капіталу іншого підприємства тощо)? 

Як вплине на прискорену амортизацію тимчасове припинення її нарахування, наприклад, у разі 

змушеного виведення об'єкта з експлуатації у зв'язку із необхідністю його термінового ремонту? 

Напевне, практика доповнить цей перелік іншими запитаннями. 

Можна також передбачити, що в багатьох платників податку на прибуток виникне запитання щодо 

необхідності повідомлення податкового органу про факт застосування прискореної амортизації. В такому 

випадку відповідь має бути від зворотного: оскільки Кодекс цього прямо не вимагає, повідомляти 

податківців не потрібно. Втім, не виключено, що в Податковій декларації з податку на прибуток 

підприємств після внесення до неї чергових змін з'явиться табличка або рядок, де потрібно буде поставити 

відповідну позначку. 

Отже, на одній чаші - низка вимог, обмежень, недомовленостей й незрозумілостей, на іншій - не така 

вже й значна податкова вигода, яку, до того ж, можна відчути лише за сприятливих обставин. Тож, дійсно, є 

привід замислитися: а чи варта шкурка вичинки? 

 

Опубліковано в БУХГАЛТЕРІЇ N 12 (1259) від 20 БЕРЕЗНЯ 2017 року  

 

[Матеріал наводиться в авторській редакції. Компанія "Дінай" може не поділяти позицію автора 

та не несе відповідальності за зміст матеріалу.] 

 

МНМА 

 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА СУМУ 

НАРАХОВАНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 
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Лист Державної фіскальної служби України 

від 19 січня 2017 р. N 1000/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 

оподаткування на суму нарахованої амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів та, 

керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" Кодексу. 

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до 

вимог ст. 138 Кодексу. 

Відповідно до пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується 

на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та 

зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до 

п. 138.3 ст. 138 Кодексу. 

Отже, положення пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу передбачають коригування фінансового результату 

до оподаткування на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації виключно для активів, що є 

основними засобами або нематеріальними активами. 

Відповідно до п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу основні засоби - матеріальні активи, у тому числі 

запаси корисних копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених 

капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, 

матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 грн., невиробничих основних засобів і 

нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській 

діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 грн. і поступово зменшується у зв'язку з 

фізичним або моральним зносом, та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати 

введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). 

Таким чином, оскільки малоцінні необоротні матеріальні активи вартістю не більше 6000 гривень та 

строком корисного використання більше одного року (до 01.09.2015 - 2500 гривень) не належать до 

основних засобів, то різниці, які визначаються згідно зі ст. 138 Кодексу, за такими активами у 

платника не виникають. 

 

Лист ДФС від 02.03.2017 № 4346/6/99-99-15-02-02-15 

 
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо амортизації малоцінних необоротних 

матеріальних активів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток 

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 

визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень цього Кодексу. 

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначаються відповідно до вимог 

ст. 138 Кодексу. 

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або 

нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації основних 

засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу (пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу). 

Нормативним документом, що регламентує облік основних засобів та їх відображення у фінансовій 

звітності, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, відповідно до якого основні засоби –матеріальні активи, 

які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або 

постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і 
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соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 

одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). 

На відміну від правил бухгалтерського обліку, у податковому обліку до малоцінних необоротних 

матеріальних активів відносяться активи вартістю не більше 6000 гривень та строком корисного 

використання більше одного року (до 01.09.2015 – 2500 гривень). 

Отже, оскільки  малоцінні необоротні матеріальні активи не належать до основних засобів, то різниці, 

які визначаються згідно зі ст. 138 Кодексу, за такими активами у платника не виникають. 

Відображення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та передбачають 

коригування фінансового результату до оподаткування на підставі пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу, 

здійснюється у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ «Різниці» до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку 

на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі 

змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 585 (далі – додаток РІ до 

Декларації): 

у рядку 1.1.1 додатка РІ до Декларації відображається сума нарахованої  амортизації необоротних активів 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності; 

у рядку 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації відображається сума розрахованої  амортизації необоротних 

активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу. 

Таким чином, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні 

амортизації необоротних активів без врахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних 

активів. 

Лист ДФС від 31.03.2017 № 6607/6/99-99-15-02-02-15 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 

оподаткування на різниці, що виникають при нарахуванні амортизації матеріальних активів, які мають строк 

корисного використання більше 1 року та вартість яких є меншою ніж 6000 грн., і відображення такого 

коригування в податковій декларації з податку на прибуток підприємств та, керуючись ст. 52 Податкового 

кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу основні засоби –матеріальні активи, у тому числі запаси 

корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних 

інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних 

активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних 

активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника 

податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або 

моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в 

експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). 

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із 

джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 

зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього 

Кодексу. 

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог 

ст. 138 Кодексу. 

Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму 

нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно з п. 138.2 ст. 

138 Кодексу зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів 

відповідно до пункту 138.3 цієї статті. 
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Таким чином, оскільки малоцінні необоротні матеріальні активи вартістю не більше 6000 гривень та 

строком корисного використання більше одного року (до 01.09.2015 – 2500 гривень) не належать до 

основних засобів, то різниці, які визначаються згідно зі ст. 138 Кодексу, за такими активами у платника 

не  виникають і у додатку Р1 до рядка 03 Р1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, 

затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.10.2015 № 897 зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 585, не відображаються. 

ЩОДО АМОРТИЗАЦІЇ МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 5 липня 2017 р. N 964/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо амортизації малоцінних необоротних 

матеріальних активів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток 

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 

визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень Кодексу. 

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначаються відповідно до 

вимог ст. 138 Кодексу. 

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних 

засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації 

основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу (пп. 138.1, 138.2 ст. 138 

Кодексу). 

Нормативним документом, що регламентує облік основних засобів та їх відображення у фінансовій 

звітності, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92, відповідно до якого основні засоби - матеріальні 

активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або 

постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 

одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). 

На відміну від правил бухгалтерського обліку, у податковому обліку до малоцінних необоротних 

матеріальних активів відносяться активи вартістю не більше 6000 гривень та строком корисного 

використання більше одного року (до 01.09.2015 р. - 2500 гривень). 

Оскільки малоцінні необоротні матеріальні активи не належать до основних засобів, то різниці, які 

визначаються згідно зі ст. 138 Кодексу, за такими активами у платника не виникають. 

Отже, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації зазначаються різниці, які виникають при 

нарахуванні амортизації основних засобів або нематеріальних активів без врахування амортизації 

малоцінних необоротних матеріальних активів. 

 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Лист ДФС від 04.08.2017 № 1495/6/99-99-15-02-02-15/ІПКіб 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо вартісного порогу основних засобів 2500 

гривень вказаного в п.п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та, керуючись 

ст. 52 Кодексу, повідомляє. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток 

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 

визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень Кодексу. 

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначаються відповідно до вимог 

ст. 138 Кодексу. 
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Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I цього Кодексу, 

підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування 

амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім 

«виробничого» методу (п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст.138 Кодексу). 

Згідно з п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси 

корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних 

інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних 

активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних 

активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника 

податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або 

моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в 

експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). 

Слід зазначити, що мінімально допустимий строк корисного використання для електронно-обчислювальних 

машин, інших машин для автоматичного оброблення інформації, пов’язаних з ними засобів зчитування або 

друку інформації, пов’язаних з ними комп’ютерних програм (крім програм, витрати на придбання яких 

визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інших інформаційних систем, 

комутаторів, маршрутизаторів, модулів, модемів, джерел безперебійного живлення та засобів їх 

підключення до телекомунікаційних мереж, телефонів (в тому числі стільникових), мікрофонів і рацій, 

вартість яких перевищує 2500 гривень, дорівнює 2 роки (п.п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу). 

Таким чином, електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, 

пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми, інші 

інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та 

засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і 

рації, вартість яких не перевищує  6000 гривень, не є основними засобами для цілей застосування ст. 

138 Кодексу. 

  ПКУ: 
Стаття 138. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів 

 

138.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується: 

на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності; 

на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, 

включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; 

на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, 

визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта; 

на суму залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або 

невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу 

такого об'єкта; 

на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих 

основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності. 

138.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 

на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 

138.3 цієї статті; 

на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, 

визначеної з урахуванням положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта; 

на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених 

до витрат уцінки відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності; 

на суму вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах 

попередньо віднесених до витрат втрат від зменшення корисності основних засобів або 
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нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

або міжнародних стандартів фінансової звітності; 

на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта невиробничих 

основних засобів або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, 

модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі 

продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше 

суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу. 

 

138.3. Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення 

об'єкта оподаткування 

138.3.1. Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 

розділу I цього Кодексу, підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються 

методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку, крім "виробничого" методу. 

Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість 

основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), 

проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку. 

 

138.3.2. Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел: 

вартість гудвілу; 

витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих основних засобів, невиробничих 

нематеріальних активів; 

витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних 

засобів, невиробничих нематеріальних активів. 

Терміни "невиробничі основні засоби", "невиробничі нематеріальні активи" означають 

відповідно основні засоби, нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській 

діяльності платника податку. 

 

ЩОДО НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НА ЗАКОНСЕРВОВАНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО, 

РОЗТАШОВАНЕ У М. ДОНЕЦЬК, ЯКЕ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 15 червня 2017 р. N 675/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо нарахування амортизації на 

законсервоване нерухоме майно, розташоване у м. Донецьк, яке не використовується у господарській 

діяльності платника податку на прибуток, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 

повідомляє таке. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток 

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 

визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень Кодексу. 

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначаються відповідно до 

вимог ст. 138 Кодексу. 

Згідно з пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується, 

зокрема на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів 

відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу. 

Відповідно до п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або 

нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 

14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. 

При цьому згідно з п.п. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу не підлягають амортизації та проводяться за 

рахунок відповідних джерел витрати на придбання/самостійне виготовлення, а також витрати на ремонт, 

реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів. 
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Терміни "невиробничі основні засоби" означають відповідно основні засоби, непризначені для 

використання в господарській діяльності платника податку. 

Господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або 

реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться 

такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що 

діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (п.п. 

14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). 

Отже, нерухоме майно, розташоване на території проведення антитерористичної операції, яке не 

використовуються платником податку у господарській діяльності, у тому числі у період його консервації, не 

підлягає податковій амортизації. 

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний 

характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

(фрагмент додатку РI) 

РІЗНИЦІ 

 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат Різниці, на які зменшується фінансовий результат 

код назва різниці сума код назва різниці сума 

1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу III Податкового 

кодексу України) 

1.1.1 Сума нарахованої амортизації 

основних засобів або нематеріальних 

активів відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності (пункт 138.1 статті 

138 розділу III ПКУ) 

  1.2.1 

АМ 

Сума розрахованої амортизації основних 

засобів або нематеріальних активів 

відповідно до пункту 138.3 статті 138 розділу 

III Податкового кодексу України (пункт 

138.2 статті 138 розділу III Податкового 

кодексу України) 

  

1.1.1.1 Сума уцінки та втрат від зменшення 

корисності основних засобів або 

нематеріальних активів, включених до 

витрат звітного періоду відповідно до 

національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової 

звітності (пункт 138.1 статті 138 

розділу ІІІ ПКУ) 

 1.2.1.1 Сума дооцінки основних засобів або 

нематеріальних активів у межах попередньо 

віднесених до витрат уцінки відповідно до 

національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності (пункт 138.2 

статті 138 розділу ІІІ ПКУ) 

 

Х Х Х 1.2.1.2 Сума вигід від відновлення корисності 

основних засобів або нематеріальних активів 

у межах попередньо віднесених до витрат 

втрат від зменшення корисності основних 

засобів або нематеріальних активів 

відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності 

(пункт 138.2 статті 138 розділу ІІІ ПКУ) 

 

1.1.2 Сума залишкової вартості окремого 

об'єкта основних засобів або 

нематеріальних активів, визначеної 

відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку 

або міжнародних стандартів фінансової 

звітності, у разі ліквідації або продажу 

такого об'єкта (пункт 138.1 статті 138 

розділу ІІІ ПКУ) 

 1.2.2 Cума залишкової вартості окремого об'єкта 

основних засобів або нематеріальних 

активів, визначеної з урахуванням положень 

статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу 

України, у разі ліквідації або продажу такого 

об'єкта (пункт 138.2 статті 138 розділу ІІІ 

ПКУ) 

 

1.1.3 Сума залишкової вартості окремого 

об'єкта невиробничих основних 

засобів або невиробничих 

нематеріальних активів, визначеної 

відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку 

або міжнародних стандартів фінансової 

звітності, у разі ліквідації або 

 1.2.3 Сума первісної вартості придбання або 

виготовлення окремого об'єкта 

невиробничих основних засобів або 

невиробничих нематеріальних активів та 

витрат на їх ремонт, реконструкцію, 

модернізацію або інші поліпшення, у тому 

числі віднесених до витрат відповідно до 

національних положень (стандартів) 
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продажу такого об'єкта (пункт 138.1 

статті 138 розділу ІІІ ПКУ) 

бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності, у разі 

продажу такого об'єкта невиробничих 

основних засобів або нематеріальних 

активів, але не більше суми доходу 

(виручки), отриманої від такого продажу 
(пункт 138.2 статті 138 розділу ІІІ ПКУ) 

1.1.4 Сума витрат на ремонт, 

реконструкцію, модернізацію або 

інші поліпшення невиробничих 

основних засобів чи невиробничих 

нематеріальних активів, віднесених до 

витрат відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності (пункт 138.1 статті 

138 розділу ІІІ Податкового кодексу 

України) 

 Х Х  

 

 ремонты и модернизация (реконструкция). Как разделить эти два понятия, в т.ч. для 

начисления амортизации; документальное оформление расходов на ремонт и улучшение 

ОС;  

 
П(С)БО 7: 

… 

14. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням 

об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до 

збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Залишкова 

вартість основних засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів.  

15. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного 

огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх 

економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат. 

 
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства 

фінансів України від 30.09.2003 N 561: 
 

6. ОБЛІК РЕМОНТУ ТА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

28. Приймання закінчених робіт з ремонту і поліпшення основних засобів (модернізація, добудова, 

реконструкція тощо) оформлюється актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та 

модернізованих об'єктів. 

 

29. Рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто, чи спрямовані вони на 

підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) 

об'єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигод, чи здійснюються вони для 

підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми 

майбутніх економічних вигод від його використання, приймається керівником підприємства з 

урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат. Зокрема, заміна окремих 

важливих компонентів (частин) основних засобів (двигунів тощо) може бути відображена як заміна об'єкта 

основних засобів, якщо термін корисного використання такої частини відрізняється від терміну корисного 

використання основних засобів, до яких належить цей компонент. У цьому випадку заміна такого 

компонента відображається капітальними інвестиціями у придбання нового об'єкта основних засобів і 

списанням заміненого об'єкта. Витрати на поліпшення основних засобів для відновлення майбутніх 

економічних вигод, очікуваних від їх використання, визнаються капітальними інвестиціями за умови, що 

балансова вартість активу не перевищує суми його очікуваного відшкодування. 

Сумою очікуваного відшкодування вважається найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації або 

теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання основних засобів, включаючи 

його ліквідаційну вартість. 

 

30. Витрати на капітальний ремонт об'єктів основних засобів визнаються витратами звітного 

періоду. Такі витрати можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо витрати на значний огляд і 
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капітальний ремонт можуть бути ідентифіковані з окремою замортизованою частиною (компонентом) 

основних засобів. Витрати на ремонт можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо ціна придбання 

активу вже відображає зобов'язання (необхідність) підприємства здійснити в майбутньому витрати для 

приведення активу до стану, в якому він придатний для використання. Наприклад, у разі придбання будівлі, 

яка потребує ремонту, витрати на ремонт приймаються на збільшення первісної вартості цієї будівлі до 

суми, яка може бути відшкодована від використання будівлі в майбутньому. 

 

31. Вартість робіт, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх вигод від об'єкта основних 

засобів, включається до капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної вартості основних 

засобів. Підставою для визнання капітальними інвестиціями витрат, пов'язаних з поліпшенням основних 

засобів, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного використання об'єкта, 

кількості та/або якості продукції (робіт, послуг), яка виробляється (надається) цим об'єктом. … 
Прикладами такого поліпшення є: 

а) модифікація, модернізація об'єкта основних засобів з метою подовження терміну його корисної 

експлуатації або збільшення його виробничої потужності; 

б) заміна окремих частин устаткування для підвищення якості продукції (робіт, послуг); 

в) впровадження ефективнішого технологічного процесу, що дозволить зменшити первісно оцінені 

виробничі витрати; 

г) добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість 

виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання. 

 

32. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно 

визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання (технічний огляд, технічне 

обслуговування, ремонт тощо), включаються до складу витрат звітного періоду. 

 

33. В технічні паспорти, інвентарні картки або інші регістри аналітичного обліку відповідних об'єктів 

основних засобів заносяться дані про змінені техніко-економічні характеристики (вартість, потужність, 

площа тощо) в результаті їх поліпшення. 

 

Необхідно відповідально розрізняти та відокремлювати поняття «ремонт» та «поліпшення» ОЗ. 

Допомогти можуть: 

– ДСТУ 2860-94 «Надійність техніки. Строкі і визначення». 

– Наказ Держкомстату «Про затвердження форми… №1-амортизація». 

– Примерный перечень услуг по содержанию домов…и услуг по ремонту, утв. Приказом 

Госкомитета України по вопросам ЖКХ от 10.08.2004 г. № 150. 

– Порядок проведения ремонта и содержания объектов благоустройства населенных пунктов, 

утвержденный приказом Государственного комитета Украины по вопросам ЖКХ от 23.09.2003 г. 

№ 154. 

– Положение Минтранса № 102 от 30.03.1998 г. О техобслуживании и ремонте ДТС.  

– Правила, затверджені наказом Держкомітету з питань ЖКГ від 17.05.05 р. N 76. 

 

ЩОДО НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НА ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ЯКІ ВИВЕДЕНІ З 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 5 січня 2017 р. N 76/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо нарахування амортизації на основні 

засоби, які виведені з експлуатації, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 

повідомляє. 

Відповідно до п. 23 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92, нарахування амортизації здійснюється протягом 

строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством/установою (у 

розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на 

період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. 

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток 

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 

визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток" Кодексу. 

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначаються відповідно до 
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вимог ст. 138 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2017. 

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних 

засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації 

основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу (п.п. 138.1, 138.2 ст. 138 

Кодексу). 

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта 

оподаткування встановлено п. 138.3 ст. 138 Кодексу. 

Відповідно до п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або 

нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 

14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I цього Кодексу, підпунктами 138.3.2 -138.3.4 цього пункту. При такому 

розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу. 

Згідно з п.п. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу не підлягають амортизації та проводяться за рахунок 

відповідних джерел фінансування, зокрема, витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а 

також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів. 

Термін "невиробничі основні засоби" означає основні засоби, які не використовуються в 

господарській діяльності платника податку. 

Тобто для цілей оподаткування амортизація основних засобів нараховується у разі їх експлуатації при 

здійсненні господарської діяльності платника податку. 

Отже, в умовах дії Кодексу до 01.01.2017 амортизація на основні засоби, які виведені з 

експлуатації та не використовуються в господарській діяльності підприємства, у податковому обліку 

відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу не нараховується. 

 

 расходы на улучшение объекта оперативной аренды: как определять финрезультат ? 

Згідно з п. 3 ст. 776 ЦКУ, орендар може вимагати відшкодування вартості проведеного 

капітального ремонту або зарахування на таку суму заборгованості за платежами за оренду, в разі коли 

капітальний ремонт був необхідний і без нього використовувати майно відповідно до призначення й умов 

договору було б неможливо. А ось поліпшити орендоване майно, а тим більше вимагати його 

відшкодування, орендар може тільки за згодою орендодавця (ч. 1 ст. 778 ЦКУ). При цьому орендарю треба 

пам'ятати ось що: 

 – поліпшення за згодою орендодавця – орендар має право на відшкодування вартості необхідних витрат 

або на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування річчю (ч. 3 ст. 778 ЦКУ); 

– поліпшення без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для об'єкта оренди, – орендар не 

має права на відшкодування їх вартості (ч. 5 ст. 778 ЦКУ). 

І якщо відновлення орендованого майна й умови його повернення або викупу є істотними умовами 

договору оренди, згідно з п. 1 ст. 284 ГКУ, то про умови щодо відшкодування вартості поліпшення 

орендованого майна такого сказати не можна, відповідно, виходити слід виключно з норм ст. 778 ЦКУ. 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства 

фінансів України від 30.09.2003 N 561: 
… 

18. Орендар відображає в бухгалтерському обліку одержаний у фінансову оренду об'єкт за 

первісною вартістю, яка визначається на початок строку оренди за найменшою з наступних оцінок: 

справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів. 

 

19. Затрати орендаря на поліпшення об'єкта фінансової оренди, що визнаються ним капітальними 

інвестиціями за умовами, зазначеними у пункті 29 цих Методичних рекомендацій, відображаються за 

дебетом рахунку капітальних інвестицій із наступним збільшенням первісної вартості об'єкта фінансової 

оренди, якщо інше не передбачено орендною угодою. 

 

20. Об'єкт операційної оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку обліку 

орендованих основних засобів за вартістю, вказаною в угоді про оренду. 

 

21. Затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди, що визнаються ним капітальними 

інвестиціями за умовами, зазначеними у пунктах 29 - 31 цих Методичних рекомендацій, відображаються 

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.25.0?page=13#pn3668
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орендарем за дебетом рахунку капітальних інвестицій. Такі затрати зараховуються до складу основних 

засобів як первісна вартість нового об'єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної в пункті 

7 цих Методичних рекомендацій. (2.7. Інші необоротні матеріальні активи.) 
 

22. Орендоване майно цілісного майнового комплексу обліковується орендарем за вартістю, 

визначеною в акті передачі та договорі оренди. 

Вартість орендованих у складі цілісних майнових комплексів основних засобів відображається за 

дебетом рахунку обліку основних засобів із зазначенням, що ці об'єкти є орендованими, і кредитом 

субрахунку обліку іншого додаткового капіталу. 

… 

П(С)БО 14 «ОРЕНДА»: 

.. 

8. Об'єкт операційної оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку бухгалтерського 

обліку за вартістю, указаною в угоді про оренду. 

Затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, 

дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які 

первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у 

створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. 
 

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку…, затверджена наказом 

Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 із змінами № 573 від 18.06.2015р., які 

діють з 24.07.2015 р.: 
«На субрахунку 117 “Інші необоротні матеріальні активи” ведеться облік наявності та руху інших 

необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11 “Інші 

необоротні матеріальні активи”. На цьому субрахунку, зокрема, відображається вартість завершених 

капітальних інвестицій в об'єкти операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, 

дообладнання, реконструкція тощо).» 

 

 договор аренды закончился (расторгнут): что с расходами на ремонт?  

Передача приміщення після закінчення договору оренди.  

Якщо договір передбачав компенсацію орендодавцем здійснених орендарем поліпшень об'єкта оренди, 

які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, то по суті, відбувається продаж 

сформованого на субрахунку 117 об'єкта інших необоротних активів, що означає необхідність переведення 

таких необоротних активів до складу активів, які утримуються для продажу (субрахунок 286). У цьому разі 

орендодавець на суму такого зобов'язання – збільшує первісну вартість поверненого з оренди майна: Д-т 152 

«Придбання основних засобів» К-т 685 «Розрахунки з іншими крeдиторами» та збільшує первісну вартість 

об'єкта Д-Т 10 «Основні засоби» к-Т 152. 

Якщо договір не передбачав компенсації орендодавцем здійснених орендарем поліпшень об'єкта оренди і 

сторони договору не дійшли такого рішення – відбувається безоплатна передача такого сформованого 

об'єкта інших необоротних активів. Повернення об'єкта оренди після закінчення дії договору здійснюється 

та засвідчується актом приймання-передачі, який підписується представниками сторін. 

Орендодавець у цьому разі повинен збільшити первісну вартість поверненого з оренди майна у 

відповідності з пп. «б» пп. 14.1.13 ПКУ: у Д-т 10 «Основні засоби» К-т 424 «Безоплатно отримані 

необоротні активи». При нарахуванні амортизації орендодавець збільшить дохід за кредитом субрах. 745 

«Дохід від безоплатно отриманих активів» у кореспонденції із субрах. 424. 

Постачання товарів/послуг згідно з пп. 14.1.191 ПКУ включає безоплатну передачу майна іншій особі, а 

тому підлягає оподаткуванню ПДВ.База оподаткування у орендаря у разі безоплатного постачання 

визначається відповідно до п. 188.1 ПКУ виходячи з балансової (залишкової) вартості необоротних активів 

за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду. При 

цьому орендар згідно з роз'ясненнями податківців у ЗІР (підкатегорія 101.19), складає дві податкові 

накладні. 

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ НАРАХУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПДВ ПРИ 

ПОВЕРНЕННІ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ З ПОЛІПШЕННЯМ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 
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від 6 лютого 2017 р. N 2101/6/99-99-15-03-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула листи платника щодо необхідності нарахування 

податкових зобов'язань з ПДВ при поверненні об'єкта оренди з поліпшенням та, керуючись статтею 52 

Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє. 

Згідно з пунктом 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку, 

зокрема з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, 

відповідно до статті 186 ПКУ. 

Відповідно до підпункту "в" підпункту 14.1.185 та підпункту "в" підпункту 14.1.191 пункту 14.1 

статті 14 ПКУ постачання товарів/послуг включає, зокрема, безоплатну передачу майна іншій особі, 

постачання послуг іншій особі на безоплатній основі. 

Згідно з пунктом 188.1 статті 188 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг 

визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім 

акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору 

на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого 

зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується 

виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів 

крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів). 

Крім того, база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни 

придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених 

товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних 

активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що 

склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у 

разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни). 

Враховуючи викладене, якщо платником - орендарем понесено витрати на поліпшення об'єкта оренди 

та такі витрати не компенсовано орендодавцем, то при поверненні об'єкта оренди таке поліпшення 

вважається безоплатно наданою послугою, яка підлягає оподаткуванню ПДВ за основною ставкою, 

виходячи з ціни придбання товарів/послуг, використаних для такого поліпшення. 

Якщо між орендодавцем та орендарем укладено окремі договори про надання орендодавцем 

орендарю компенсації витрат орендаря на поліпшення об'єкта оренди, то суми коштів, сплачених 

(відшкодованих, компенсованих) за такими договорами, є окремою операцією з надання послуги з 

поліпшення основних фондів, розглядаються як окремий об'єкт оподаткування та підлягає оподаткуванню 

ПДВ за основною ставкою, виходячи з ціни, визначеної у відповідних договорах. 

В. о. заступника Голови                       М. В. Продан 

 
(Консультує Державна фіскальна служба України) 

 

zir.sfs.gov.ua 

від 14 березня 2016 р. 

 

Згідно з п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами 

та доповненнями (далі - ПКУ), об'єктом оподаткування податком на додану вартість (далі - ПДВ) є операції 

платників податку, зокрема з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній 

території України, відповідно до ст. 186 ПКУ. 

Відповідно до пп. "в" пп. 14.1.185 та пп. "в" пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ постачання товарів/послуг 

включає, зокрема, безоплатну передачу майна іншій особі, постачання послуг іншій особі на безоплатній 

основі. 

Пунктом 188.1 ст. 188 ПКУ визначено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг 

не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання 

самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій 

з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними 

бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого 

здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни). 

Враховуючи викладене, якщо витрати на поліпшення об'єкта оренди проведено за згодою 

орендодавця та не компенсовано орендарю, то при поверненні об'єкта оренди вартість поліпшення 

вважається безоплатно наданою та підлягає оподаткуванню ПДВ за основною ставкою, виходячи з ціни 

придбання товарів/послуг, використаних для такого поліпшення. 

 
 щодо податкового обліку суми поліпшень об'єктів, отриманих в оперативну оренду/лізинг, для 

цілей оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість 

 

Лист Державної фіскальної служби України 
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від 5 листопада 2015 р. N 23622/6/99-99-19-03-02-15 

…  

Водночас Кодексом не передбачено особливостей податкового обліку витрат орендаря на 

поліпшення орендованих основних засобів. 

… 

Таким чином, вартість поліпшення орендованих основних засобів для цілей розрахунку податкової 

амортизації зараховується як новий об'єкт 9 групи "інші основні засоби" з мінімально допустимим строком 

корисного використання 12 років, визначеної у підпункті 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 Кодексу. 

 

Щодо податкових наслідків з податку на додану вартість у платника ПДВ - орендаря у разі 

повернення ним об'єкта оперативної оренди/лізингу орендодавцю, по якому сума здійснених 

поліпшень об'єкта оперативної оренди/лізингу повністю неамортизована. 

 

Відповідно до пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників 

податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, 

відповідно до статті 186 Кодексу. 

Згідно з підпунктами 14.1.185 та 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу постачання товарів/послуг 

включає в себе, зокрема безоплатну передачу майна іншій особі, постачання послуг іншій особі на 

безоплатній основі. 

Пунктом 188.1 статті 188 Кодексу визначено, що база оподаткування операцій з постачання 

товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з 

постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче їх собівартості, а база 

оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) 

вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, 

протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із 

звичайної ціни), за винятком: 

товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню; 

газу, який постачається для потреб населення. 

Враховуючи те, що витрати на поліпшення об'єкта операційної оренди відображаються орендарем як 

капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних активів, то при поверненні орендарем 

об'єкта оперативної оренди/лізингу орендодавцю на вартість здійснених поліпшень (в 

незамортизованій частині) такий орендар нараховує податкові зобов'язання з ПДВ виходячи з бази 

оподаткування, визначеної відповідно до пункту 188.1 статті 188 Кодексу. 

 

 
Приклад. Підприємство-орендар (річний оборот якого перевищує 20 млн грн) установило вбудовану спліт-

систему в орендованому в юрособи офісі. Вартість поліпшення становить 25000,00 грн. Балансова 

вартість таких поліпшень на момент повернення — 22916,67 грн. Після закінчення терміну оренди 

приміщення передається його власнику. Договір оренди не передбачає компенсації вартості поліпшення 

об'єкта оренди. 

Відображення операцій з передачі поліпшень об'єкта оренди в орендаря 

Зміст господарської операції  

Бухгалтерський 

облік  Сума, 

грн  

Коригування фінрезультату до 

оподаткування  

Д-т  К-т  збільшення  зменшення  

Витрати на встановлення спліт-

системи віднесено на рахунок 

капітальних інвестицій 

153  631  25000,00  —  —  

Спліт-систему введено в експлуатацію 117  153  25000,00  —  —  

Нараховано амортизацію об'єкта 

необоротних активів 

949  131  2083,33  2083,33  2000*  

Списано залишкову вартість 

необоротного матеріального активу 

976  117  22916,67  22916,67  22000**  

Списано суму нарахованої амортизації 131  117  2083,33  —  —  

Нараховано податкові зобов'язання на 

балансову вартість переданих 

необоротних активів 

949  641  4583,33  —  —  
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* Сума умовна (сума амортизації, нарахована в податковому обліку). 

** Сума умовна (залишкова вартість необоротного матеріального активу за даними податкового 

обліку). 

 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА СУМУ 

НЕДОАМОРТИЗОВАНОЇ ЧАСТИНИ РЕМОНТУ ОРЕНДОВАНОГО ОСНОВНОГО ЗАСОБУ ПІСЛЯ 

ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОПЕРАТИВНОЇ ОРЕНДИ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 9 червня 2016 р. N 12788/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 

оподаткування на суму недоамортизованої частини ремонту орендованого основного засобу після 

закінчення дії договору оперативної оренди, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - 

Кодекс), повідомляє. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних 

активів та її розкриття у фінансовій звітності регулюються нормами Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 14 "Оренда" (далі - П(С)БО 14), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 

N 181, та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом 

Міністерства фінансів України від 30.09.2003 N 561 (далі - Методичні рекомендації N 561). 

Затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, 

дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які 

первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у 

створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Такі затрати зараховуються до складу 

основних засобів як первісна вартість нового об'єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної в 

п. 7 Методичних рекомендацій N 561 (абзац другий п. 8 П(С)БО 14, п. 21 Методичних рекомендацій N 561). 

Об'єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття 

внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин 

невідповідності критеріям визнання активом (п. 40 Методичних рекомендацій N 561). 

… 

У разі закінчення договору оперативної оренди об'єкт оренди вже не використовується у 

господарській діяльності платника аналогічно до об'єкту основних засобів, що не використовуються у 

господарській діяльності при їх ліквідації. 

Таким чином, після закінчення договору оперативної оренди платник податку - орендар на підставі 

положень абзацу четвертого п. 138.1 та абзацу третього п. 138.2 ст. 138 Кодексу має збільшити фінансовий 

результат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих основних засобів, 

визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та зменшити 

фінансовий результат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих 

основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу. 

 

Щодо витрат орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди 

 
Лист Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області 

від 7 квітня 2016 р. N 651/10/02-32-12-03 

… 

Затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, 

дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які 

первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення 

(будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Такі затрати зараховуються до складу основних 

засобів як первісна вартість нового об'єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної в п. 7 

Методичних рекомендацій N 561 (абзац другий п. 8 П(С)БО 14, п. 21 Методичних рекомендацій N 561). 

Згідно з п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та 

доповненнями (далі - ПКУ) об'єктом оподаткування податком на додану вартість (далі - ПДВ) є операції 

платників податку, зокрема, з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній 

території України, відповідно до ст. 186 ПКУ. 

Відповідно до п.п. "в" п.п. 14.1.185 та п.п. "в" п.п. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ постачання 

товарів/послуг включає, зокрема безоплатну передачу майна іншій особі, постачання послуг іншій особі на 

безоплатній основі. 

Пунктом 188.1 ст. 188 ПКУ визначено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг 

не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання 

самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій 

з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними 
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бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого 

здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни). 

Враховуючи викладене, якщо витрати на поліпшення об'єкта оренди проведено за згодою 

орендодавця та не компенсовано орендарю, то при поверненні об'єкта оренди вартість поліпшення 

вважається безоплатно наданою та підлягає оподаткуванню ПДВ за основною ставкою, виходячи з 

ціни придбання товарів/послуг, використаних для такого поліпшення. 

 

Якщо до моменту досягнення амортизаційною сумою нуля строк дії договору оперативної оренди добігає 

кінця (в т. ч. достроково розривається), незамортизовану частину ремонту орендованого об'єкта ОЗ 

можна включити до витрат на підставі п. 34 П(С)БУ 7: 

«Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від 

вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям 

основних засобів. 

Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими 

оформлені факти вибуття основних засобів.» 

У підприємств, що зобов'язані або прийняли добровільне рішення про коригування фінрезультату, 

одночасно зі списанням недоамортизованої суми на витрати має бути і коригування: фінрезультат до 

оподаткування збільшується на суму незамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення за даними 

бухобліку і зменшується на суму недоамортизованої частини витрат за даними податкового обліку (див. 

лист ДФСУ від 28.10.2015 р. №22779/6/99-95-42-03-15). 

 

 дооценка/уценка не влияет на налоговий учет 

 
ЩОДО ВРАХУВАННЯ СУМИ ПЕРЕОЦІНКИ ПРИ НАРАХУВАННІ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 11 січня 2017 р. N 274/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист та, враховуючи позицію Міністерства фінансів 

України, викладену у листі від 24.11.2016 N 31-11130-09-10/33506 щодо врахування суми переоцінки при 

нарахуванні амортизації основних засобів та необоротних активів, повідомляє таке. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) об'єктом 

оподаткування податком на прибуток є прибуток з джерелом походження з України та за її межами, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 

(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, 

які визначені положеннями Кодексу. 

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначені у ст. 138 Кодексу. 

Коригування фінансового результату до оподаткування передбачає збільшення фінансового 

результату до оподаткування на суму амортизації основних засобів або нематеріальних активів нарахованої 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності (абзац другий п. 138.1 ст. 138 Кодексу) та зменшення фінансового результату до 

оподаткування на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до 

п. 138.3 ст.138 Кодексу (абзац другий п. 138.2 ст.138 Кодексу). 

Зазначений порядок коригування передбачає врахування при розрахунку податку на прибуток суми 

амортизації основних засобів або нематеріальних активів, розрахованої відповідно до положень Кодексу. 

Крім того, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на результат 

переоцінки основних засобів і нематеріальних активів, що передбачає збільшення фінансового результату до 

оподаткування на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних 

активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (абзац третій п. 138.1 ст. 138 

Кодексу) та зменшення фінансового результату до оподаткування на суму дооцінки та вигід від відновлення 

корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та 

втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, проведеної відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності (абзац четвертий п. 138.2 ст. 138 Кодексу). 

Зазначене коригування нівелює вплив на розрахунок податку на прибуток підприємств 

https://docs.dtkt.ua/doc/1027.243.0#pn135
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результатів переоцінки (уцінки, дооцінки) основних засобів і нематеріальних активів, проведеної 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності, оскільки така переоцінка може ґрунтуватись на припущеннях, які 

враховують суб'єктивні судження та не відображають реальну вартість необоротних активів. 

Таким чином, результати переоцінки основних засобів і нематеріальних активів, яка проведена 

відповідно до положень національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності, не враховується при нарахуванні амортизації необоротних активів 

відповідно до ст. 138 Кодексу та при розрахунку податку на прибуток підприємств. 

Водночас повідомляємо, що відповідно до п. 52.6 ст. 52 Кодексу періодичне узагальнення податкових 

консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, 

та затвердження наказом узагальнюючих податкових консультацій, які підлягають оприлюдненню, 

проводить центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 

політику, тобто Міністерство фінансів України. 

 

 Непроизводственные основные средства.  

 

Визначення у п.п.138.3.2. ПКУ до 01.01.2017 Визначення у п.п.138.3.2. ПКУ з 01.01.2017 р. 
 

Термін "невиробничі основні засоби" означає 

основні засоби, які не використовуються в 

господарській діяльності платника податку. 

 

 

Терміни "невиробничі основні засоби", 

невиробничі нематеріальні активи" означають 

відповідно основні засоби, нематеріальні активи, 

не призначені для використання в господарській 

діяльності платника податку. 

 
У малодоходних підприємств невиробничих різниць немає, оскільки у бухгалтерському обліку 

термін «невиробничі основні засоби» відсутній! 

 

Для високодоходних підприємств: 

 

Надходження невиробничих ОЗ.  

Оприбуткування здійснюєтся за первисною вартістю відповідно до п. 8 П(С)БУ 7.  

ПДВ. Підприємство має право на податковий кредит за умови реєстрації ПН постачальником (ст. 198, п. 

201.10 ПКУ). Однак в силу невиробничого призначення необхідно нарахувати «компенсуючі» податкові 

зобов’язання відповідно до п.п. в) 198.5 ПКУ. Якщо основний засіб придбано у неплатника ПДВ, то 

«компенсуючі» податкові зобов’язання не нараховуються. 

При цьому нараховані ПЗ відносять на збільшення первисної вартості невиробничого об’єкту (п. 10 

Інструкції з бухобліку ПДВ №141 від 01.07.97 р.)   

 
Амортизація. 

В бухгалтерському обліку невиробничі ОЗ підлягають амортизації у звичайному порядку з 

використанням методів, передбачених п. 26 П(С)БУ 7.  

В податковому обліку не підлягають амортизації витрати на придбання/самостійне виготовлення 

невиробничіх ОЗ, а також витрати на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення 

(п.п. 138.3.2 ПКУ). 

 
Експлуатаційні витрати. 

Техобслуговування, комунальні, інші витрати, пов’язані з утриманням невиробничих ОЗ є витратами 

періоду. Для них податкових коригувань не передбачено. 

 

Продаж. 
В бухгалтерському обліку, за загальними правилами, невиробничі ОЗ, які вирішили продати, переводять 

до складу необоротних активів, які утримують для продажу. Такі об’єкти зараховуються до 286 

субрахунку за балансовою (залишковою) вартістю. Починаючи з місяця, наступного за місяцем такого 

переводу, у бухгалтерському обліку припиняється нарахування амортизації (п. 6 П(С)БУ 27). 
 

При продажу невиробничих основних засобів ПДВ нараховується з договорної вартості, але не нижче 

залишкової вартості об'єкта на початок періоду продажу (п. 188.1 ПКУ). При цьому можливо зменшити 

нараховані раніше «компенсуючі» податкові зобов'язання за допомогою РК виходячи з балансової 

вартості об'єкта на початок періоду продажу (п. 198.5, 189.1 ПКУ). 

 

Ліквідація. 
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Ліквідація невиробничих основних засобів не враховується з метою оподаткування. При цьому витрати, 

які пов’язані з ліквідацією (демонтаж, розбірання та т.і.) на загальних підставах є витратами звітного 

періода. 

 

Податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються, якщо виконано умови абзаца другого п. 189.9: 

- коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або 

зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили,  

- в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі 

викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до 

законодавства 

- або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, 

розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, 

внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням. 

 

ЛИКВИДАЦИЯ ОС 

 

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ НАРАХУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПДВ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ЇХ ЗНИЩЕННЯМ АБО ЗРУЙНУВАННЯМ ВНАСЛІДОК ДІЇ 

ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ, В ІНШИХ ВИПАДКАХ, КОЛИ ТАКА ЛІКВІДАЦІЯ 

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ЗГОДИ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ 

 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 3 травня 2017 р. N 52/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо необхідності нарахування 

податкових зобов'язань з ПДВ при ліквідації основних засобів у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням 

внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди 

платника податку, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє. 

Згідно з пунктом 189.9 статті 189 ПКУ у разі, якщо основні виробничі або невиробничі засоби 

ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування 

розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, 

але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. 

Відповідно до частини 2 пункту 189.9 статті 189 ПКУ норма цього пункту не поширюється на 

випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або 

зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація 

здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або 

невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку подає 

контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних 

виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за 

первісним призначенням. 

Згідно з підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ не є постачанням товарів випадки, коли 

основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням 

внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без 

згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку 

надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення 

необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за 

первісним призначенням. 

Таким чином, підставою для застосування вимог частини 2 пункту 189.9 статті 189 ПКУ стосовно 

ненарахування податкових зобов'язань при ліквідації основних засобів є причина їх ліквідації, зокрема 

знищення або зруйнування основних засобів внаслідок дії обставин непереборної сили, або коли така 

ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних засобів, за 

умови підтвердження таких обставин відповідно до законодавства. 

Стосовно документів, що підтверджують ліквідацію, знищення, розібрання або перетворення 

основного засобу у випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, то їх перелік 

залежить від самої причини ліквідації. 

Такими документами можуть бути відповідні довідки з Торгово-промислової палати про настання 

обставин непереборної сили, довідки з відповідних правоохоронних органів (їх підрозділів) про викрадення 

основних засобів, їх знищення внаслідок пожежі, тощо. 

При цьому застосування вимог частини 2 пункту 189.9 статті 189 ПКУ стосовно ненарахування 

податкових зобов'язань при ліквідації основних засобів може здійснюватися лише за умови наявності на 

момент такої ліквідації відповідного документального підтвердження, передбаченого вказаним пунктом. 
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ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 2 березня 2017 р. N 4338/6/99-99-15-03-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо ліквідації основних засобів та, 

керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє. 

Згідно з пунктом 189.9 статті 189 ПКУ у разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби 

ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування 

розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, 

але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. 

Відповідно до частини 2 пункту 189.9 статті 189 ПКУ норма цього пункту не поширюється на 

випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або 

зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація 

здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або 

невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку подає 

контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних 

виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за 

первісним призначенням. 

Згідно з підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ не є постачанням товарів випадки, коли 

основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням 

внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без 

згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку 

надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення 

необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за 

первісним призначенням. 

Таким чином, підставою для застосування вимог частини 2 пункту 189.9 статті 189 ПКУ стосовно 

не нарахування податкових зобов'язань при ліквідації основних засобів є причина ліквідації цих основних 

засобів, а саме - знищення або зруйнування основних засобів внаслідок дії обставин непереборної сили або, 

коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних 

засобів, за умови підтвердження таких обставин відповідно до законодавства. 

В. о. заступника Голови                                    М. В. Продан 

 

5. Разницы, возникающие при формировании обеспечений и резервов 

 

 Формирование обеспечений для возмещения предстоящих затрат 
 

ПКУ: 

139.1. Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат 
139.1.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується: 

на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат 

(крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою 

праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати) відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності. 

139.1.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 

на суму використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на 

оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного 

соціального внеску, що нараховується на такі виплати), сформованого відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; 

на суму коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) 

витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та 

витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), на яку збільшився 

фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Цель создания резервов (обеспечений) расходов будущих периодов — это распределение таких расходов, 

часто возникающих единовременно, на несколько месяцев или на календарный год. Согласно п. 13 П(С)БУ 

11, такие обеспечения создаются на: оплату отпусков работникам (учет отражается на субсчете 471); 

дополнительное пенсионное обеспечение (субсчет 472); выполнение гарантийных обязательств (субсчет 

473); реструктуризацию, выполнение обязательств при прекращении деятельности (субсчет 474); 

выполнение обязательств по обременительным контрактам и т. д. (субсчет 474). 

http://docs.dtkt.ua/doc/1027.73.0#pn58
http://docs.dtkt.ua/doc/1027.73.0#pn58
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(фрагмент додатку РI) 

РІЗНИЦІ 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат Різниці, на які зменшується фінансовий результат 

код назва різниці сума 
ко

д 
назва різниці сума 

2. Різниці, що виникають при формуванні забезпечень (резервів) (стаття 139 розділу III ПКУ) 

Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат 

2.1.1 Сума витрат на створення забезпечень 

(резервів) для відшкодування наступних 

(майбутніх) витрат (крім забезпечення 

(резерву) витрат на оплату відпусток 

працівникам, інших виплат, пов'язаних з 

оплатою праці, та витрат на сплату 

єдиного соціального внеску, що 

нараховується на такі виплати) 

відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової 

звітності (підпункт 139.1.1 пункту 139.1 

статті 139 розділу ІІІ ПКУ) 

 2.2.1 Сума використання створених забезпечень (резервів) 

витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату 

відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з 

оплатою праці, та витрат на сплату єдиного 

соціального внеску, що нараховується на такі виплати), 

сформованих відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.2 

пункту 139.1 статті 139 розділу ІІІ ПКУ) 

 

Х Х Х 2.2.1.

1 

Сума коригування (зменшення) забезпечень (резервів) 

для відшкодування наступних (майбутніх) витрат 

(крім забезпечення (резерву) на відпустки 

працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою 

праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, 

що нараховується на такі виплати), на яку збільшився 

фінансовий результат до оподаткування відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності (підпункт 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 

розділу ІІІ ПКУ) 

  

 

ЩОДО ПОДАЧІ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЗА І КВАРТАЛ 2017 РОКУ ТА 

КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ ЗА 2016 - 2017 РОКИ НА 

РІЗНИЦІ, ЩО ВИНИКЛИ ЯК ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ВІДПУСТОК 

 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 23 червня 2017 р. N 809/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо подачі декларації з податку на прибуток 

за І квартал 2017 року та коригування фінансового результату до оподаткування за 2016 - 2017 роки на 

різниці, що виникли як витрати на оплату відпусток, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України 

(далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток 

підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, 

рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період 

починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім 

календарним днем податкового (звітного) періоду. 

Податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною ст. 136 цього Кодексу, від бази 

оподаткування, визначеної згідно зі ст. 135 цього Кодексу (п. 137.1 ст. 137 Кодексу). 

Згідно п.п. "в" п. 137.5 ст. 137 Кодексу річний податковий (звітний) період встановлюється для таких 

платників податку, зокрема платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за 

вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. 

Як зазначено у вашому листі, в декларації з податку на прибуток за 2016 рік сума річного доходу не 

перевищила 20 млн. грн. (визначена за період перебування на загальній системі оподаткування з 01.04.2016 

по 31.12.2016). 

Отже, якщо річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за показниками Звіту про сукупний 

дохід за попередній звітний (податковий) рік (у періоді перебування на загальній системі оподаткування), не 

перевищує 20 мільйонів гривень, для такого платника у наступному році встановлюється річний податковий 

(звітний) період. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток 
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підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 

визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень Кодексу. 

Водночас, враховуючи положення абзацу восьмого п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу, платники 

податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за 

правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. 

грн., об'єкт оподаткування можуть визначати без коригування фінансового результату до оподаткування на 

усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені 

відповідно до положень цього розділу. 

Таким чином, у разі якщо сума доходів за період перебування на загальній системі оподаткування (у 

вашому випадку - з 01.04.2016 по 31.12.2016) не перевищує 20 млн. грн., об'єкт оподаткування може 

визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці. 

Слід зазначити, що якщо у платника, який прийняв 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 цього розділу, в будь-якому 

наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами 

бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн. грн., такий 

платник визначає об'єкт оподаткування, починаючи з такого року шляхом коригування фінансового 

результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень цього розділу. 

Пунктом 24 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу встановлено, що до складу 

витрат включаються витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, 

які відшкодовані після 01 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 01 січня 2015 

року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування 

до 01 січня 2015 року. 

Таким чином, платники податку (у тому числі, які не застосовують коригування фінансового 

результату до оподаткування на суму усіх різниць, вказаних у розділі III Кодексу) мають право на 

врахування витрат на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які 

відшкодовані після 01 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 01 січня 2015 

року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у випадку, якщо такі 

витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 01 січня 2015 року. 

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і 

може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

 

 Признаки и условия признания безнадежной задолженности в налоговом учете 

 
14.1.11. безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з таких ознак: 

а) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності; 

б) прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна, на яке 

може бути звернено стягнення; 

в) прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, оголошені 

померлими; 

г) заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб, пов'язаних з 

таким кредитором, та осіб, які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, та осіб, які 

перебували з таким кредитором у трудових відносинах, і період між датою припинення трудових відносин 

таких осіб та датою прощення їх заборгованості не перевищує три роки; 

ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не 

перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення 

провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб - заборгованість, що не перевищує 25 відсотків 

мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі 

відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб); 

д) актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких визнано 

банкрутом або припинено як юридичну особу у зв'язку з його ліквідацією; 

е) сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року; 

є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності 

майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до 

повного погашення заборгованості; 

ж) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, 

стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством; 

з) заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку 
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або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією; 

До безнадійної заборгованості банків може бути віднесена сума боргу за фінансовим кредитом, у 

тому числі сума основної заборгованості та/або сума нарахованих доходів, за яким прострочення погашення 

суми боргу (його частини) становить понад 360 днів, крім боргу за фінансовими кредитами осіб: 

пов'язаних з таким кредитором; 

які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах; 

які перебували з таким кредитором у трудових відносинах, та період між датою звільнення таких осіб 

та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки. 

 

ЩОДО ВІДНЕСЕННЯ КРЕДИТОРСЬКОЇ ТА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ ДО 

КАТЕГОРІЇ "БЕЗНАДІЙНА" У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРМІНУ 

ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ 

 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 24 травня 2017 р. N 333/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі - Кодекс), повідомляє. 

 

Щодо віднесення кредиторської та дебіторської заборгованостей до категорії "безнадійна" у разі 

укладення договору про збільшення терміну позовної давності. 

 

Відповідно до ст. 257 Цивільного кодексу України (ЦКУ) загальна позовна давність встановлюється 

тривалістю у три роки. 

Згідно зі ст. 259 ЦКУ позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю 

сторін. 

Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі. 

Таким чином, якщо платник податку на прибуток уклав договір про збільшення позовної давності до 

спливу загального терміну позовної давності З роки і новий термін позовної давності ще не закінчився, то 

така заборгованість не є безнадійною. 

 

Щодо відображення в податковому обліку з податку на прибуток у 2017 році заборгованості, яка 

набула статусу безнадійної у 2012 році, але не була списана і піднесена до доходів/витрат у 2012 році - 

внаслідок бухгалтерської помилки. 

 

Відповідно до п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015, безнадійною 

вважається заборгованість, яка відповідає одній з таких ознак, зокрема заборгованість за зобов'язаннями, 

щодо яких минув строк позовної давності. 

У редакції Кодексу, чинній до 01.01.2015, порядок урегулювання безнадійної та сумнівної 

заборгованості в умовах дії Кодексу встановлено п. 159.1 ст. 159 Кодексу. 

Починаючи з 01.01.2015, об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом 

походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) 

фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності 

підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу (п.п. 

134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу. 

Стосовно виправлення у бухгалтерському обліку помилок щодо списання кредиторської та 

дебіторської заборгованостей, які не були списані, вважаємо доцільним звернутись до Міністерства фінансів 

України, оскільки регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"). 

 
ЩОДО ВІДНЕСЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ДО КАТЕГОРІЇ "БЕЗНАДІЙНА" 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 6 квітня 2017 р. N 7207/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо віднесення заборгованості до категорії 

"безнадійна" та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 
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(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

цього Кодексу. 

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу визначено п.п. 14.1.11 

п. 14.1 ст. 14 Кодексу. 

Безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з таких ознак, зокрема 

заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності. 

Згідно зі ст. 256 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) позовна давність - це строк, у межах якого 

особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. 

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ч. 1 ст. 257 ЦКУ). 

Позовну давність обчислюють за загальними правилами визначення термінів, встановленими ст.ст. 

253 - 255 ЦКУ. 

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у 

позові (п. 4 ст. 267 ЦКУ). 

Таким чином, під безнадійною заборгованістю, що підпадає під ознаку п.п. "а" п.п. 14.1.11 п. 14.1 

ст. 14 Кодексу, слід вважати заборгованість, за якою минув термін позовної давності у разі, якщо 

відповідні заходи з її стягнення не призвели до позитивних наслідків. 

 

Лист ДФС від 20.04.2017 № 8387/6/99-99-15-02-02-15 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо віднесення заборгованості до категорії 

«безнадійна», коригування фінансового результату до оподаткування на суму безнадійної дебіторської 

заборгованості та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє. 

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із 

джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 

зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього 

Кодексу. 

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу визначено п.п. 14.1.11 п. 14.1 

ст. 14 Кодексу. 

Безнадійна заборгованість – заборгованість, що відповідає одній з таких ознак, зокрема заборгованість 

за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності (п.п. «а» п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 

Кодексу). 

Згідно зі ст. 256 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) позовна давність – це строк, у межах якого особа 

може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. 

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (частина перша ст. 257 ЦКУ). 

Позовну давність обчислюють за загальними правилами визначення термінів, встановленими ст.ст. 253 – 

255 ЦКУ. 

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові 

(п. 4 ст. 267 ЦКУ). 

Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) встановлено ст. 139 Кодексу. 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму списаної дебіторської заборгованості (у 

тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним п.п. 

14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу (п.п. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу). 

Таким чином, заборгованість за відвантажений та неоплачений товар, за якою минув термін позовної 

давності, належатиме до безнадійної, якщо відповідні заходи з її стягнення не призвели до позитивних 

наслідків. 

Заходами зі стягнення заборгованості можуть бути, зокрема, надання претензій боржнику, звернення до 

суду, подання заяви на банкрутство боржника. 
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При цьому, з метою оподаткування відображення в обліку продавця та покупця заборгованості, що виникла 

у зв’язку із затримкою в оплаті товарів, виконаних робіт, наданих послуг, якщо заходи щодо стягнення 

таких боргів розпочато відповідно до п. 159.1 ст. 159 розділу III цього Кодексу у редакції, чинній до 01 січня 

2015 року, здійснюється до повного погашення чи визнання такої заборгованості безнадійною у порядку, 

визначеному п. 17 підрозділу 4 розділу XX Кодексу. 

Лист ДФС від 21.04.2017 № 8490/6/99-99-15-02-02-15 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо віднесення заборгованості до категорії 

«безнадійна», коригування фінансового результату до оподаткування на суму безнадійної дебіторської 

заборгованості та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє. 

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із 

джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 

зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього 

Кодексу. 

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу визначено п.п. 14.1.11 п. 14.1 

ст. 14 Кодексу. 

Безнадійна заборгованість – заборгованість, що відповідає одній з таких ознак, зокрема заборгованість 

за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності (п.п. «а» п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 

Кодексу). 

Згідно зі ст. 256 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) позовна давність – це строк, у межах якого особа 

може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. 

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (частина перша ст. 257 ЦКУ). 

Позовну давність обчислюють за загальними правилами визначення термінів, встановленими ст.ст. 253 – 

255 ЦКУ. 

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові 

(п. 4 ст. 267 ЦКУ). 

Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) встановлено ст. 139 Кодексу. 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму списаної дебіторської заборгованості (у 

тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним п.п. 

14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу (п.п. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу). 

Таким чином, заборгованість за поставлений та неоплачений товар, за якою минув термін позовної давності, 

належатиме до безнадійної, якщо відповідні заходи з її стягнення не призвели до позитивних наслідків. 

При цьому, з метою оподаткування відображення в обліку продавця та покупця заборгованості, що виникла 

у зв’язку із затримкою в оплаті товарів, виконаних робіт, наданих послуг, якщо заходи щодо стягнення 

таких боргів розпочато відповідно до п. 159.1 ст. 159 розділу III цього Кодексу у редакції, чинній до 01 січня 

2015 року, здійснюється до повного погашення чи визнання такої заборгованості безнадійною у порядку, 

визначеному п. 17 підрозділу 4 розділу XX Кодексу. 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА СУМУ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯКЩО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ДЕБІТОРА СКАСОВАНО 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 6 лютого 2017 р. N 2109/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 

оподаткування на суму заборгованості, якщо державну реєстрацію дебітора скасовано, та, керуючись ст. 52 

Податкового кодексу України у редакції до 01.01.2017 р. (далі - Кодекс), повідомляє. 

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу наведено у п.п. 14.1.11 
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п. 14.1 ст.14 Кодексу. Так, у податковому обліку безнадійною заборгованістю є заборгованість, що 

відповідає одній з таких ознак: 

а) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності; 

б) прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна, на яке 

може бути звернено стягнення; 

в) прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, оголошені 

померлими; 

г) заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб, пов'язаних з 

таким кредитором, та осіб, які перебувають (перебували) з таким кредитором у трудових відносинах; 

ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не 

перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення 

провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб - заборгованість, яка не перевищує 50 відсотків 

однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року 

(у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб); 

д) актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких визнано 

банкрутом або припинено як юридичну особу у зв'язку з його ліквідацією; 

е) сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року; 

є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності 

майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до 

повного погашення заборгованості; 

ж) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, 

стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством; 

з) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку 

або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією. 

Таким чином, заборгованість боржника, якого виключено з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, визнаватиметься безнадійною за умови відповідності 

такої заборгованості одній з ознак, наведених у п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу. 

 
ЩОДО СПИСАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК БЕЗНАДІЙНОЇ НА ПІДСТАВІ 

АБЗАЦІВ "Ґ" ТА "Є" П.П. 14.1.11 П. 14.1 СТ. 14 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 29 грудня 2016 р. N 28480/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо списання дебіторської заборгованості як 

безнадійної на підставі абзаців "ґ" та "є" п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - 

Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє. 

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу. 

Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні резервів 

(забезпечень), у тому числі резерву сумнівних боргів, визначено нормами ст. 139 Кодексу. 

Відповідно до положень п.п. 139.2.1 п.139.2 ст.139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування 

збільшується на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, 

визначеним п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів. 

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу наведено у п.п.14.1.11 

п.14.1 ст.14 Кодексу. Так, у податковому обліку безнадійною заборгованістю, зокрема, є: 

ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не 

перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення 

провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб - заборгованість, яка не перевищує 50 відсотків 

однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року 

(у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб); 

 

є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності 

майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до 

повного погашення заборгованості. 

Згідно з п.п. 139.2.2 п.139.2 ст.139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на 

суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до 

оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
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стандартів фінансової звітності. 

Щодо застосування вимог п.п. ґ) п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу стосовно простроченої понад 180 

днів заборгованості особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально 

встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі 

про банкрутство, а для фізичних осіб - заборгованості, яка не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної 

заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності 

законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб). 

Умови та порядок відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 

застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів 

визначено Законом України від 14 травня 1992 року N 2343-XII "Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон N 2343), відповідно до положень ст.10 якого 

безспірними вимогами кредиторів вважаються грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, 

що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно 

до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі 

щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші 

фінансові санкції. 

Згідно з вимогами п.3 ст. 10 Закону N 2343 справа про банкрутство порушується господарським 

судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот 

мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після 

встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом. 

Отже, для визначення безнадійною, яка відповідає ознаці, встановленій абзацом ґ) п.п. 14.1.11 п. 14.1 

ст. 14 Кодексу, заборгованості юридичної особи, термін прострочення якої складає понад 180 днів, слід 

забезпечити дотримання одночасно таких вимог: 

безспірність вимог відповідає вимогам Закону N 2343; 

розмір таких вимог не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних 

вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство. 

Для визначення розміру сукупних вимог може враховуватись сума заборгованості боржника за всіма 

договорами з таким боржником. 

Гранична межа заборгованості для фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців - у разі 

відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб), яка підпадає під ознаку, 

визначену п.п. ґ) п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, не перевищує половини показника мінімальної 

заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році 

складає 689 гривень). 

Щодо застосування п.п. є) п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу стосовно простроченої заборгованості 

повідомляємо, що прострочена заборгованість підпадає під ознаку безнадійної якщо дії щодо примусового 

стягнення майна боржника (заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок 

недостатності майна зазначеної особи) не призвели до повного погашення заборгованості. 

 

ЩОДО ВІДНЕСЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ДО КАТЕГОРІЇ "БЕЗНАДІЙНА", КОРИГУВАННЯ 

ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА СУМУ БЕЗНАДІЙНОЇ 

ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 23 червня 2017 р. N 808/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо віднесення заборгованості до категорії 

"безнадійна", коригування фінансового результату до оподаткування на суму безнадійної дебіторської 

заборгованості та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

цього Кодексу. 

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу визначено п.п. 14.1.11 

п. 14.1 ст. 14 Кодексу. 

Безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з таких ознак, зокрема заборгованість 

за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності (п.п. "а" п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). 

Згідно зі ст. 256 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) позовна давність - це строк, у межах якого 

особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. 

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (частина перша ст. 257 ЦКУ). 

Позовну давність обчислюють за загальними правилами визначення термінів, встановленими ст.ст. 
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253 - 255 ЦКУ. 

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у 

позові (п. 4 ст. 267 ЦКУ). 

Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень), встановлено ст. 139 Кодексу. 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму списаної дебіторської заборгованості (у 

тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11 

п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу (п.п. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу). 

Таким чином, заборгованість за відвантажений та неоплачений товар, за якою минув термін позовної 

давності, визнається безнадійною, якщо дотримано вимоги п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, а саме 

заборгованість, що відповідає одній з ознак, а заходи з її стягнення не призвели до позитивних 

наслідків. 

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний 

характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА СУМУ 

БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 15 червня 2017 р. N 673/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 

оподаткування на суму безнадійної дебіторської заборгованості та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

Кодексу. 

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу визначено п.п. 14.1.11 

п. 14.1 ст. 14 Кодексу. 

Безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з таких ознак, зокрема заборгованість 

суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як 

юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією (п.п. "з" п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). 

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону України від 14 травня 1992 року N 2343-ХІІ "Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон N 2343) банкрутство - визнана 

господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою 

процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові 

вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. 

Згідно з п. 1 ст. 37 Закону N 2343 у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у 

судовому засіданні за участі сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває 

ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців. 

Банкрут - боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання встановлена 

господарським судом (п. 1 ст. 37 Закону N 2343). 

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їх символіки (у випадках, 

передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - 

підприємців, регулюються Законом України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон N 755). 

Відповідно до п. 4 ст. 13 Закону N 755 відомості з Єдиного державного реєстру про державну 

реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу 

іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну 

реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для зняття їх з 

обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або 

вчинення інших дій відповідно до законодавства. 

Згідно з п.п. 12 п. 1 ст. 17 Закону N 755 для державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками 

юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення 

відповідних державних органів, або судового рішення про припинення юридичної особи, непов'язаного з її 

банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог 

кредиторами, подаються такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації; 

2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають 
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довгостроковому зберіганню. 

Відповідно до п.п. 14 п. 1 ст. 17 Закону N 755 для державної реєстрації рішення про припинення 

банку у зв'язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії, та ліквідацію банку Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб подаються: 

1) копія рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 

банку; 

2) копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи 

Фонду. 

Згідно з п.п. 15 п. 1 ст. 17 Закону N 755 для державної реєстрації припинення банку у зв'язку з 

прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку подається рішення Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку. 

Спрощена процедура державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації 

проводиться на підставі п. 4 ст. 25 Закону N 755. 

Порядок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації передбачено п. 5 ст. 25 Закону N 755. 

Отже, достатньою умовою для визнання заборгованості безнадійною відповідно до вимог п.п. "з" п.п. 

14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу є наявність постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом, 

прийнятої у судовому засіданні за участі сторін, або припинення юридичної особи, що підтверджується 

записом у Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію припинення юридичної особи. 

Крім того, відповідно до п.п. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування 

зменшується на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву 

сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу. 

З огляду на викладене фінансовий результат до оподаткування зменшуватиметься на суму списаної 

дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає 

ознакам, визначеним п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, після отримання документів, що підтверджують 

відповідність дебіторської заборгованості ознакам, визначеним п.п. "з" п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу. 

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний 

характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію 

 

 РСД. Списание безнадежной задолженности в налоговом учете по-новому 

 

139.2. Резерв сумнівних боргів 
139.2.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується: 

на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; 

на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів; 

 

139.2.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 

на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий 

результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; 

на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву 

сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього 

Кодексу. 

 

Пример: 

Остаток резерва сомнительных долгов на 01.01.2017 г. составил 170000 грн.В отчетном периоде в 

соответствии с избранной и зафиксированной в приказе об учетной политике методикой начислен РСД в 

сумме 220000 грн. В этом же периоде списана задолженность по обязательствам, по которым истек срок 

исковой давности (соответствует пп. 14.1.11 а) НКУ) в сумме 520000 грн. 

(фрагмент додатку РI) 
РІЗНИЦІ 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат Різниці, на які зменшується фінансовий результат 

код назва різниці сума код назва різниці сума 

Резерв сумнівних боргів  

2.1.2 Сума витрат на формування резерву 

сумнівних боргів відповідно до 

національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової 

звітності (підпункт 139.2.1 пункту 

220000 2.2.2 Сума коригування (зменшення) резерву 

сумнівних боргів, на яку збільшився 

фінансовий результат до оподаткування 

відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової 

 –  
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139.2 статті 139 розділу ІІІ ПКУ) звітності (підпункт 139.2.2 пункту 139.2 

статті 139 розділу ІІІ ПКУ)  

2.1.3 Сума витрат від списання 

дебіторської заборгованості понад 

суму резерву сумнівних боргів 

(підпункт 139.2.1 пункту 139.2 статті 

139 розділу ІІІ ПКУ) 

 (520000 – 390000) = 130000 

130000 2.2.3 Сума списаної дебіторської 

заборгованості (у тому числі за рахунок 

створеного резерву сумнівних боргів), яка 

відповідає ознакам, визначеним 

підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 

ПКУ (підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті 

139 розділу ІІІ ПКУ) 

520000 

 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА СУМУ 

БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

Індивідуальна податкова консультація Головного управління Державної фіскальної служби України у 

Черкаській області 

від 20 червня 2017 р. N 730/ІПК/23-00-12-0114 

 

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму безнадійної дебіторської 

заборгованості. 

Відповідно до порядку урегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості, встановленого п. 159.1 

ст. 159 Кодексу, у редакції, чинній до 01.01.2015, платник податку - продавець товарів, робіт, послуг мав 

право зменшити суму доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих 

послуг у поточному або попередніх звітних податкових періодах у разі, якщо покупець таких товарів, робіт, 

послуг затримував без погодження з таким платником податку оплату їх вартості (надання інших видів 

компенсації їх вартості). Таке право на зменшення суми доходу виникало, зокрема, якщо протягом звітного 

періоду платник податку звертався до суду з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з такого 

покупця або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна. 

Платник податку - продавець, який зменшив суму доходу звітного періоду на вартість відвантажених 

товарів, виконаних робіт, наданих послуг, відповідно до цього підпункту зобов'язаний був одночасно 

зменшити суму витрат цього звітного періоду на собівартість таких товарів, робіт, послуг. 

Водночас відповідно до п.п. 159.1.6 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015, заборгованість, 

попередньо віднесена на зменшення доходу згідно з підпунктом 159.1.1 цього пункту або відшкодована за 

рахунок страхового резерву згідно з пунктом 159.3 цієї статті, яка визнавалась безнадійною внаслідок 

недостатності активів покупця, визнаного банкрутом у встановленому порядку, не змінювала податкові 

зобов'язання як покупця, так і продавця у зв'язку з таким визнанням. 

Отже, списання безнадійної дебіторської заборгованості, яка визнана безнадійною за рішенням суду 

до 01.01.2015, не змінювала податкових зобов'язань платника податку - продавця. 

При цьому в умовах дії Кодексу в редакції, чинній до 01.01.2015, відповідно до абзацу "г" п.п. 

138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Кодексу до складу інших витрат включалися витрати на створення резерву 

сумнівної заборгованості, що визнавалися витратами з метою оподаткування в сумі безнадійної дебіторської 

заборгованості з урахуванням п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу. 

Відповідно до у п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015, у податковому 

обліку безнадійною заборгованістю є, зокрема, заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних 

банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією. 

Починаючи з 01.01.2015, об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом 

походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) 

фінансовою результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності 

підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу (п.п. 134.1.1 п. 

134.1 ст. 134 Кодексу). 

Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні резервів 

(забезпечень), у тому числі резерву сумнівних боргів, визначено ст. 139 Кодексу. 

Відповідно до п.п. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування 

збільшується: 

на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; 

на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів. 

Згідно з п.п. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується: 

на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат 

до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності; 

на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних 
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боргів), яка відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу. 

Таким чином, враховуючи те, що резерв сумнівних боргів був створений до 01.01.2015 і рішення суду 

щодо визнання контрагента - покупця банкрутом також прийнято до 01.01.2015, платник податку - 

продавець збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму витрат від списання такої дебіторської 

заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів. 

Водночас звертаємо увагу, що згідно із п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має 

індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку 

консультацію. 

 

ЩОДО ВІДНЕСЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ДО КАТЕГОРІЇ "БЕЗНАДІЙНА", 

КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 9 березня 2017 р. N 4676/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо віднесення заборгованості до категорії 

"безнадійна", коригування фінансового результату до оподаткування та, керуючись ст. 52 Податкового 

кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

цього Кодексу. 

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу визначено п.п. 14.1.11 

п. 14.1 ст. 14 Кодексу. 

Безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з таких ознак, зокрема заборгованість 

суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як 

юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією (п.п. "з" п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). 

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону України від 14 травня 1992 року N 2343-XII "Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон N 2343) банкрутство - визнана 

господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою 

процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові 

вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. 

Згідно з п. 1 ст. 37 Закону N 2343 у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у 

судовому засіданні за участі сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває 

ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців. 

Банкрут - боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання встановлена 

господарським судом (п. 1 ст. 37 Закону N 2343). 

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у 

випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та 

фізичних осіб - підприємців, регулюються Законом України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон N 755). 

Відповідно до п. 4 ст. 13 Закону N 755 відомості з Єдиного державного реєстру про державну 

реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу 

іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну 

реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для зняття їх з 

обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або 

вчинення інших дій відповідно до законодавства. 

Згідно з п.п. 12 п. 1 ст. 17 Закону N 755 для державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками 

юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення 

відповідних державних органів, або судового рішення про припинення юридичної особи, не пов'язаного з її 

банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог 

кредиторами, подаються такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації; 

2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають 

довгостроковому зберіганню. 

Відповідно до п.п. 14 п. 1 ст. 17 Закону N 755 для державної реєстрації рішення про припинення 

банку у зв'язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб подаються: 

1) копія рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 
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банку; 

2) копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи 

Фонду. 

Згідно з п.п. 15 п. 1 ст. 17 Закону N 755 для державної реєстрації припинення банку у зв'язку з 

прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку подається рішення Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку. 

Спрощена процедура державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації 

проводиться на підставі п. 4 ст. 25 Закону N 755. 

Порядок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації передбачено п. 5 ст. 25 Закону N 755. 

Отже, достатньою умовою для визнання заборгованості безнадійною відповідно до вимог п.п. "з" п.п. 

14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу є наявність постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом, 

прийнятої у судовому засіданні за участі сторін, або припинення юридичної особи, що підтверджується 

записом у Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію припинення юридичної особи. 

Крім того, відповідно до п.п. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування 

зменшується на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву 

сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу. 

З огляду на викладене фінансовий результат до оподаткування зменшуватиметься на суму списаної 

дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає 

ознакам, визначеним п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, після отримання документів, що підтверджують 

відповідність дебіторської заборгованості ознакам, визначеним п.п. "з" п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу. 

 

ЩОДО ВІДНЕСЕННЯ БАНКОМ ЗАБОРГОВАНОСТІ ДО КАТЕГОРІЇ "БЕЗНАДІЙНА" 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 9 березня 2017 р. N 4774/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо віднесення банком заборгованості до 

категорії "безнадійна" та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

цього Кодексу. 

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу визначено п.п. 14.1.11 

п. 14.1 ст. 14 Кодексу. 

Безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з таких ознак: 

ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не 

перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення 

провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб - заборгованість, що не перевищує 25 відсотків 

мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі 

відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб); 

є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності 

майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до 

повного погашення заборгованості; 

з) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку 

або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією. 

 

Щодо застосування п.п. "є" п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу повідомляємо таке. 

 

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових 

рішень та рішень інших органів (посадових осіб) регулює Закон України від 02 червня 2016 року N 1404-

VIII "Про виконавче провадження" (далі - Закон N 1404). 

Підпунктами 2 та 6 п. 1 ст. 3 Закону N 1404 встановлено, що відповідно до цього Закону підлягають 

примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів, зокрема: 

ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про 

адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом; 

постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні 

правопорушення у випадках, передбачених законом. 

Згідно з п. 2 та п. 7 ст. 37 Закону N 1404 виконавчий документ повертається стягувачу, якщо: 

 у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно 
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до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними; 

стягувач відмовився залишити за собою майно боржника, нереалізоване під час виконання рішення, 

за відсутності іншого майна, на яке можливо звернути стягнення; 

у боржника відсутнє визначене виконавчим документом майно, яке він за виконавчим документом 

повинен передати стягувачу в натурі; 

боржник - фізична особа (крім випадків, коли виконанню підлягають виконавчі документи про 

стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, у зв'язку із 

втратою годувальника, а також виконавчі документи про відібрання дитини) чи транспортні засоби 

боржника, розшук яких здійснювався поліцією, не виявлені протягом року з дня оголошення розшуку. 

Про повернення стягувачу виконавчого документа та авансового внеску виконавець виносить 

постанову (п. 4 ст. 37 Закону N 1404). 

Таким чином, у разі відсутності майна у боржника - фізичної або юридичної особи для повного 

погашення заборгованості визнання такої заборгованості безнадійною згідно з п.п. "є" п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 

14 Кодексу можливе за умови, що здійснені виконавцем відповідно до Закону N 1404 заходи щодо розшуку 

такого майна виявилися безрезультатними, а інше майно у боржника - відсутнє, що підтверджується 

постановою державного виконавця про повернення виконавчого документа у порядку і на умовах, 

визначених Законом N 1404. 

Крім того, заборгованість визнаватиметься безнадійною за умови відповідності такої заборгованості 

одній з ознак, наведених у п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу. 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 13.05.2017 р. N 171/ІПК/04-36-12-32-20 
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області розглянуло лист щодо визнання дебіторської 

заборгованості безнадійною та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток 

із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 

зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу. 

Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні резервів 

(забезпечень), у тому числі резерву сумнівних боргів, визначено нормами ст. 139 Кодексу. 

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резерву сумнівних 

боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності (пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу). 

Крім того, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат від списання дебіторської 

заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів. 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних 

боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. Також фінансовий 

результат до оподаткування зменшується на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за 

рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 

цього Кодексу. 

Відповідно до пп. "є" пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу безнадійна заборгованість - заборгованість, що 

відповідає одній з таких ознак, а саме: прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не 

погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення 

майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості. 

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону 

підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, регулює Закон 

України від 21 квітня 1999 року N 606-XIV "Про виконавче провадження" (далі - Закон N 606), який був 

чинний на дату винесення постанови про повернення виконавчого документа стягувачеві та Закон України 

від 02 червня 2016 року N 1404-VIII "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII) (далі - Закон N 

1404), який чинний на теперішній час. 

Згідно з пп. 2 п. 1 ст. 47 Закону N 606 виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче 

провадження, за яким виконання не здійснювалося або здійснено частково, повертається стягувачу у разі, 

якщо у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернуто стягнення, а здійснені державним виконавцем 

відповідно до Закону N 606 заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними. 

Повернення виконавчого документа стягувачу з підстав, передбачених цією статтею, не позбавляє його 

права повторно пред'явити виконавчий документ до виконання протягом строків, встановлених ст. 22 

Закону N 606 (Закон N 606-VIII) (п. 5 ст. 47 Закону N 606), про що також зазначено у наданих 

підприємством постановах про повернення виконавчого документа. 

http://document.ua/pro-vikonavche-provadzhennja-doc274868.html
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Виконавче провадження як завершальну стадію судового провадження і примусового виконання судових 

рішень та рішень інших органів (посадових осіб) регулює Закон України від 02 червня 2016 року N 1404-

VIII "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII) (далі - Закон N 1404). 

Підпунктами 2 (Закон N 1404-VIII) та 6 п. 1 ст. 3 Закону N 1404 (Закон N 1404-VIII) встановлено, що 

відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих 

документів, зокрема: 

ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні 

правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом; 

постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення 

у випадках, передбачених законом. 

Згідно з пп. 2 (Закон N 1404-VIII) та 7 ст. 37 Закону N 1404 (Закон N 1404-VIII) виконавчий документ 

повертається стягувачу, якщо: 

у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до 

цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними; 

стягувач відмовився залишити за собою майно боржника, нереалізоване під час виконання рішення, за 

відсутності іншого майна, на яке можливо звернути стягнення; 

у боржника відсутнє визначене виконавчим документом майно, яке він за виконавчим документом повинен 

передати стягувачу в натурі; 

боржник - фізична особа (крім випадків, коли виконанню підлягають виконавчі документи про стягнення 

аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, у зв'язку із втратою 

годувальника, а також виконавчі документи про відібрання дитини) чи транспортні засоби боржника, 

розшук яких здійснювався поліцією, не виявлені протягом року з дня оголошення розшуку. 

Про повернення стягувачу виконавчого документа та авансового внеску виконавець виносить постанову (п. 

4 ст. 37 Закону N 1404 (Закон N 1404-VIII)). 

Виходячи з листа підприємства, постановою про повернення виконавчого документа встановлено термін 

повторного пред'явлення для виконання виконавчого документа, тобто відсутні підстави для визнання 

такого боргу безнадійним згідно пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, адже виконавче провадження по справі 

не закрито, тобто дії щодо примусового стягнення майна боржника тривають. 

Таким чином, в податковому обліку відсутні підстави для коригування фінансового результату до 

оподаткування згідно норм пп. 139.2.1, 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу на суму зазначеної дебіторської 

заборгованості. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 

Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в України"). 

Отже, з питання відображення дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку доцільно звернутися 

до Міністерства фінансів України. 

 

6. Другие виды налоговых разниц, возникающих при осуществлении финансовых 

операций 

 

 Расчет ограничения по отнесению к налоговым расходам процентов по долговым 

обязательствам  

 
140.1. Оподаткування процентів за борговими зобов'язаннями 

Під борговими зобов'язаннями для цілей даного пункту слід розуміти зобов'язання за будь-якими 

кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за договорами фінансового лізингу та 

іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення. 

 

140.2. Для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в пункті 140.1 цієї статті, 

що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу 

більш ніж в 3, 5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, 

більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення 

нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими 

зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, над 50 відсотками 

суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за 

даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких 

процентів. 

Сума боргових зобов'язань, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, та 

власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових 

зобов'язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням 
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процентів, зазначених у пункті 140.3 цієї статті. 

 

140.3. Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 цієї статті, які 

збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування 

майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що 

залишилися не врахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням 

обмежень, встановлених пунктом 140.2 цієї статті. 

 

Увеличивающая разница Спрев. = Проц. связ. Н – (ФинРез + ФинРасх + АО) х 0,5 

                                                                                             лимит процентных расходов 

Сумма начисленных процентов берется из оборотов проводки Д-т 952 К-т 684. Финрезультат до 

налогообложения – это показатель стр. 2290 (2295) формы №2. Финансовые расходы – оборот проводки Д-т 

792 К-т 95 (показатель гр. 3 строки 2250. Сумма амортизационных отчислений – кредитовый оборот по сч. 

13 (строка 1012 формы №1 – разница между значениями графы 4 и 3). 

Расчет процентной разницы, увеличивающей ФР до налогообложения при квартальной 

отчетности 
Отчетные 

периоды 

2017 года 

Сумма процентов по 

обязательствам 

перед связанными 

лицами -  

нерезидентами 

Налоговый лимит 

процентных 

расходов за 

соответствующий 

квартал 

 

Увеличивающ

ая разница  

Спрев. 

 

 

Примечание 

I квартал 10 000 – 5 000 10 000 Строка 3.1.1 приложения РI 

Полугодие 12 000    4 000   8 000 Строка 3.1.1 приложения РI 

9 месяцев 13 000 14 000 – Строка 3.1.1 приложения РI 

остается незаполненной 

2017 год 15 000 20 000 – Строка 3.1.1 приложения РI 

остается незаполненной 

 

Расчет процентной разницы, уменьшающей ФР до налогообложения при квартальной 

отчетности 
Отчетные 

периоды 

2017 года 

Процентная 

разница, 

которая в 

предыдущем 

году 

увеличила ФР 

Сумма 

прошлогодних 

неучтенных 

процентов, 

уменьшенных 

на 5% 

Налоговый 

лимит 

процентных 

расходов за 

соответствую-

щий квартал 

Уменьшающая 

процентная 

рпзница 

соответствую-

щего квартала 

 

 

Примечание 

I квартал  

10000 

 

9500 

(10000 х 0,95) 

– 5 000 – Строка 3.2.1 приложения 

РI остается 

незаполненной 

Полугодие    4 000 4000 Строка 3.2.1 приложения 

РI 

9 месяцев 14 000 9500 Строка 3.2.1 приложения 

РI 

2017 год 20 000 9500 Строка 3.2.1 приложения 

РI 

 

(фрагмент додатку РI) 

РІЗНИЦІ 

 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат 
Різниці, на які зменшується фінансовий 

результат 

код назва різниці сума код назва різниці 
сум

а 

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 роздiлу III ПКУ) 

3.1.1 Сума перевищення нарахованих у бухгалтерському 

обліку процентів за кредитами, позиками та іншими 

борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з 

 3.2.1 Сума процентів, зменшена 

щорічно на 5 відсотків, яка 

збільшила фінансовий 
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пов'язаними особами - нерезидентами, над 50 

відсотками суми фінансового результату до 

оподаткування, фінансових витрат та суми 

амортизаційних відрахувань за даними фінансової 

звітності звітного податкового періоду, в якому 

здійснюється нарахування таких процентів (пункт 140.2 

статті 140 розділу ІІІ ПКУ) 

результат до оподаткування 

минулих періодів (пункт 

140.3 статті 140 розділу ІІІ 

ПКУ) 

 

ИНК ГУ ГФС в г. Киеве №1716/ІПК/26-15-14-05-04-23 от 
23.08.2017 г. 

Показатели финансовых расходов и суммы амортизационных отчислений для 

применения п. 140.2. НКУ базируются на данных финансовой отчетности. 

 

Лист ДФС від 06.06.2017 № 465/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 

оподаткування на суму відсотків по кредиту з непов’язаною особою – резидентом, при умові, що гарантом 

по такому кредиту виступає пов’язана особа – нерезидент, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі – Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

Кодексу. 

Згідно з п. 140.2 ст. 140 Кодексу для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених в п. 

140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, перевищує суму 

власного капіталу більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно 

лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму 

перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку відсотків за кредитами, позиками та іншими борговими 

зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, над 50 відсотками суми 

фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за 

даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких 

процентів. 

Сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, та власного 

капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов’язань, що 

виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, та власного капіталу на початок та кінець 

звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 цієї статті. 

Згідно п. 140.1 ст. 140 Кодексу під борговими зобов’язаннями для цілей даного пункту слід розуміти 

зобов’язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов’язання за 

договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення. 

Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий 

результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних 

податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не 

врахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, 

встановлених п. 140.2 цієї статті. 

Виходячи з викладеного вище, процентні витрати на користь непов’язаних осіб – резидентів не 

підлягають коригуванню відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу, навіть при умові, що гарантом за 

таким кредитом виступатиме пов’язана особа – нерезидент. 

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і 

може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

http://www.lightbuhgalteria.org/2017/08/23/%d0%b8%d0%bd%d0%ba-%d0%b3%d1%83-%d0%b3%d1%84%d1%81-%d0%b2-%d0%b3-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%e2%84%961716%d1%96%d0%bf%d0%ba26-15-14-05-04-23-%d0%be%d1%82-23-08-2017-%d0%b3/
http://www.lightbuhgalteria.org/2017/08/23/%d0%b8%d0%bd%d0%ba-%d0%b3%d1%83-%d0%b3%d1%84%d1%81-%d0%b2-%d0%b3-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%e2%84%961716%d1%96%d0%bf%d0%ba26-15-14-05-04-23-%d0%be%d1%82-23-08-2017-%d0%b3/
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ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ЗА БОРГОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ, ЩО ВИНИКЛИ 

ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 9 грудня 2016 р. N 26765/6/99-99-15-02-02-15 

  

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування процентів за борговими 

зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, та, керуючись ст. 52 

Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу. 

Для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених у пункті 140.1 цієї статті, що 

виникли за операціями з пов'язаними особами-нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж 

в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж 

в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у 

бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 

відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних 

відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування 

таких процентів (п. 140.2 ст. 140 Кодексу). 

Сума боргових зобов'язань та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє 

арифметичне значень боргових зобов'язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового 

періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 цієї статті. 

Згідно з п. 140.1 ст. 140 Кодексу під борговими зобов'язаннями для цілей цього пункту слід розуміти 

зобов'язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за 

договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення. 

Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 цієї статті, які збільшили 

фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх 

звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків до повного її погашення з 

урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 цієї статті (п. 140.3 ст. 140 Кодексу). 

Отже, у разі перевищення суми боргових зобов'язань перед особами-нерезидентами над сумою 

власного капіталу платника податку більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та лізингових компаній - 

більш ніж в 10 разів), процентні витрати за такими зобов'язаннями відображаються за спеціальними 

правилами. 

Згідно з цими правилами процентні витрати на користь пов'язаних осіб-нерезидентів для цілей 

оподаткування враховуються у сумі, що не перевищує 50 відсотків суми фінансового результату до 

оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності 

звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів. 

Процентні витрати на користь непов'язаних осіб та пов'язаних осіб-резидентів не підлягають 

коригуванню відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу. 

 

Лист ДФС від 06.04.2016 №7540/6/99-99-19-02-02-15 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 

оподаткування при отриманні від'ємного значення об'єкта оподаткування за даними фінансової звітності, та, 

керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом 

походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) 

фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності 

підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу. 

Під борговими зобов'язаннями для цілей п. 140.1 Кодексу слід розуміти зобов'язання за будь-якими 

кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за договорами фінансового лізингу та 

іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення. 

Згідно з п. 140.2 ст. 140 Кодексу для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в п. 

140.1 ст. 140 Кодексу, що виникли за операціями з пов'язаними особами-нерезидентами, перевищує суму 
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власного капіталу більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно 

лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму 

перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими 

борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових 

витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в 

якому здійснюється нарахування таких процентів. 

Сума боргових зобов'язань та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє 

арифметичне значень боргових зобов'язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового 

періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ст. 140 Кодексу. 

У разі якщо сумарне значення показників фінансового результату до оподаткування, фінансових 

витрат та суми амортизаційних відрахувань має від`ємне значення (в тому числі за рахунок від`ємного 

значення фінансового результату), то фінансовий результат коригується на всю суму нарахованих 

процентів за борговими зобов`язаннями, що виникли за операціями з пов`язаними особами-

нерезидентами. 

Лист ДФС від 26.06.2017 № 823/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула щодо коригування фінансового результату до 

оподаткування на суму відсотків за позикою та інших боргових зобов’язаннях, що виникли за операціями 

з  пов’язаними особами – нерезидентами, правомірності включення до рядка 3.2.1 додатка Р1 Декларації з 

податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) за I квартал 2017 року відсотків з позики нерезидента, 

раніше відображених у рядку 3.1.1,  та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), 

повідомляє. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток 

із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 

зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу. 

Згідно з п. 140.2 ст. 140 Кодексу для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених в п. 

140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, перевищує суму 

власного капіталу більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно 

лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму 

перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими 

борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, над 50 

відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних 

відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування 

таких відсотків. 

Сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, та власного 

капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов’язань, що 

виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, та власного капіталу на початок та кінець 

звітного податкового періоду з урахуванням відсотків, зазначених у п. 140.3 цієї статті. 

Відсотки, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий 

результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних 

податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми відсотків, що залишилися 

неврахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, 

встановлених п. 140.2 цієї статті (п. 140.3 ст. 140 Кодексу). 

Для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу, невраховані проценти станом на 

01.01.2017 відповідно до п. 141.1 ст. 141 Кодексу зменшуються на 5 відсотків та додаються до суми 

процентів, нарахованих на користь пов’язаних осіб – нерезидентів у звітних періодах 2017 року. 

Якщо, наприклад, проценти, нараховані на користь пов’язаних осіб –нерезидентів у звітному періоді 2017 

року, збільшені на суму неврахованих процентів станом на 01.01.2017 відповідно до п. 141.1 ст. 141 Кодексу 

та зменшені на 5 відсотків, не перевищують обмеження, визначені п. 140.2 ст. 140 Кодексу, то сума таких 

не списаних процентів станом на 01.01.2017, зменшена на 5 відсотків, враховується у зменшення 
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фінансового результату до оподаткування у декларації з податку на прибуток підприємств за цей звітний 

період 2017 року. 

Якщо при розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу, сумарне значення показників 

фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань має 

від’ємне значення за рахунок від’ємного значення фінансового результату, то фінансовий результат до 

оподаткування у звітному періоді не підлягає зменшенню на суму несписаних на початок звітного 

періоду процентів за борговими зобов’язаннями за операціями з пов’язаними особами – 

нерезидентами. 

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і 

може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

 ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА КУРСОВІ 

РІЗНИЦІ ПО ПОЗИЦІЇ, ОТРИМАНІЙ ВІД ПОВ'ЯЗАНОЇ ОСОБИ - НЕРЕЗИДЕНТА 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 6 лютого 2017 р. N 2115/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 

оподаткування на курсові різниці по позиції, отриманій від пов'язаної особи – нерезидента, та, керуючись ст. 

52 Податкового кодексу України у редакції, чинній з 01.01.2017 (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податку на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

цього Кодексу. 

Розділом III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу не передбачено коригування фінансового 

результату до оподаткування на різниці по курсових різницях, що виникають по заборгованості в 

іноземній валюті. 

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні 

фінансового результату. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 

Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"). 

Для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених у пункті 140.1 цієї статті, що 

виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш 

ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш 

ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у 

бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що 

виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, над 50 відсотками суми фінансового 

результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової 

звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів (п.140.2 ст.140 

Кодексу). 

Згідно з п. 140.1 ст. 140 Кодексу під борговими зобов'язаннями для цілей цього пункту слід розуміти 

зобов'язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за 

договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення. 

Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 цієї статті, які збільшили 

фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх 

звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не 

врахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, 

встановлених пунктом 140.2 цієї статті (п.140.3 ст.140 Кодексу). 

Таким чином, відсотки, які у 2015 році перевищували суму обмеження, визначеного п. 140.2 ст. 140 

Кодексу, та збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшуються на 5 відсотків та з метою 

розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу, додаються до суми відсотків, 

нарахованих на користь пов'язаних осіб - нерезидентів у звітних періодах 2016 року. 

Для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу, не враховані відсотки станом на 

01.01.2017 (у т. ч. відсотки не враховані у 2015 році та зменшені на 5 відсотків) зменшуються на 5 відсотків 

та додаються до суми відсотків, нарахованих на користь пов'язаних осіб - нерезидентів у звітних періодах 

2017 року. 
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Щодо залишку сум процентів минулих періодів у розмірі 5 відсотків, то платник податку не має права 

в подальшому враховувати такий залишок у майбутніх звітних періодах. 

 

ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ У ПОДАТКОВІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

ПІДПРИЄМСТВ ПРОЦЕНТІВ ЗА БОРГОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ 

- НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ЯКІ В 2014 РОЦІ БУЛИ ПЕРЕНЕСЕНІ НА РЕЗУЛЬТАТИ МАЙБУТНІХ 

ПОДАТКОВИХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДІВ 

 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 26 квітня 2017 р. N 13/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення у податковій декларації з 

податку на прибуток підприємств процентів за борговими зобов'язаннями з пов'язаними особами - 

нерезидентами, які в 2014 році були перенесені на результати майбутніх податкових звітних періодів, та, 

керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

Кодексу. 

Для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в пункті 140.1 цієї статті, що 

виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш 

ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш 

ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у 

бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що 

виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, над 50 відсотками суми фінансового 

результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової 

звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів. 

Сума боргових зобов'язань, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, та 

власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових 

зобов'язань, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, та власного капіталу на 

початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ст. 140 

Кодексу (п. 140.2 ст. 140 Кодексу). 

Під борговими зобов'язаннями для цілей даного пункту слід розуміти зобов'язання за будь-якими 

кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за договорами фінансового лізингу та 

іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення (п. 140.1 ст. 140. Кодексу). 

Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 цієї статті, які збільшили 

фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх 

звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не 

врахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, 

встановлених п. 140.2 цієї статті (п. 140.3 ст. 140 Кодексу). 

Відповідно до п. 20 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу витрати на сплату 

процентів, які відповідали вимогам п. 141.1 ст. 141 розділу III Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015, але 

не віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з положеннями п. 141.2 ст. 141 розділу III цього 

Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015, підлягають врахуванню при визначенні фінансового результату до 

оподаткування майбутніх звітних податкових періодів з 01.01.2015 з урахуванням обмеження, 

передбаченого п. 140.3 ст. 140 розділу III Кодексу. 

Отже, для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу, проценти, невраховані 

станом на 01.01.2015 відповідно до п. 141.1 ст. 141 Кодексу, у редакції до 01.01.2015, зменшуються на 5 

відсотків та додаються до суми процентів за борговими зобов'язаннями, визначеними у п. 140.1 ст. 140 

Кодексу, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами. 

Якщо проценти, нараховані на користь пов'язаних осіб - нерезидентів у 2015 році, збільшені на суму 

неврахованих процентів станом на 01.01.2015 відповідно до п. 141.1 ст. 141 Кодексу, у редакції до 

01.01.2015, та зменшених на 5 відсотків, не перевищують обмеження, визначені п. 140.2 ст. 140 Кодексу, то 

сума таких несписаних станом на 01.01.2015 процентів, зменшена на 5 відсотків, враховується у зменшення 

фінансового результату до оподаткування за 2015 рік. 

У податковій декларації з податку на прибуток підприємств (далі - Декларація) проценти за 

борговими зобов'язаннями з пов'язаними особами - нерезидентами (у тому числі перенесені на результати 

майбутніх податкових періодів згідно з вимогами пп. 141.2 та 141.3 ст. 141 Кодексу у редакції до 01.01.2015) 

відображаються у рядку 3.2.1 Додатка РІ до Декларації з урахуванням обмеження, передбаченого п. 140.3 ст. 

140 розділу III Кодексу. 
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ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ У ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ ПРОЦЕНТІВ ЗА БОРГОВИМИ 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ЯКІ БУЛИ ПЕРЕНЕСЕНІ 

НА РЕЗУЛЬТАТИ МАЙБУТНІХ ПОДАТКОВИХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДІВ 

 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 3 травня 2017 р. N 55/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист, надісланий Міністерством фінансів України 

листом щодо відображення у податковому обліку процентів за борговими зобов'язаннями з пов'язаними 

особами - нерезидентами, які були перенесені на результати майбутніх податкових звітних періодів, та, 

керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Згідно з п.п 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств 

є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

Кодексу. 

Для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених у п. 140.1 цієї статті, що 

виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш 

ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш 

ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у 

бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що 

виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, над 50 відсотками суми фінансового 

результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової 

звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів (п. 140.2 ст. 140 

Кодексу). 

Згідно з п. 140.1 ст. 140 Кодексу під борговими зобов'язаннями для цілей цього пункту слід розуміти 

зобов'язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за 

договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення. 

Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 цієї статті, які збільшили 

фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх 

звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків суми процентів, що залишилися не 

врахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, 

встановлених п. 140.2 цієї статті (п. 140.3 ст. 140 Кодексу). 

Пунктом 20 підрозділу 4 розділу XX Кодексу встановлено, що витрати на сплату процентів, які 

відповідали вимогам п. 141.1 ст. 141 розділу III Кодексу у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року, але не 

віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з положеннями п. 141.2 ст. 141 розділу III Кодексу у 

редакції, що діяла до 01 січня 2015 року, підлягають врахуванню при визначенні фінансового результату до 

оподаткування майбутніх звітних податкових періодів з 01 січня 2015 року з урахуванням обмеження, 

передбаченого п. 140.3 ст. 140 розділу III Кодексу. 

Отже, для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу, проценти, невраховані 

станом на 01.01.2016 відповідно до п. 141.1 ст. 141 Кодексу, у редакції до 01.01.2015, та відповідно до п. 

140.2 ст. 140 Кодексу зменшуються на 5 відсотків та додаються до суми процентів за борговими 

зобов'язаннями, визначеними в п. 140.1 ст. 140 Кодексу, що виникли за операціями з пов'язаними особами - 

нерезидентами. 

Якщо проценти, нараховані на користь пов'язаних осіб - нерезидентів у 2016 році, збільшені на суму 

неврахованих процентів станом на 01.01.2016 відповідно до п. 141.1 ст. 141 Кодексу, у редакції до 

01.01.2015, та відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу, зменшених на 5 відсотків, не перевищують 

обмеження, визначені п. 140.2 ст. 140 Кодексу, то сума таких не списаних процентів станом на 

01.01.2016, зменшена на 5 відсотків, враховується у зменшення фінансового результату до 

оподаткування за 2016 рік. 

 

ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ СУМИ ПРОЦЕНТІВ, ЩО ВИНИКЛИ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З 

ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ У РЯДКУ 3.1.1 ДОДАТКА РІ ДО ПОДАТКОВОЇ 

ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 25 травня 2017 р. N 372/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення суми процентів, що 

виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами у рядку 3.1.1 Додатка РІ до Податкової 
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декларації з податку на прибуток підприємств (далі - Декларація), та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податку на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

Кодексу. 

Згідно з п. 140.2 ст. 140 Кодексу для платника податку, у якого сума боргових-зобов'язань, визначених 

в п. 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму 

власного капіталу більш ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно 

лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму 

перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими 

борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, над 50 

відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних 

відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування 

таких процентів. 

Сума боргових зобов'язань, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, та 

власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових 

зобов'язань, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, та власного капіталу на 

початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 цієї статті. 

Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 цієї статті, які збільшили 

фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх 

звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися 

неврахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, 

встановлених п. 140.2 цієї статті (п. 140.3 ст. 140 Кодексу). 

Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток 

підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, 

рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. 

Таким чином, у рядку 3.1.1 Додатка РІ до Декларації за звітний період - 9 місяців, відображається 

сума процентів, нарахованих у бухгалтерському обліку за такий період, що перевищили суму 

обмеження, визначеного у п. 140.2 ст. 140 Кодексу. При цьому обмеження, визначене у п. 140.2 ст. 140 

Кодексу, розраховується за даними фінансової звітності за звітний період - 9 місяців відповідного року. 

 

 

 

 

 Отражение отрицательного объекта налогообложения прошлых лет 

 

140.4. Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 

… 
140.4.2. на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. 

Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні 

положення" цього Кодексу; 

(фрагмент додатку РI) 

РІЗНИЦІ 

 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат Різниці, на які зменшується фінансовий результат 

код назва різниці сума код назва різниці 
сум

а 

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 роздiлу III ПКУ) 

Х Х Х 3.2.4 Сума від'ємного значення об'єкта 

оподаткування минулих податкових (звітних) 

років (підпункт 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 

розділу ІІІ Податкового кодексу України) 

 

 

ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ П.П. 140.4.2 П. 140.4 СТ. 140 ПОДАТКОВОГО 

КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБ'ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА 

ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

 

Індивідуальна податкова консультація Головного управління Державної фіскальної служби України у 
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Київській області 

від 20 червня 2017 р. N 729/ІПК/10-36-12-16-20 

 

Щодо практичного застосування п.п. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу України (далі - 

Кодекс) при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств. 

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

Кодексу. 

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом збільшення 

фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається: 

зменшення від'ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку); 

збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку). 

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом зменшення 

фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається: 

збільшення від'ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку); 

зменшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку). 

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих 

податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період 

не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування 

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

минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Платник податку, у 

якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку 

за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право 

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 цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких 

виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у 

податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В 

подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім 

від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років). 

Згідно з п. 140.4 ст. 140 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму 

від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення п. 140.4 ст. 140 

Кодексу застосовуються з урахуванням п. 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу. 

Отже, платник податку на прибуток, який за результатами податкового звітного періоду - 2016 рік 

отримав від'ємне значення об'єкта оподаткування, зменшує фінансовий результат до оподаткування у 

звітних (податкових) періодах 2017 року на суму такого від'ємного значення. 

Сума від'ємного значення об'єкта оподаткування за 2016 рік, на яку зменшується фінансовий 

результат до оподаткування у наступних звітних (податкових) періодах, відображається як різниця у рядку 

3.2.4 додатка РІ до рядка 03 РІ податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої 

затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 із змінами і доповненнями. 

Водночас повідомляємо, що згідно із п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має 

індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку 

консультацію. 

 

140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується: 
140.5.1. на суму перевищення ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", над договірною 

(контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у 

випадках, визначених статтею 39 цього Кодексу. 

Норми цього підпункту застосовуються за результатами податкового (звітного) року; 

140.5.2. на суму перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над 

ціною, визначеною за принципом "витягнутої руки", при здійсненні контрольованих операцій у 

випадках, визначених статтею 39 цього Кодексу. 

Норми цього підпункту застосовуються за результатами податкового (звітного) року; 

… 

140.5.3. на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за 

методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації; 

 

ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ У КАПІТАЛІ 
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Лист Державної фіскальної служби України 

від 15 листопада 2016 р. N 24548/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування фінансових інвестицій за 

методом участі у капіталі та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до абзацу "б" п.п. 14.1.81 п. 14. 1 ст. 14 Кодексу фінансові інвестиції - господарські 

операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших 

фінансових інструментів. 

Згідно п.3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91 метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, 

згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення 

або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу. 

Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій, визначено ст.140 Кодексу. 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в 

капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та 

на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших 

платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (п.п. 

140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Кодексу). 

Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму втрат від інвестицій в 

асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом 

пропорційної консолідації (п.п. 140.5.3 п. 140.5 ст. 140 Кодексу). 

Таким чином, доходи та витрати від участі в капіталі не враховуються для цілей справляння податку 

на прибуток. 

Однак, відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу платникам податку на прибуток надано 

право не коригувати фінансовий результат до оподаткування на різниці, визначені розділом ІІІ Кодексу, 

крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. 

Таке право використовують платники податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за 

вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний 

звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень. 

Такий платник податку має право 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 ІІІ розділу Кодексу, не більше одного разу 

протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. 

Таким чином, платник податку, у якого річний дохід від будь-якої діяльності за останній річний 

звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, може не застосовувати коригування 

фінансового результату до оподаткування на усі різниці по розділу III Кодексу, зокрема, які пов'язані з 

обліком фінансових інвестицій, що обліковуються за методом участі у капіталі. 

 

 

 Ограничения при приобретении товаров, услуг у неприбыльных организаций и у 

низконалоговых нерезидентов 

 

140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується: 
… 

140.5.4. на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім 

операцій, зазначених у пункті 140.2 та підпункті 140.5.6 цього пункту, та операцій, визнаних 

контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у: 

 

неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого 

придбання, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, 

придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім 

бюджетних установ і неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у 

такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону; 

 

нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на 
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територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу. 

Вимоги цього підпункту не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою 

та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої 

руки", відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту. 

При цьому, якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг 

перевищує їх ціну, визначену відповідно до принципу "витягнутої руки", встановленого статтею 39 цього 

Кодексу, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між 

вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом 

"витягнутої руки; 

(фрагмент додатку РI) 

РІЗНИЦІ 

 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат 
Різниці, на які зменшується фінансовий 

результат 

код назва різниці сума код назва різниці 
сум

а 

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 роздiлу III ПКУ) 

3.1.6 Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі 

необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у 

неприбуткових організацій, внесених до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій на дату такого 

придбання (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу 

ІІІ Податкового кодексу України) 

 Х Х Х 

3.1.7 Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі 

необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у 

нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів), 

що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у 

підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 розділу І 

Податкового кодексу України (підпункт 140.5.4 пункту 

140.5 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України) 

 Х Х Х 

 

Пример. Предприятие-резидент приобретает в январе 2017 года у нерезидента из Республики Болгария 

товары стоимостью $ 10 000 на условиях последующей оплаты. Данная операция не признана 

контролируемой в соответствии со ст. 39 разд. I НК Украины. Предприятие является высокодоходным по 

итогам 2016 года. Таможенная пошлина, уплаченная при ввозе товаров, составила 10 % от стоимости 

импортируемых товаров (условно). 

Официальный курс НБУ (условно): 

- на дату оприходования товара - 24,000667 грн/$;  

- на дату перечисления задолженности нерезиденту - 24,637118 грн/$. 

 

Порядок отражения импорта товара от государств (территорий), которые отвечают критериям, 

установленным подпунктом 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 разд. I НК Украины, на условиях последующей 

оплаты приведем в таблице 

 
N п/п Содержание хозяйственной операции Сумма,  

$/грн 

Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

1. Перечисление суммы ввозной таможенной 

пошлины ($ 10 000 х 24,000667 грн/$ х 10 %) 

24 000,67 377 311 

2. Перечисление суммы "ввозного" НДС [($ 10 000 х 

24,000667 грн/$ + 24 000,67 грн/$) х 20 %] 

52 801,47 377 311 

3. Оприходование товара, полученного от нерезидента 

($ 10 000 х 24 000,67 грн/$) 

 $ 10 000  

240 006,70* 
281 632 

4. Включение суммы ввозной пошлины в 

первоначальную стоимость товаров 

24 000,67 281 377 

5. Отражение суммы налогового кредита по НДС 52 801,47 641/НДС 377 

6. Перечисление оплаты за товары нерезиденту ($ 10 

000 х 24,637118 грн/$) 

 $ 10 000  

246 371,18 

362 312 

7. Отражение курсовой разницы на дату перечисления 

оплаты нерезиденту [$ 10 000 х (24,637118 грн/$ - 

24,000667 грн/$)] 

6364,51 945 362 

8. Определение финансового результата 6364,51 791 945 
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* Финансовый результат за I квартал 2017 году должен быть увеличен на сумму 30 % стоимости товаров, 

приобретенных у нерезидента с особым статусом, или на 72 002 грн (240 006,70 х 30 %). 

 

При дальнейшей продаже товара импортер будет отражать его в учете в сумме стоимости 

приобретения 264 007,34 грн. 

Финансовый результат налогового (отчетного) периода увеличивают на сумму 30 % стоимости 

товаров, приобретенных у нерезидентов с особым статусом, независимо от того были ли 

признаны расходы по таким товарам в учете или нет. 
 

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ П.П. 140.5.4 ПКУ, КОЛИ ОПЕРАЦІЇ З НЕРЕЗИДЕНТОМ НЕ Є 

КОНТРОЛЬОВАНИМИ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 4 січня 2017 р. N 29/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо застосування п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 

Податкового кодексу України (далі - Кодекс), коли операції з нерезидентом не є контрольованими та, 

керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податку на прибуток 

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 

визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу. 

До податкових різниць, які коригують фінансовий результат до оподаткування, належать різниці, що 

виникають по операціях з нерезидентами з придбання (продажу) товарів, робіт, послуг. 

Так, відповідно до п. 140.5 ст. 140 Кодексу в редакції, чинній до 1 січня 2017 року, фінансовий 

результат податкового (звітного) періоду збільшується, зокрема: 

на суму перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів 

(робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 Кодексу (п.п. 140.5.1 

п. 140.5 ст. 140 Кодексу); 

на суму перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над 

звичайною ціною при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 Кодексу (п.п. 

140.5.2 п. 140.5 ст. 140 Кодексу); 

на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім 

зазначених у п. 140.2 та у п.п. 140.5.5 п. 140.5 ст. 140 Кодексу та операцій, які визнані контрольованими 

відповідно до ст. 39 Кодексу), придбаних, зокрема, у нерезидентів - пов'язаних осіб, що зареєстровані у 

державах (на територіях), зазначених у п.п. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 

Кодексу). 

Вимоги п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу можуть не застосовуватися платником податку, якщо 

операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті 

про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються згідно зі ст. 39 Кодексу, або 

операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами 

звичайних цін відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без подання звіту. 

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є господарські 

операції, якщо одночасно виконуються такі умови: 

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського 

обліку, перевищує 50 млн. гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий 

(звітний) рік; 

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за 

правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн. гривень (за вирахуванням непрямих податків) за 

відповідний податковий (звітний) рік (п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу). 

Для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний 

рік (п.п. 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 Кодексу). 

Таким чином, оскільки вартісні критерії контрольованих операцій встановлені в розрахунку на 

рік, рішення про незбільшення фінансового результату відповідно до п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу 

приймається платником податків, який не здійснював контрольовані операції, лише за підсумками 

відповідного податкового (звітного) року. 

Обґрунтування, що операція не є контрольованою та сума витрат підтверджується платником 

податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, надається 

зазначеним вище платником на запит контролюючого органу під час проведення документальної 

перевірки за звітний період, за підсумками якого платником податку прийнято рішення про незбільшення 
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фінансового результату. 

Платник податку для проведення коригування фінансового результату відповідно до п.п. 140.5.4 п. 

140.5 ст. 140 Кодексу при здійсненні операцій з придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт 

та послуг, у нерезидента, зареєстрованого у державі (на території), що включена до переліку держав 

(територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, використовує договірну (контрактову) вартість 

товарів (робіт, послуг) незалежно від того, чи відображені витрати на їх придбання при формуванні 

фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку у звітному 

періоді. 

 

 Приобретение роялти у нерезидента 

 
140.5.5. [Підпункт 140.5.5 пункту 140.5 статті 140 виключено згідно із Законом України N 1797-VIII 

від 21.12.2016 р. Зміни діють з 01.01.2017 р.] 

140.5.6. на суму витрат по нарахуванню роялті (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно 

до статті 39 цього Кодексу) на користь нерезидента (у тому числі нерезидента, зареєстрованого у державах 

(на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу), що 

перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному (крім суб'єктів господарювання, 

які провадять діяльність у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про 

телебачення і радіомовлення"), а для банків - в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної 

діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному. 

Вимоги цього підпункту не застосовуються платником податку, якщо: 

операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, 

визначеними за принципом "витягнутої руки", відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього 

Кодексу, але без подання звіту; 

 

140.5.7. на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на 

користь: 

1) [Підпункт 1 підпункту140.5.7 пункту 140.5 статті 140 виключено згідно із Законом України N 

1797-VIII від 21.12.2016 р. Зміни діють з 01.01.2017 р.] 

2) нерезидента, який не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті, за 

виключенням випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати роялті іншим особам; 

3) нерезидента щодо об'єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у резидента 

України. 

У разі виникнення розбіжностей між контролюючим органом та платником податку стосовно 

визначення особи, у якої вперше виникли (були набуті) права інтелектуальної власності на об'єкт 

інтелектуальної власності, такі контролюючі органи зобов'язані звернутися до центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, для отримання 

відповідного висновку; 

4) нерезидента, який не підлягає оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентом якої він є; 

5) особи, яка сплачує податок у складі інших податків, крім фізичних осіб, які оподатковуються в 

порядку, встановленому розділом IV цього Кодексу; 

6) юридичної особи, яка відповідно до цього Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує 

цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена в пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу. 

[Абзаці 9 – 12 підпункту140.5.7 пункту 140.5 статті 140 виключено згідно із Законом України N 

1797-VIII від 21.12.2016 р. Зміни діють з 01.01.2017 р.] 

(фрагмент додатку РI) 

РІЗНИЦІ 

 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат 
Різниці, на які зменшується фінансовий 

результат 

код назва різниці сума код назва різниці 
сум

а 

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 роздiлу III ПКУ) 

3.1.8 Сума витрат по нарахуванню роялті (підпункти 140.5.6 - 

140.5.7 пункту 140.5 статті 140 розділу ІІІ ПКУ) 
 Х Х Х 

 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ ЗА НАДАННЯ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ БАЗИ ДАНИХ ЗА 

ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ РОЯЛТІ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 20 січня 2017 р. N 1251/6/99-99-15-02-02-15 
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Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення платежу за надання права на 

використання бази даних за її функціональним призначенням роялті та, керуючись ст. 52 Податкового 

кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до п.п. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, роялті - це будь-який платіж, отриманий як 

винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а 

саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші 

записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи 

телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які 

права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), 

права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права 

інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-

хау). 

Не вважаються роялті платежі, отримані: 

як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмежені 

функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для 

такого використання (використання "кінцевим споживачем"); 

за придбання примірників (копій, екземплярів) об'єктів інтелектуальної власності, які втілені в 

електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання; 

за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об'єкти 

права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння 

та/або розпорядження особи. 

Також не вважаються роялті платежі, отримані за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності, якщо умови передачі прав на об'єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка 

отримує такі права продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або 

оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності 

на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, 

коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України. 

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права" базою даних є сукупність творів, 

даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі електронній, підбір і 

розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці і складові частини якої 

є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі 

електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів. 

Враховуючи зазначене, висновок чи підпадає з метою оподаткування той чи інший платіж за 

використання бази даних під визначення роялті, може бути зроблений лише на підставі аналізу умов 

конкретного договору, а саме: чи обмежені умови використання такої бази за її функціональним 

призначенням та чи передбачають умови передачі прав на об'єкт права інтелектуальної власності права 

щодо продажу, оприлюднення окремих видів об'єктів права інтелектуальної власності. 

Крім того, для цілей оподаткування слід враховувати фактичне використання бази даних: за 

функціональним призначенням чи з іншою метою (для розробки на її базі інших баз даних, продажу іншому 

споживачу). 

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і 

за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу. Перелік таких доходів визначено п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 

141 Кодексу. 

Такими доходами зокрема, є роялті (п.п. "в" п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу). 

Поряд з цим, відповідно до п. 3.2 ст. 3 Кодексу, якщо міжнародним договором, згода на 

обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 

цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору. 

При цьому, оскільки міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування мають пріоритет 

над положеннями Кодексу та містять власні визначення понять та положень, то для визначення поняття 

роялті застосовуються положення такого міжнародного договору. 

Відповідно до положень п. 103.2 ст. 103 Кодексу особа (податковий агент) має право самостійно 

застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним 

міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є 

бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено 

міжнародний договір України. 

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з 

України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 ст. 103 

Кодексу, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої 

копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, 

а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України (п. 103.4 ст. 103 Кодексу). 
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ОБЛІК ПЗ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ 

 

Лист Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку 

від 13 лютого 2017 p. N 04-21/13-74(34081) 

 

Комітет ВРУ з питань інформатизації та зв'язку на своєму засіданні 08.02.2017 р. (Протокол N 57) 

заслухав питання щодо виконання законодавства у сфері інформаційних технологій, зокрема, надання 

хмарних сервісів. 

В ході розгляду зазначеного питання були обговорені основні моделі використання та обліку 

програмного забезпечення (далі - ПЗ) на підприємствах відповідно до законодавства України. Зокрема, було 

зауважено, що ПЗ у бухобліку та з метою подальшого оподаткування може визнаватись як об'єкт: 

основних засобів (далі - ОЗ), у разі якщо програма необхідна для виконання комп'ютером його 

функціональних завдань, тобто є системною програмою, вона може обліковуватися як об'єкт ОЗ; 

нематеріальних активів (далі - НА), у разі коли придбаваються майнові права на комп'ютерну 

програму, а вона включається до складу НА; 

роялті (для власного використання), у разі коли ліцензіату надано право користування комп'ютерною 

програмою без можливості її продажу (або відчуження), умови використання програми не обмежені її 

функціональним призначенням, а відтворення програми - певною кількістю копій, плата за користування 

такою програмою вважається роялті; 

роялті (для власного використання та надання послуг), у разі коли оплачується обслуговування 

програми, але сама програма не придбавається, така плата вважається платою за послуги. 

У випадку надання хмарних послуг, коли вітчизняне підприємство не здійснює придбання ПЗ, а отже, 

таке ПЗ не може бути віднесено до НА, в обліку та з метою оподаткування платежі за користування таким 

ПЗ можуть визнаватись лише як роялті. 

Відповідно до прийнятого на Комітеті рішення, з метою забезпечення однозначного та 

кваліфікованого тлумачення посадовими особами ДФС норм ПКУ та Закону України "Про авторське право і 

суміжні права", просимо поінформувати Комітет та органи ДФС про особливості обліку та оподаткування 

використання ПЗ при наданні хмарних послуг. 

Голова Комітету    О. Данченко 

 

ОТРИМАННЯ ВІД НЕРЕЗИДЕНТА ПЗ БЕЗ ПДВ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 24 квітня 2017 p. N 8543/6/99-99-15-03-02-15 

 

ДФС розглянула звернення AT щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування 

ПДВ, визначеного п. 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, та, керуючись ст. 52 розділу II ПКУ, повідомляє. 

Згідно з умовами договору на постачання оновлених версій програмного забезпечення (далі - ПЗ), 

доданого до звернення, покупцю за договором передаються невиключні майнові права на використання 

оновлених версій ПЗ. При цьому покупець не має права передавати оновлені версії ПЗ відповідно до 

договору третім особам. 

Передача майнових прав здійснюється відповідно до ліцензійних договорів. Статтею 1109 ЦКУ 

визначено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на 

використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою 

сторін з урахуванням вимог ЦКУ та іншого закону. 

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (п. 1.1 ст. 

1 розділу І ПКУ). Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX 

ПКУ. 

Згідно з п. 185.1 ст. 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з ввезення 

товарів на територію України та з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 

ПКУ розташоване на митній території України. 

Пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ визначено, що для операцій з постачання програмної 

продукції тимчасово, з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 p., запроваджено пільговий режим оподаткування ПДВ, 

згідно з яким звільняються від оподаткування податком операції з постачання програмної продукції. 

Для цілей цього пункту ПКУ до програмної продукції належать: результат комп'ютерного 

програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної 

комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів; 

криптографічні засоби захисту інформації. 

Операція з отримання програмної продукції (ПЗ) від нерезидента, а також з подальшого її постачання 

від резидента резиденту звільняється від оподаткування, як це передбачено п. 261 підрозділу 2 розділу XX 

ПКУ. Зазначене детально роз'яснено в Узагальнюючій податковій консультації щодо особливостей 
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оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції, яка затверджена 

наказом Міндоходів від 07.10.2013 р. N 536. 

Згідно з пп. 196.1.6 ст. 196 ПКУ не є об'єктом оподаткування операції, зокрема, з виплат дивідендів, 

роялті в грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом. 

При цьому пп. 14.1.225 ст. 14 ПКУ визначено, що роялті - це будь-який платіж, отриманий як 

винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а 

саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші 

записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи 

телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які 

права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), 

права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права 

інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-

хау). 

Не вважаються роялті платежі, отримані:  

як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмежені 

функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для 

такого використання (використання "кінцевим споживачем"); 

за придбання примірників (копій, екземплярів) об'єктів інтелектуальної власності, які втілені в 

електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання; 

за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об'єкти 

права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, в користування, володіння 

та/або розпорядження особи; 

за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об'єкт 

права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити 

відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні 

креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, 

комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення 

(розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України. 

Оскільки згідно з умовами договору використання програмної продукції (оновлених версій ПЗ) 

обмежено функціональним призначенням такої програмної продукції та її відтворення обмежено кількістю 

копій, необхідних для такого використання, а також не дозволено передачу програмної продукції 

(оновлених версій ПЗ) третім особам (використання "кінцевими споживачами"), то платіж, отриманий 

постачальником програмної продукції (оновлених версій ПЗ) від AT як винагорода за надання права на 

використання такої програмної продукції, не вважатиметься роялті, а є оплатою AT вартості поставленої 

йому програмної продукції (оновлених версій ПЗ), у тому числі її копій, операція з постачання якої 

звільняється від оподаткування ПДВ відповідно до п. 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ. 

В. о. Голови   М. Продан 

 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ З ПРИДБАННЯ У НЕРЕЗИДЕНТА ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ (КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ) РОЯЛТІ 

 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 24 травня 2017 р. N 320/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі - Кодекс), повідомляє таке. 

 

Щодо визначення платежу з придбання у нерезидента операційної системи управління 

(комп'ютерної програми) роялті 

 

Як зазначено у листі, підприємство планує придбати операційну систему управління (комп'ютерну 

програму) для використання за функціональним призначенням у власній господарській діяльності, для 

кінцевого споживання на чітко визначену кількість робочих місць та непризначену для перепродажу 

(відчуження). 

Визначення роялті наведено у п.п. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, згідно з положеннями якого роялті 

вважається будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на 

використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва 

або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, 

кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій 

мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані 

торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне 

креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, 



107 

 

комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). 

Не вважаються роялті платежі, отримані: 

як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмежені 

функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для 

такого використання (використання "кінцевим споживачем"); 

за придбання примірників (копій, екземплярів) об'єктів інтелектуальної власності, які втілені в 

електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання; 

за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об'єкти 

права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому п.п. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, у 

користування, володіння та/або розпорядження особи; 

за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об'єкт 

права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права продати або здійснити 

відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні 

креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, 

комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення 

(розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України. 

Таким чином, платіж з придбання операційної системи управління (програми), яка функціонально 

призначена для використання у власній господарській діяльності (без переходу права власності на неї), без 

права передавати, тиражувати, відчужувати і здавати в найм третім особам (тобто для використання 

"кінцевим споживачем"), для цілей оподаткування не вважається роялті. 

 

Щодо оподаткування платежу з придбання у нерезидента операційної системи управління 

(комп'ютерної програми) та надання послуг нерезидентом з обслуговування такого програмного 

продукту 

 

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються у порядку і 

за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу. 

Перелік таких доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, визначено п.п. 

141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу. 

До таких доходів нерезидента не включаються доходи у вигляді виручки або інших видів компенсації 

вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого 

нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв'язку чи 

міжнародного інформаційного забезпечення (п.п. "й" п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу). 

Згідно з п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу у разі здійснення резидентом або постійним 

представництво нерезидента на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного 

представництва нерезидента на території України) будь-якої виплати з доходу з джерелом його походження 

з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на 

рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримується податок з таких доходів, зазначених 

у п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, за ставкою у розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у 

підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 п. 141.4 ст. 141 Кодексу) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету 

під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами 

резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. 

Таким чином, дохід нерезидента у вигляді винагороди за використання комп'ютерної програми 

(умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене 

кількістю копій, необхідних для такого використання), у тому числі компенсація вартості послуг з 

обслуговування такого програмного продукту, якщо такі послуги не підпадають під визначення 

"інжиніринг", не є об'єктом оподаткування згідно із п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу. 

Проте міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування мають пріоритет над 

положеннями Кодексу та містять власні визначення понять та положень, і у разі застосування правил 

міжнародного договору при виплаті роялті нерезиденту (звільнення від оподаткування або зниження ставки) 

для визначення поняття роялті застосовуються положення такого міжнародного договору. 

 

Щодо підтверджуючих документів придбання операційної системи управління (комп'ютерної 

програми) у нерезидента 

 

Згідно з абзацом першим п. 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків 

зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів 

оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського 

обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, 

ведення яких передбачено законодавством. 

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій 

на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п. 44.1 ст. 44 Кодексу. 
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Первинним документом вважається документ, який містить відомості про господарську операцію та 

підтверджує її здійснення (ст. 1 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні"). 

Підставою для бухгалтерського обліку операцій банку відповідно до п.п. 2.1.1 п. 2.1 частини 2 

"Організація бухгалтерського обліку" Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в 

банках України, затвердженого постановою Національного банку України від 30.12.1998 N 566, є первинні 

документи, які фіксують факти здійснення цих операцій. 

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженим постановою 

Національного банку України від 18.06.2003 N 254, визначено перелік первинних документів, які 

складаються банками в залежності від виду операції, та їх обов'язкові реквізити. 

Отже, підтвердженням платежу за придбання у нерезидента операційної системи управління 

(комп'ютерної програми) є первинні документи, що складаються банківською установою та фіксують факт 

здійсненну такої операції (зокрема платіжні документи, банківські виписки). 

 

Щодо застосування окремих норм податкового законодавства з питань оподаткування ПДВ 

 

Згідно з підпунктами "а" і "б" п. 185.1 ст. 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції 

платників ПДВ з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 Кодексу 

розташоване на митній території України. 

Пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX Кодексу визначено, що для операцій з постачання програмної 

продукції, тимчасово, з 01 січня 2013 року до 01 січня 2023 року, запроваджено пільговий режим 

оподаткування податком на додану вартість, згідно з яким звільняються від оподаткування цим податком 

операції з постачання програмної продукції. 

Для цілей цього пункту Кодексу до програмної продукції належать: 

результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, 

розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів 

та/або онлайн-сервісів; 

криптографічні засоби захисту інформації. 

Особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції викладено в 

Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Міндоходів від 07.10.2013 N 536. 

Водночас п.п. 196.1.6 п. 196.1 ст. 196 Кодексу передбачено, що не є об'єктом оподаткування операції, 

зокрема, з виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються 

емітентом. 

Враховуючи визначення "роялті", наведене у п.п. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, якщо згідно з 

ліцензійним договором умови використання програмної продукції (комп'ютерної програми) не обмежені 

функціональним призначенням такої продукції та її відтворення не обмежене кількістю копій, необхідних 

для такого використання, то отримання платежу як винагороди за надання вказаного права на використання 

для цілей оподаткування ПДВ визначається як роялті та відповідно така операція не є об'єктом 

оподаткування ПДВ. 

Якщо згідно з ліцензійним договором умови використання програмної продукції (комп'ютерної 

програми) обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю 

копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем"), то отримання платежу 

як винагороди за надання права на використання такої програмної продукції (комп'ютерної програми) не 

буде вважатися роялті, а такий платіж є оплатою вартості поставленої програмної продукції (комп'ютерної 

програми), у тому числі її копій, операція з постачання якої звільняється від оподаткування ПДВ відповідно 

до п. 261 підрозділу 2 розділу XX Кодексу. 

 

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг із технічної підтримки 

програмної продукції (у тому числі програмної продукції, наданої на правах використання згідно з 

умовами ліцензійного договору) 

 

У разі якщо внаслідок постачання послуг із технічної підтримки програмної продукції (у т.ч. 

програмної продукції, наданої на правах використання згідно з умовами ліцензійного договору), 

відбуваються будь-які зміни у програмній продукції (у т.ч. оновлення, удосконалення, модернізація та 

виправлення помилок), то такі операції для цілей оподаткування ПДВ розглядаються як з постачання 

окремих елементів програмної продукції та не підлягають оподаткуванню ПДВ на підставі п.п. 196.1.6 п. 

196.1 ст. 196 Кодексу або п. 261 підрозділу 2 розділу XX Кодексу (в залежності від умов постачання 

програмної продукції, визначених у цивільно-правовому договорі). 

Водночас у разі якщо внаслідок надання послуг із технічної підтримки програмної продукції (у т.ч. 

числі програмної продукції, наданої на правах використання згідно з умовами ліцензійного договору) не 

відбувається жодних змін у програмній продукції (наприклад, навчання персоналу роботі з програмою, 

встановлення програми, налаштування оргтехніки тощо), то операції з постачання таких послуг 
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оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків. 

Крім цього, повідомляємо, що згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані 

самостійно декларувати свої податкові зобов'язання (ст. 36 Кодексу) та повинні самостійно визначати 

відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані Кодексом. 

 
ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПОДАТКОВОГО (ЗВІТНОГО) ПЕРІОДУ НА 

СУМУ ВИТРАТ З НАРАХУВАННЯ РОЯЛТІ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЯКА ВИПЛАЧУЄ РОЯЛТІ 

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ - ПІДПРИЄМЦЮ - ПЛАТНИКУ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 9 березня 2017 р. N 4772/6/99-99-15-02-02-18 

  

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо збільшення фінансового результату 

податкового (звітного) періоду на суму витрат з нарахування роялті юридичною особою, яка виплачує 

роялті фізичній особі - підприємцю - платнику єдиного податку третьої групи та, керуючись ст. 52 

Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2017, об'єктом 

оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 

(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, 

які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу. 

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих 

податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період 

не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування 

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

минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Платник податку, у 

якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку 

за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право 

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 цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років у кожному з яких 

виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у 

податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік у такій безперервній сукупності років. У 

подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім 

від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) (п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 

Кодексу). 

Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами 

бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші 

операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи (п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу). 

До податкових різниць, які коригують фінансовий результат до оподаткування, належать різниці, які 

виникають при виплаті роялті особі, яка сплачує податок у складі інших податків. 

Так, відповідно до п. 5 п.п. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового 

(звітного) періоду збільшується на суму витрат з нарахування роялті у повному обсязі, якщо роялті 

нараховані на користь особи, яка сплачує податок у складі інших податків, крім фізичних осіб, які 

оподатковуються у порядку, встановленому розділом IV цього Кодексу. 

Згідно з п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу спрощена система оподаткування, обліку та звітності - 

особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, 

встановлених п. 297.1 ст. 297 Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією 

главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 

Відповідно до п.п. 2 п. 297.1 ст. 292 Кодексу платники єдиного податку звільняються від обов'язку 

нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів, зокрема з податку на доходи 

фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності 

платника єдиного податку першої - третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з главою 1 розділу 

XIV Кодексу. 

Таким чином, юридична особа, яка виплачує роялті фізичній особі - підприємцю - платнику 

єдиного податку третьої групи, збільшує фінансовий результат податкового (звітного) періоду на суму 

витрат з нарахування роялті у повному обсязі. 

 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЯЛТІ 
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Лист Державної фіскальної служби України 

від 31 березня 2017 р. N 6612/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення платежів за право 

використання програмного забезпечення (далі - ПЗ) роялті та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Як зазначено у листі, ліцензіар надає право на використання ПЗ на умовах невиключної ліцензії, із 

забороною надавати право на використання та/або доступу до ПЗ третім особам, дозволом на 

переробку/виправлення помилок ПЗ для використання його у власній господарській діяльності. При цьому 

чітко вказується, що ПЗ не відчужується. 

Визначення роялті наведено у п.п. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, згідно з положеннями якого роялті 

вважається будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на 

використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва 

або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, 

кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій 

мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані 

торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне 

креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, 

комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). 

Не вважаються роялті платежі, отримані: 

як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмежені 

функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для 

такого використання (використання "кінцевим споживачем"); 

за придбання примірників (копій, екземплярів) об'єктів інтелектуальної власності, які втілені в 

електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання; 

за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об'єкти 

права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому п.п. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, у 

користування, володіння та/або розпорядження особи; 

за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об'єкт 

права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права продати або здійснити 

відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні 

креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, 

комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення 

(розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України. 

Таким чином, платіж ліцензіару за використання ПЗ за функціональним призначенням у 

власній господарській діяльності (без переходу права власності на нього), без права передавати, 

тиражувати, відчужувати і здавати в найм третім особам (тобто для використання "кінцевим 

споживачем"), для цілей оподаткування не вважається роялті. 

 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА СУМУ 

РОЯЛТІ, ВІДНЕСЕНУ ДО ВИТРАТ 

 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 23 червня 2017 р. N 810/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 

оподаткування на суму роялті, віднесену до витрат, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі 

- Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток 

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 

визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень Кодексу. 

Згідно з п.п. "б" п.п. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) 

періоду збільшується на суму витрат з нарахування роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на 

користь юридичної особи, яка відповідно до цього Кодексу звільнена від сплати цього податку чи 

сплачує цей податок за ставкою, іншою ніж встановлена п. 136.1 ст. 136 цього Кодексу. 

Отже, платник податку на прибуток не збільшує фінансовий результат до оподаткування на всю суму 

нарахованих у бухгалтерському обліку роялті, якщо таке нарахування здійснено на користь юридичної 

особи, що не звільнена від сплати податку на прибуток та сплачує податок на прибуток за ставкою, 

встановленою п. 136.1 ст. 136 Кодексу. 
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Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися 

виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу). 

 

Бесплатная передача денежных средств, товаров, услуг неприбыльным организациям 

 

140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується: 
… 

140.5.9. на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно 

перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до 

Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, 

послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому 

об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону), у розмірі, що 

перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року; 

(фрагмент додатку РI) 

РІЗНИЦІ 

 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат 
Різниці, на які зменшується 

фінансовий результат 

код назва різниці сума код назва різниці 
сум

а 

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 роздiлу III ПКУ) 

3.1.9 Cума коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих 

послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного 

(податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до 

Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого 

перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім 

неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо 

участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення 

діяльності такого страховика відповідно до закону), у розмірі, що 

перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього 

звітного року (підпункт 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 розділу ІІІ 

Податкового кодексу України) 

 Х Х Х 

Пример: В 2016 году предприятие задекларировало прибыль в сумме 125000 грн. В июне 2017 г. оно 

закупило крупы на сумму 9000 грн и передало их неприбыльной организации - благотворительному фонду 

для последующего предоставления военным. Поскольку такая операция не подпадает под действие п. 33 

подраздела 4 раздела XX, действует пп. 140.5.9 НКУ. 4% от налогооблагаемой прибыли 2016 г. — это 5000 

грн.  

Таким образом, в 2017 г. придется увеличить финансовый результат до налогообложения на сумму: 9000 - 

5000 грн = 4000 грн. В бухгалтерском учете будет проводка Д-т 949 К-т 28.  

 

ПРО НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 26 ЖОВТНЯ 

2016 РОКУ N 758 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 9 грудня 2016 р. N 39425/7/99-99-15-02-01-17 

 

Головні управління ДФС в областях 

та м. Києві, Офіс великих платників 

податків ДФС  

 

Державна фіскальна служба України з метою належного адміністрування податку на прибуток 

підприємств повідомляє таке. 

2 листопада 2016 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 

року N 758 "Про затвердження переліку товарів, виконаних робіт, наданих послуг за кодами згідно з 

Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, вартість яких на період проведення 

антитерористичної операції включається до інших витрат звичайної діяльності або на вартість яких не 

проводиться коригування фінансового результату до оподаткування" (далі - Постанова). 

Постанова прийнята відповідно до пункту 33 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.148?page=45#pn9463
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.148?page=45#pn9463
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.148?page=18#pn2871
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Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та затверджує перелік товарів, виконаних робіт, наданих 

послуг за кодами згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, вартість яких на 

період проведення антитерористичної операції включається до інших витрат звичайної діяльності або на 

вартість яких не проводиться коригування фінансового результату до оподаткування (далі - перелік). 

Так, щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, 

виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та 

медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а 

також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів 

України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, 

Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, 

Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України 

військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що 

утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення 

антитерористичної операції, пунктом 33 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу передбачено тимчасове, на період 

проведення антитерористичної операції: 

включення до інших витрат звичайної діяльності без обмежень, передбачених підпунктом "а" 

підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 Кодексу, в редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, 

непроведення коригувань, установлених підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 Кодексу, 

починаючи з 1 січня 2015 року. 

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС довести 

зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів з метою використання у роботі 

та забезпечити врахування під час проведення контрольно-перевірочної роботи та процедур 

адміністративного оскарження. 

Голова                   Р.М. Насіров 

 НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ РАЗНИЦЫ 

 

140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується: 
… 

140.5.10. на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, 

робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які 

оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні 

положення" цього Кодексу, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, 

послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується 

положення підпункту 140.5.9 цього пункту; 

 

ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ В ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ 

БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ІНШІЙ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - ПЛАТНИКУ 

ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 9 грудня N 26710/6/99-99-15-02-02-15 

  

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення в податковому обліку 

операцій з надання безповоротної фінансової допомоги іншій юридичній особі - платнику податку на 

прибуток підприємств та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток 

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 

визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу. 

Розділом ІІІ Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до 

оподаткування, що виникають за операціями з надання безповоротної фінансової допомоги іншій юридичній 

особі - платнику податку на прибуток підприємств, тобто такі операції відображаються згідно з правилами 

бухгалтерського обліку. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 

Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"). 
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ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА СУМИ 

НАДАНОЇ БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ОЗНАКИ 

РОЗУМНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИЧИНИ (ДІЛОВА МЕТА) ДО ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ 

БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ З МЕТОЮ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА 

ПРИБУТОК 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 2 березня 2017 р. N 4348/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> щодо коригування фінансового результату 

до оподаткування на суми наданої безповоротної фінансової допомоги та застосування ознаки розумної 

економічної причини (ділова мета) до операцій з надання безповоротної фінансової допомоги з метою 

оподаткування податком на прибуток та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, у редакції, чинній 

з 01.01.2017 р. (далі - Кодекс), повідомляє таке. 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

Кодексу. 

Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за 

витратами у вигляді безповоротної фінансової допомоги, наданої іншій юридичній особі (пов'язаній або 

непов'язаній) - платнику податку на прибуток на загальних підставах. 

Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні 

фінансового результату до оподаткування. 

Водночас слід зауважити, що згідно з пп. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат 

податкового (звітного) періоду збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги 

(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та 

платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX 

"Перехідні положення" Кодексу, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, 

робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується 

положення пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу. 

Підпунктом 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу встановлено, що фінансовий результат податкового 

(звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, 

безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, 

внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі 

товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь 

страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону), у 

розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. 

При цьому відповідно до п. 33 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу тимчасово, на 

період проведення антитерористичної операції, коригування, встановлені пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 

Кодексу, не проводяться, починаючи з 1 січня 2015 року, щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів 

індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), 

технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, 

продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих 

послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) 

Збройним силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої 

розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, 

Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, 

військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів 

державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції. 

 

Щодо врахування витрат у вигляді безповоротної фінансової допомоги при визначенні 

фінансового результату до оподаткування. 

 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 

Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність [в Україні]"). 

Отже, за роз'ясненнями з питань врахування у бухгалтерському обліку сум безповоротної фінансової 
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допомоги пропонуємо звернутись до Міністерства фінансів України. 

 

Щодо застосування ознаки розумної економічної причини (ділова мета) до операцій з надання 

безповоротної фінансової допомоги з метою оподаткування податком на прибуток. 

 

Відповідно до пп. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 Кодексу розумна економічна причина (ділова мета) - 

причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект 

у результаті господарської діяльності. 

Кодексом з метою оподаткування податком на прибуток не передбачено застосування ознаки 

розумної економічної причини (ділова мета) до операцій з надання платником податку на прибуток на 

загальних підставах безповоротної фінансової допомоги іншим платникам податку на прибуток на 

загальних підставах. 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ЛИСТ від 28.03.2017 р. N 6323/6/99-99-15-02-02-15 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 

оподаткування на суми наданої безповоротної фінансової допомоги та, керуючись ст. 52 Податкового 

кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке. 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток 

із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 

зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу. 

Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за витратами у 

вигляді безповоротної фінансової допомоги, наданої іншій юридичній особі - платнику податку на прибуток 

на загальних підставах. 

Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового 

результату до оподаткування. 

Водночас слід зауважити, що згідно з пп. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат 

податкового (звітного) періоду збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги 

(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та 

платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX 

"Перехідні положення" Кодексу, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, 

робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується 

положення пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу. 

Підпунктом 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) 

періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно 

перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до 

Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, 

послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому 

об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону), у розмірі, що 

перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. 

При цьому відповідно до п. 33 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу тимчасово, на 

період проведення антитерористичної операції, коригування, встановлені пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 

Кодексу, не проводяться, починаючи з 1 січня 2015 року, щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів 

індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), 

технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, 

продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих 

послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) 

Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої 

розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, 
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Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, 

військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів 

державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції. 

Щодо відображення операцій з надання безповоротної фінансової допомоги у бухгалтерському обліку, то 

регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 

Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"). 

Отже, за роз'ясненнями з питань врахування у бухгалтерському обліку сум безповоротної фінансової 

допомоги пропонуємо звернутись до Міністерства фінансів України. 

140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується: 
… 

140.5.11. на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до 

цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку 

(крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків 

відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" цього Кодексу; 

 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА СУМИ 

ШТРАФНИХ (ФІНАНСОВИХ) САНКЦІЙ ТА ПЕНІ, НАРАХОВАНИХ ОРГАНАМИ ДФС ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРОК 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 2 березня 2017 р. N 4347/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> щодо коригування фінансового результату 

до оподаткування на суми штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих органами ДФС за 

результатами перевірок, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке. 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток 

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 

визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень Кодексу. 

Підпунктом 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу встановлено, що фінансовий результат податкового 

(звітного) періоду збільшується платником податку на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, 

нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не 

є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за 

ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу. 

Цивільно-правова відповідальність є однією із форм (видів) юридичної відповідальності, суть якої 

полягає у примусовому впливі на порушника цивільних прав і обов'язків шляхом застосування щодо нього 

санкцій, які тягнуть за собою додаткові невигідні майнові наслідки, яка передбачена нормами Цивільного 

кодексу України та інших актів цивільного законодавства. 

З урахуванням ст. 546, 549 Цивільного кодексу України, ст. 230 Господарського кодексу України 

неустойкою (штрафом, пенею) визнається сума санкцій, яку учасник господарських відносин зобов'язаний 

сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного 

виконання господарського зобов'язання. 

При цьому Кодекс має власне визначення штрафної санкції (фінансової санкції, штрафу), якою у 

податкових відносинах вважається плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з 

платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції 

за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (пп. 14.1.265 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). 

Таким чином, на суми штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих органами ДФС у 

зв'язку з порушенням платником податку вимог податкового законодавства та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, фінансовий результат до 

оподаткування не збільшується. 

 
ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА СУМИ 



116 

 

ШТРАФНИХ (ФІНАНСОВИХ) САНКЦІЙ ТА ПЕНІ, ЯКІ ПЕРЕРАХОВУЮТЬСЯ НА КОРИСТЬ 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ ТА ОРГАНІВ ДФС 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 3 березня 2017 р. N 4486/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> щодо коригування фінансового результату 

до оподаткування на суми штрафних (фінансових) санкцій та пені, які перераховуються на користь фізичної 

особи - підприємця та органів ДФС, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 

повідомляє таке. 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом обкладення податком на прибуток 

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 

визначеного у фінансовій звітності підприємства згідно з національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень Кодексу. 

Підпунктом 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу встановлено, що фінансовий результат податкового 

(звітного) періоду збільшується платником податку на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, 

нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не 

є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за 

ставкою 0 відсотків згідно з п. 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу. 

Цивільно-правова відповідальність є однією з форм (видів) юридичної відповідальності, суть якої 

полягає у примусовому впливі на порушника цивільних прав та обов'язків шляхом застосування щодо нього 

санкцій, які тягнуть за собою додаткові невигідні майнові наслідки, котра передбачена нормами Цивільного 

кодексу України та інших актів цивільного законодавства. 

З урахуванням ст. ст. 546, 549 Цивільного кодексу України, ст. 230 Господарського кодексу України 

неустойкою (штрафом, пенею) визнається сума санкцій, яку учасник господарських відносин зобов'язаний 

сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного 

виконання господарського зобов'язання. 

При цьому Кодекс має власне визначення штрафної санкції (фінансової санкції, штрафу), якою у 

податкових відносинах вважається плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з 

платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності (пп. 14.1.265 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). 

Отже, фінансовий результат до оподаткування не збільшується на суми штрафних (фінансових) 

санкцій та пені, нарахованих: 

- контролюючими органами за порушення вимог податкового та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням яких покладено на такі контролюючі органи; 

- на користь фізичних осіб (у т. ч. фізичних осіб - підприємців) відповідно до цивільного 

законодавства та цивільно-правових договорів. 

Водночас повідомляємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має 

індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку 

консультацію. 

 

ЩОДО ПИТАНЬ КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА 

СУМИ ШТРАФНИХ (ФІНАНСОВИХ) САНКЦІЙ ТА ПЕНІ, ЯКІ ПЕРЕРАХОВУЮТЬСЯ НА 

КОРИСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ 

 

Лист Міністерства фінансів України 

від 10 квітня 2017 р. N 11210-09-10/9617 

 

[Додатково див. Лист Державної фіскальної служби України N 9772/7/99/99-15-02-02-17 від 

18.04.2017 р.] 

 Державна фіскальна служба України 

 

Міністерство фінансів України проаналізувало висновки, викладені у листі Державної фіскальної 

служби України від 03.03.2017 N 4486/6/99-99-15-02-02-15, та повідомляє. 

Зазначений лист стосується питання коригування фінансового результату до оподаткування на суми 

штрафних (фінансових) санкцій та пені, які перераховуються на користь фізичної особи - підприємця та 

органів ДФС, для застосування положень підпункту 140.5.11 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу 

України (далі - Кодекс). 

Висновок, викладений у цьому листі, дозволяє платникам податку на прибуток не збільшувати 
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фінансовий результат до оподаткування, як об'єкт оподаткування з податку на прибуток, на суми штрафних 

(фінансових) санкцій та пені, нарахованих на користь фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - 

підприємців) відповідно до цивільного законодавства та цивільно - правових договорів. 

Проте, підпунктом 140.5.11 пункту 140.5 статті 140 Кодексу встановлено, що фінансовий результат 

податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, 

нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не 

є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за 

ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу. 

Тобто виключенням відповідно до цього положення Кодексу можуть бути тільки фізичні особи, 

які є платниками податку на доходи фізичних осіб. Зазначене обґрунтовується запровадженням у Кодексі 

уніфікованої ставки у розмірі 18 відсотків для оподаткування як податком на прибуток підприємств, так і 

податком на доходи фізичних осіб. 

Отже, платники податку на прибуток підприємств, які нараховують штрафи, пені, неустойки 

відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь фізичних осіб - 

підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, повинні коригувати фінансовий 

результат до оподаткування відповідно до підпункту 140.5.11 пункту 140.5 статті 140 Кодексу. 

Враховуючи викладене, вважаємо за необхідне внести відповідні зміни до листа ДФС України від 

03.03.2017 N 4486/6/99-99-15-02-02-15. Про результати проведеної роботи просимо поінформувати 

Міністерство фінансів України в термін до 19 квітня 2017року. 

 

140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується: 
… 

 

140.5.12. на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під 

час перебування на спрощеній системі оподаткування. 

 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК 

ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВИНИКАЄ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ОТРИМАННЯ НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ 

ОПОДАТКУВАННЯ ОПЛАТИ ЗА ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ), ЯКІ ВІДВАНТАЖЕНО 

(НАДАНО) ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ НА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 20 лютого 2017 р. N 3452/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення об'єкта оподаткування 

податком на прибуток підприємств, що виникає за операціями з отримання на загальній системі 

оподаткування оплати за товари (роботи, послуги), які відвантажено (надано) під час перебування на 

спрощеній системі оподаткування, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 

повідомляє таке. 

01 січня 2017 року набули чинності зміни, внесені до Кодексу Законом України від 21 грудня 2016 

року N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного 

клімату в Україні". 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2017, об'єктом 

оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 

(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, 

які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу. 

При цьому розділом III Кодексу не було передбачено коригування фінансового результату до 

оподаткування на різниці, що виникали за операціями з отримання на загальній системі оподаткування 

оплати за товари (роботи, послуги), які відвантажено (надано) під час перебування на спрощеній системі 

оподаткування. 

Отже, якщо у 4 кварталі 2016 року платник податку на прибуток отримав оплату за товари (роботи, 

послуги), що були відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, то такі 

операції відображались за правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату. 

Починаючи з 01.01.2017, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на 

суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час 

перебування на спрощеній системі оподаткування (пп. 140.5.12 п. 140.5 ст. 140 Кодексу у редакції, 

чинній з 01.01.2017). 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
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ЛИСТ від 27.03.2017 р. N 6083/6/99-99-15-02-02-15 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення об'єкта оподаткування податком на 

прибуток підприємств юридичною особою - суб'єктом господарювання, яка перейшла зі спрощеної системи 

оподаткування на загальну систему оподаткування, та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - 

Кодекс), повідомляє таке. 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2017, об'єктом оподаткування 

податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається 

шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або 

збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу. 

При цьому розділом III Кодексу не було передбачено коригування фінансового результату до 

оподаткування на різниці, що виникали за операціями з отримання коштів на загальній системі 

оподаткування за товари (роботи, послуги), відвантажені (виконані, надані) під час перебування платника 

податків на спрощеній системі оподаткування та за операціями з відвантаження (виконання, надання) 

товарів (робіт, послуг) на загальній системі оподаткування, якщо оплата за такі товари (роботи, послуги) 

була здійснена на спрощеній системі оподаткування. 

Отже, якщо у II кварталі 2016 року платник податку на прибуток отримав оплату за товари, що були 

відвантажені під час перебування на спрощеній системі оподаткування або здійснив відвантаження товару, 

оплату за який було отримано на спрощеній системі оподаткування, то такі операції відображались за 

правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату. 

Щодо операцій зі списання дебіторської заборгованості платником податку на прибуток, який перейшов зі 

спрощеної системи оподаткування, то пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2017, 

було встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат від списання 

дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, понад 

суму резерву сумнівних боргів. У податковій декларації з податку на прибуток підприємств зазначені суми 

витрат підлягають відображенню у рядку 2.1.3 додатка РІ до декларації. 

Коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за операціями зі 

списання кредиторської заборгованості, розділом III Кодексу не передбачено. Такі операції 

відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами 

бухгалтерського обліку. 

Слід зауважити, що починаючи з 01.01.2017 фінансовий результат податкового (звітного) періоду 

збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під 

час перебування на спрощеній системі оподаткування (пп. 140.5.12 п. 140.5 ст. 140 Кодексу у редакції, 

чинній з 01.01.2017). 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКОМ 

ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, ЯКИЙ ПЕРЕЙШОВ ЗІ СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ЧЕТВЕРТОЇ 

ГРУПИ 

 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 16 червня 2017 р. N 687/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 

оподаткування платником податку на прибуток, який перейшов зі сплати єдиного податку четвертої групи, 

та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток 

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 

визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень Кодексу. 

Згідно з п.п. 140.5.12 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду 

збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під 
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час перебування на спрощеній системі оподаткування. 

Відповідно до п. 291.4 ст. 291 Кодексу суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на платників єдиного податку першої, другої, третьої та 

четвертої груп. 

Виключень щодо незбільшення фінансового результату до оподаткування на суму доходу, 

отриманого на загальній системі оподаткування як оплату за товари (роботи, послуги), що відвантажені 

(надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, для платників податку на прибуток, які 

перейшли зі спрощеної системи оподаткування - сплати єдиного податку четвертої групи, Кодексом не 

передбачено. 

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і 

може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

(фрагмент додатку РI) 

РІЗНИЦІ 

 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат 
Різниці, на які зменшується 

фінансовий результат 

код назва різниці сума код назва різниці 
сум

а 

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 роздiлу III ПКУ) 

3.1.10 Сума перерахованої безповоротної фінансової допомоги 

(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є 

платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, 

які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 

44 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України 

(підпункт 140.5.10 пункту 140.5 статті 140 розділу ІІІ ПКУ) 

 Х Х Х 

3.1.11 Сума витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, 

нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-

правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку 

(крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які 

оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 

підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (підпункт 

140.5.11 пункту 140.5 статті 140 розділу ІІІ ПКУ) 

 Х Х Х 

3.1.12 Сума доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), 

відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі 

оподаткування (підпункт 140.5.12 пункту 140.5 статті 140 розділу 

ІІІ ПКУ) 

 Х Х Х 

 

   Разницы по операциям продажи ценных бумаг 

 

Стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій 
… 

141.2. Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів 

 

141.2.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується: 

на суму від'ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, 

відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно 

до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності; 

на суму від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів (загальна сума уцінок 

цінних паперів перевищує загальну суму їх дооцінок за податковий (звітний) період) (крім державних 

цінних паперів або облігацій місцевих позик), відображеного у складі фінансового результату до 

оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; 

 

141.2.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 

на суму позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, 

відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно 

до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності. 

141.2.3. Платники податку окремо визначають загальний фінансовий результат за операціями з 
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продажу або іншого відчуження цінних паперів звітного періоду відповідно до національних або 

міжнародних стандартів фінансової звітності. 

141.2.4. Якщо за результатами звітного періоду отримано від'ємний загальний фінансовий результат 

від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з 

продажу або іншого відчуження цінних паперів з урахуванням суми від'ємного фінансового 

результату від таких операцій та/або від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не 

врахованих у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких 

операцій), сума такого від'ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або 

іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат від операцій з продажу або 

іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що наступають за податковим 

(звітним) періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового результату. 

 

141.2.5. Якщо за результатами звітного періоду платником податку отримано позитивний загальний 

фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума 

прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму 

збитків від таких операцій з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій 

та/або від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх 

податкових періодах), сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або 

іншого відчуження цінних паперів  

(фрагмент додатку РI) 

РІЗНИЦІ 

 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат Різниці, на які зменшується фінансовий результат 

код назва різниці сума код назва різниці сума 

4.Інші різниці (стаття 141 роздiлу III, ст. 39 розділу І,стаття 1231 розділу ІІ, підрозділ 4 розділу ХХ  ПКУ) 

Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчудження цінних паперів 

4.1.2 Сума від'ємного фінансового результату від продажу 

або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у 

складі фінансового результату до оподаткування 

податкового (звітного) періоду відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 

141.2.1 пункту 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового 

кодексу України) 

 4.2.2 Сума позитивного фінансового 

результату від продажу або 

іншого відчуження цінних 

паперів, відображеного у складі 

фінансового результату до 

оподаткування податкового 

(звітного) періоду відповідно до 

національних положень 

(стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

(підпункт 141.2.2 пункту 141.2 

статті 141 розділу ІІІ ПКУ) 

 

4.1.3 

ЦП 

Сума від'ємного загального результату переоцінки 
цінних паперів (загальна сума уцінок цінних паперів 

перевищує загальну суму їх дооцінок за податковий 

(звітний) період) (крім державних цінних паперів або 

облігацій місцевих позик), відображеного у складі 

фінансового результату до оподаткування податкового 

(звітного) періоду відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.1 пункту 

141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України) 

 Х Х Х 

4.1.4 

ЦП 

Сума позитивного загального фінансового результату 
від операцій з продажу або іншого відчуження цінних 

паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу 

або іншого відчуження цінних паперів перевищує 

загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням 

суми від'ємного фінансового результату від таких операцій 

та/або від'ємного загального результату переоцінки цінних 

паперів, не врахованих у попередніх податкових періодах) 

(підпункт 141.2.5 пункту 141.2 статті 141 розділу ІІІ 

Податкового кодексу України) 

 Х Х Х 

 
ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ОПЕРАЦІЙ З ПРОДАЖУ 

КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ, ВИРАЖЕНИХ В ІНШІЙ, НІЖ ЦІННІ ПАПЕРИ, ФОРМІ 
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Лист Державної фіскальної служби України 

від 24 січня 2017 р. N 1314/6/99-99-15-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на прибуток 

операцій з продажу корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі та, керуючись ст. 52 

Податкового кодексу України у редакції, чинній до 01.01.2017 (далі - Кодекс) повідомляє. 

Відповідно до п.п. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Кодексу корпоративні права - права особи, частка якої 

визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь 

цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної 

організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, 

передбачені законом та статутними документами. 

Об'єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її 

межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 

оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу (п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 

Кодексу). 

При визначенні фінансового результату до оподаткування враховуються різниці щодо операцій з 

продажу або іншого відчуження цінних паперів (п. 141.2 ст. 141 Кодексу). 

Згідно з п.п. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується: 

на суму від'ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, 

відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно 

до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності; 

на суму уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), 

інвестиційної нерухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображених у 

складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що 

перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів. 

Відповідно до п.п. 141.2.2 п. 141.2 ст. 141 Кодексу фінансовий результат до оподаткування 

зменшується: 

на суму позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, 

відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно 

до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності. 

Згідно з п.п. 141.2.3 п. 141.2 ст. 141 Кодексу платники податку окремо визначають загальний 

фінансовий результат за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів звітного періоду 

відповідно до національних або міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Виходячи з викладеного, фінансовий результат до оподаткування коригується на різниці по операціях 

з продажу або іншого відчуження цінних паперів, але не коригується на різниці по операціях з продажу 

та іншого відчуження корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі. 

7. ВЭД. Особенности налогообложения доходов нерезидентов. Рекламные услуги от 

нерезидента. Штрафы за валютные нарушения. 

141.4. Особливості оподаткування нерезидентів 

141.4.1. Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в 

порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту такими доходами є: 

а) проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за 

позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом; 

б) дивіденди, які сплачуються резидентом; 

в) роялті; 

г) фрахт та доходи від інжинірингу; 

ґ) лізингова/орендна плата, що вноситься резидентами або постійними представництвами на користь 

нерезидента - лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди; 

д) доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке належить 

нерезиденту, у тому числі майна постійного представництва нерезидента; 

е) прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів 

або інших корпоративних прав, визначений відповідно до цього розділу; 

є) доходи, отримані від провадження спільної діяльності на території України, доходи від здійснення 

довгострокових контрактів на території України; 
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ж) винагорода за провадження нерезидентами або уповноваженими ними особами культурної, 

освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності на території України; 

з) брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних 

представництв інших нерезидентів стосовно брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих 

нерезидентом або його постійним представництвом на території України на користь резидентів; 

и) внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування 

ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України; 

і) доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення лотереї); 

ї) доходи у вигляді благодійних внесків та пожертвувань на користь нерезидентів; 

й) інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого 

нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів 

компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту 

від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв'язку чи 

міжнародного інформаційного забезпечення. 

141.4.2. Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента 

або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку 

виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження 

господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), 

утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 

відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3-141.4.6 та 141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх 

рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями 

міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що 

набрали чинності; 

… 

141.4.10. Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або 

доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, 

виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, або процентів, 

сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського 

бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України 

або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані 

суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями. 

 

141.4.11. Доходи нерезидентів у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами, 

наданими резидентам, оподатковуються за ставкою в розмірі 5 відсотків у джерела виплати таких доходів та 

за рахунок таких доходів з одночасно дотриманням таких умов: 

а) кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені ним шляхом 

розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що входить до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України; 

б) кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені з метою надання 

(прямо або опосередковано) резиденту позики або фінансового кредиту; 

в) нерезидент, якому виплачуються проценти, та/або уповноважена ним особа (якщо проценти 

виплачуються через таку особу) не є резидентами юрисдикцій, які на дату розміщення нерезидентом 

іноземних боргових цінних паперів включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом 

Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу. 

… 

ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ЗА ЗАЛУЧЕНІ РЕЗИДЕНТАМИ УКРАЇНИ ДО 25.12.2013 

Р. ВІД НЕРЕЗИДЕНТІВ ГРОШОВІ КОШТИ У ВИГЛЯДІ ПОЗИК АБО ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ 

(ЗАЛУЧЕНІ ШЛЯХОМ РОЗМІЩЕННЯ ІНОЗЕМНИХ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА 

ІНОЗЕМНІЙ ФОНДОВІЙ БІРЖІ) 

 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 

від 19 червня 2017 р. N 725/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування процентів за залучені 

резидентами України до 25.12.2013 р. від нерезидентів грошові кошти у вигляді позик або фінансових 

кредитів (залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі) та, 

керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до змін, внесених до Кодексу Законом України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII "Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", що 

набрали чинності з 01.01.2017 р., оподаткування процентних доходів, що виплачуються на користь 

нерезидента, здійснюється з урахуванням такого. 

Згідно з пп. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Кодексу доходи нерезидентів у вигляді процентів за позиками 
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або фінансовими кредитами, наданими резидентам, оподатковуються за ставкою у розмірі 5 відсотків у 

джерела виплати таких доходів та за рахунок таких доходів з одночасним дотриманням таких умов: 

а) кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені ним шляхом 

розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що входить до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України; 

б) кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені з метою надання 

(прямо або опосередковано) резиденту позики або фінансового кредиту; 

в) нерезидент, якому виплачуються проценти, та/або уповноважена ним особа (якщо проценти 

виплачуються через таку особу) не є резидентами юрисдикцій, які на дату розміщення нерезидентом 

іноземних боргових цінних паперів включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом 

Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. 

Водночас згідно з п. 46 підрозділу 4 Перехідних положень Кодексу з редакції, що діє з 01.01.2017 р., 

звільняються від оподаткування доходи, які сплачені або сплачуються резидентом на користь нерезидента 

або уповноваженої ним особи у вигляді процентів за позикою або фінансовим кредитом, що були надані 

резидентам до 31 грудня 2016 року, якщо кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, 

були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі та 

відповідають умовам підпунктів "б" і "в" пп. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Кодексу. 

Тобто однією з вимог є те, що нерезидент, якому виплачуються проценти, та/або уповноважена ним 

особа (якщо проценти виплачуються через таку особу) не є резидентами юрисдикцій, які на дату розміщення 

нерезидентом іноземних боргових цінних паперів включені до переліку держав (територій), затвердженого 

Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. 

Слід зазначити, що ст. 39 Кодексу набрала чинності з 01.09.2013 р. 

Водночас перелік держав відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу затверджено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. N 1042-р. 

Ураховуючи зазначене, у разі якщо розміщення нерезидентом іноземних боргових цінних паперів на 

іноземній фондовій біржі відбулось до затвердження переліку держав Кабінетом Міністрів України 

відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, тобто не дотримується вимога, що прямо 

встановлена абзацом "в" пп. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, то відповідно процентні доходи, що 

виплачуються за такими залученими коштами не звільняються від оподаткування згідно з п. 46 підрозділу 4 

Перехідних положень Кодексу та оподатковуються за ставкою, визначеною пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 

Кодексу (15 відсотків), якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами 

резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. 

Якщо ж розміщення нерезидентом іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі 

відбулось після затвердження переліку держав Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 

39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу і держава резиденції такого нерезидента на дату розміщення не є в її переліку, 

то процентні доходи, що виплачуються за такими залученими коштами, звільняються від оподаткування 

податком на прибуток відповідно до п. 46 підрозділу 4 Перехідних положень Кодексу. 

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може 

використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

 

Оподаткування нерезидентів 

 
УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ: ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 24 січня 2017 p. N 1414/7/99-99-01-02-02-17 

 

Державна фіскальна служба України повідомляє, що за інформацією, одержаною від Міністерства 

закордонних справ України, станом на 01.01.2017 р. набрали чинності міжнародні договори про уникнення 

подвійного оподаткування з Австрією (20.05.99 p.), Азербайджаном (03.07.2000 p.), Алжиром (01.07.2004 p.), 

Бельгією (25.02.99 p.), Білорусією (30.01.95 p.), Болгарією (03.10.97 p.), Бразилією (26.04.2006 p.), Великою 

Британією (1 1.08.93 p.), В'єтнамом (19.11.96 p.), Вірменією (19.11.96 p.), Грецією (26.09.2003 p.), Грузією 

(01.04.99 p.), Данією (21.08.96 p.), Єгиптом (27.02.2002 p.), Естонією (24.12.96 p.), Ізраїлем (20.04.2006 p.), 

Індією (31.10.2001 p.), Індонезією (09.11.98 p.), Іраном (21.07.2001 p.), Ірландією (17.08.2015 p.), Ісландією 

(09.10.2008 p.), Італією (25.02.2003 p.), Йорданією (23.10.2008 p.), Казахстаном (14.04.97 p.), Канадою 

(22.08.96 p.), Кіпром (07.08.2013 p.), Киргизстаном (01.05.99 p.), Китаєм (18.10.96 p.), Республікою Корея 

(19.03.2002 p.), Кувейтом (22.02.2004 p.), Латвією (21.11.96 p.), Ліваном (06.09.2003 p.), Лівією (31.01.2010 

p.), Литвою (25.12.97 p.), Македонією (23.11.98 p.), Марокко (30.03.2009 p.), Мексикою (06.12.2012 p.), 

Молдовою (27.05.96 p.), Монголією (03.11.2006 p.), Нідерландами (02.11.96 p.), Норвегією (18.09.96 p.), 

Об'єднаними Арабськими Еміратами (09.03.2004 p.), Пакистаном (30.06.2011 p.), Південно-Африканською 

Республікою (23.12.2004 p.), Польщею (11.03.94 p.), Португалією (11.03.2002 p.), Російською Федерацією 

(03.08.99 p.), Румунією (17.11.97 p.), Саудівською Аравією (01.12.2012 p.), Сінгапуром (18.12.2009 p.), 
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Сирією (04.05.2004 p.), Словаччиною (22.11.96 p.), Словенією (25.04.2007 p.), США (05.06.2000 р.), 

Таджикистаном (01.06.2003 p.), Таїландом (24.11.2004 p.), Туреччиною (29.04.98 p.), Туркменістаном 

(21.10.99 p.), Угорщиною (24.06.96 p.), Узбекистаном (25.07.95 p.), Фінляндією (14.02.98 p.), Францією 

(01.11.99 р.), ФРН (04.10.96 p.), Хорватією (01.06.99 p.), Чехією (20.04.99 p., зі змінами від 09.12.2015 p.), 

Швейцарією (26.02.2002 p.), Швецією (04.06.96 р.). 

Конвенція між Кабінетом Міністрів України і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про 

уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал, яка була підписана 22.03.2001 

р. та набрала чинності 29.11.2001 p., застосовується у відносинах України з Республікою Сербія та з 

Республікою Чорногорія. 

Крім того, відповідно до статті 7 Закону України "Про правонаступництво України" Україна 

застосовує договори СРСР про уникнення подвійного оподаткування, що діють до набуття чинності новими 

договорами. Договори СРСР діють у відносинах України з такими країнами: Іспанією, Малайзією, Японією. 

 
ПЕРЕЛІК КРАЇН, НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВЗАЄМНУ 

АДМІНІСТРАТИВНУ ДОПОМОГУ В ПОДАТКОВИХ СПРАВАХ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 24 січня 2017 р. N 1413/7/99-99-01-02-02-17 

 

Державна фіскальна служба України доводить до відома та врахування в роботі інформацію з 

офіційного сайту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

(http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/) щодо актуалізованого переліку країн та юрисдикцій, на 

які поширюється дія Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах (далі - 

Конвенція). Перелік, наданий листом ДФС України від 28.11.2016 р. N 38007/7/99-99-01-02-02-17, 

доповнився такими країнами, як: Андорра, Ізраїль, Ліхтенштейн, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Вінсент і 

Гренадіни, Самоа, Сенегал, Уругвай та Швейцарія. 

Крім того, Конвенція набуде чинності для Маршаллових островів, Монако та Пакистану з 01.04.2017 

p., для Малайзії - з 01.05.2017 р. 

 

Директор Департаменту організації роботи Служби 

В.Пригаровський 

 

 

 

Додаток 

до Листа  

від 24 січня 2017 р. N 1413/7/99-99-01-02-02-17 

 

ПЕРЕЛІК  

КРАЇН ТА ЮРИСДИКЦІЙ, НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ КОНВЕНЦІЇ  

ПРО ВЗАЄМНУ АДМІНІСТРАТИВНУ ДОПОМОГУ В ПОДАТКОВИХ СПРАВАХ  

(СТАНОМ НА 03.01.2017 Р.) 

 

Австралія Іспанія Польща 

Австрія Італія Португалія 

Азербайджан Казахстан Російська Федерація 

Албанія Камерун Румунія 

Ангілья Кайманові острови Самоа 

Андорра Канада Сан-Марино 

Аргентина Кіпр Саудівська Аравія 

Аруба КНР Сейшельські острови 

Барбадос Колумбія Сенегал 

Беліз Корея Сент-Вінсент і Гренадіни 

Бельгія Коста-Ріка Сент-Кітс і Невіс 

Бермудські острови Кюрасао Сінгапур 

Болгарія Латвія Сінт-Мартен 

Бразилія Ліхтенштейн Словаччина 

Британські Віргінські острови Литва Словенія 

Великобританія Люксембург США 

Гана Маврикій Туніс 

Гернсі Мальта Тьоркс і Кайкос 

Гібралтар Мексика Уганда 
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Гренландія Молдова Угорщина 

Греція Монсеррат Уругвай 

Грузія Науру Ферерські острови 

Данія Нігерія Фінляндія 

Джерсі Нідерланди Франція 

Естонія Німеччина Хорватія 

Ізраїль Ніуе Чехія 

Індія Нова Зеландія Чилі 

Індонезія Норвегія Швейцарія 

Ірландія Острів Мен Швеція 

Ісландія Південна Африка Японія 

 
ЩОДО ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 13 березня 2017 р. N 5060/6/99-99-15-02-02-18 

  

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо документів, які підтверджують 

бенефіціарного власника, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до п. 2 ст. 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань" в Єдиному державному реєстрі міститься, зокрема, інформація про 

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного 

власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім громадських формувань, 

адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, 

релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та 

комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, 

країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, 

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата 

народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної 

особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером). У разі відсутності в юридичної 

особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка 

про причину його відсутності. 

В Україні застосування правил міжнародного договору регламентоване положеннями ст. 103 

Кодексу. 

Відповідно до п. 103.3 ст. 103 Кодексу бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) 

доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору 

України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, 

вважається особа, що має право на отримання таких доходів. 

При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або 

фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним 

утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доходу. 

Таким чином, документом для визнання особи фактичним власником доходу може бути документ, 

який підтверджує право особи на такий дохід, зокрема, але не виключно документ, виданий компетентним 

органом країни, з якою укладено міжнародний договір України, ліцензія, патент, офіційно оформлений 

торговий знак тощо. 

При цьому звертаємо увагу, що кожний конкретний випадок виникнення податкових взаємовідносин 

потребує детального аналізу документів та матеріалів, що дозволяють ідентифікувати бенефіціарність 

отримувача (власника) доходу за такою операцією. 
 

ЩОДО СПЛАТИ ПОДАТКУ ПРИ ВИПЛАТІ ДОХОДІВ НЕРЕЗИДЕНТУ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 6 грудня 2016 р. N 26393/6/99-99-15-02-02-15 

  

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо сплати податку при виплаті доходів 

нерезиденту та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

"…" 

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і 

за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу. 

Перелік таких доходів визначено п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу. 

До доходів належать зокрема, доходи від інжинірингу (абзац "г" п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 
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Кодексу). 

Відповідно до п.п. 14.1.85 п. 14.1 ст. 14 Кодексу інжиніринг - це надання послуг (виконання робіт) із 

складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-

економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів, розроблення 

технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, 

надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також 

надання консультацій, пов'язаних із такими послугами (роботами). 

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або 

уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку 

виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження 

господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), 

утримують податок з таких доходів, зазначених у п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, за ставкою в розмірі 

15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 п. 141.4 ст. 141 Кодексу) їх суми та за їх 

рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями 

міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що 

набрали чинності (п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу). 

Вказана послуга з технічного обстеження належать до інжинірингу у розумінні податкового 

законодавства та з виплати такого доходу нерезидента утримується податок у порядку передбаченому п.п. 

141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу. 

Відповідно до абзацу "й" п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу не підлягають оподаткуванню доходи 

нерезидента, із джерелом походження з України у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості 

товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента 

(постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв'язку чи міжнародного 

інформаційного забезпечення. 

Таким чином, виплата резидентом на користь нерезидента доходу у вигляді компенсації вартості 

послуг "…", наданих таким нерезидентом, не підлягає оподаткуванню відповідно до положень п. п. 141.4.2 

п. 141.4 ст. 141 Кодексу. 

 
ЩОДО СПЛАТИ ПОДАТКУ ПРИ ВИПЛАТІ НЕРЕЗИДЕНТУ ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ 

ПОЗИКОЮ 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 29 грудня 2016 р. N 28468/6/99-99-15-02-02-15 

  

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо сплати податку при виплаті нерезиденту 

процентів за користування позикою та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 

повідомляє. 

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і 

за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу. 

Для цілей п. 141.4 ст. 141 Кодексу під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх 

походження з України, розуміються, зокрема, проценти, що сплачуються на користь нерезидента, у тому 

числі проценти за позиками. 

Відповідно до п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу резидент або постійне представництво 

нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного 

представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з 

України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на 

рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у 

п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у 

підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 п. 141.4 ст. 141 Кодексу) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету 

під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами 

резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. 

Слід зазначити, що під час укладання договорів з нерезидентами не дозволяється включення до них 

податкових застережень, згідно з якими підприємства, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання 

щодо сплати податків на доходи нерезидентів (п.п. 141.4.9 п. 141.4 ст. 141 Кодексу). 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, 

встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються правила міжнародного 

договору (п. 3.2 ст. 3 Кодексу). 

У відносинах між Урядом України і Урядом Республіки Польща, починаючи з 11 березня 1994 року, 

застосовується Конвенція про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження 

податкових ухилень (далі - Конвенція). 

Відповідно до положень пунктів 1 і 2 ст. 11 Конвенції проценти, що виникають в одній Договірній 

Державі і сплачуються резиденту другої Договірної Держави, будуть оподатковуватися в цій другій 
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Державі, якщо такий резидент має фактичне право на ці проценти. 

Однак, такі проценти можуть також оподатковуватись у тій Договірній Державі, в якій вони 

виникають, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо одержувач фактично має право на 

проценти, податок, що стягується, не повинен перевищувати 10 процентів від загальної суми процентів. 

Компетентні органи Договірних Держав за взаємною згодою встановлюють спосіб застосування такого 

обмеження. 

При цьому положення пунктів 1 і 2 ст. 11 Конвенції не можуть трактуватися як такі, що надають 

платнику податку право вибору, в якій саме з двох договірних держав буде здійснюватися 

оподаткування одержаного доходу у вигляді процентів. Відповідно до положень цих пунктів обидві 

країни, і країна, що є джерелом доходу, і країна, резидентом якої є особа, що одержує проценти, мають 

право оподатковувати такий вид доходу. 

Країна, в якій виникають проценти, має право на оподаткування таких процентів (якщо внутрішнім 

законодавством передбачене оподаткування цього виду доходу) (п. 2 ст. 11 Конвенції), але це право 

обмежується ставкою 10 відс. загальної суми дивідендів. 

Це означає, що положення п. 2 ст. 11 Конвенції дозволяють Україні відповідно до її податкового 

законодавства оподатковувати дивіденди, що виникають в Україні і виплачуються резиденту Республіки 

Польща, але не за ставкою 15 відсотків, а за ставкою, встановленою Конвенцією - 10 відсотків. 

При цьому відповідно до положень п. 1 ст. 11 Конвенції країна резиденції особи, що одержує 

дивіденди, також має право на оподаткування таких дивідендів за ставками свого внутрішнього 

законодавства, але з урахуванням податку, сплаченого в країні, що є джерелом доходу (ст. 24 "Усунення 

подвійного оподаткування" Конвенції). 

В Україні застосування правил міжнародного договору регламентоване положеннями ст. 103 

Кодексу. 

Відповідно до положень п. 103.2 ст. 103 Кодексу особа (податковий агент) має право самостійно 

застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним 

міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є 

бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено 

міжнародний договір України. 

Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або 

застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі 

(податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами п. 103.4 

ст. 103 Кодексу. 

Відповідно до п. 103.3 ст. 103 Кодексу бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу 

для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до 

дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається 

особа, що має право на отримання таких доходів. 

При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або 

фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним 

утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доходу. 

Отже для застосування пониженої ставки податку на прибуток згідно з правилами міжнародного 

договору України та визначення об'єкта оподаткування з податку на прибуток Кодекс містить певні вимоги 

щодо бенефіціарності отримувача виплати. 

Підставою для безпосереднього застосування положень Конвенції при виплаті доходу є наявність 

довідки на момент такої виплати, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладений 

міжнародний договір (у даному випадку - резидентом Республіки Польща), що і є підставою для 

використання переваг Конвенції. За відсутності на момент виплати такої довідки доходи нерезидента 

оподатковуються відповідно до законодавства України без врахування положень Конвенції. 

Якщо податок утриманий без врахування положень Конвенції, але нерезидент має право на 

оподаткування доходів за ставками, встановленими Конвенцією, може бути застосована процедура 

відшкодування (повернення) сплаченого податку шляхом повернення різниці між сумою податку, яка була 

утримана, та сумою, належною до сплати відповідно до умов міжнародного договору. 

Сума виплачених нерезиденту процентів за договором позики відображається у графі 3 рядка 1, 

ставка податку згідно з міжнародним договором - у графі 5 рядка 1, сума податку - у графі 6 рядка 1 Таблиці 

1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх 

походження з України додатка ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897. 

Відповідно до п. 110.1 ст. 110 Кодексу платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи 

несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим 

законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 

Так, відповідно до п. 127.1 ст. 127 Кодексу ненарахування, неутримання та/або несплата 

(неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати 

доходу на користь іншого платника податків, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 
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відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 

відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. 

Дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, - 

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або 

сплаті до бюджету. 

Відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає 

внаслідок вчинення таких дій, та обов'язок щодо погашення такого податкового боргу покладається на 

особу, визначену Кодексом, у тому числі на податкового агента. При цьому платник податку - отримувач 

таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового 

боргу, крім випадків, встановлених розділом IV Кодексу. 

Водночас, відповідно до п. 31 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу за 

наслідками діяльності у 2015 році штрафні (фінансові) санкції до платників податку на прибуток 

підприємств за порушення порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій з податку 

на прибуток підприємств та повноти його сплати не застосовуються. 

 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ДОВІДКИ ПРО 

РЕЗИДЕНСТВО 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 29 грудня 2016 р. N 28476/6/99-99-15-02-02-15 

  

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату при 

відсутності довідки про резиденство та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 

повідомляє. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу. 

Отже, порядок визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток базується на результатах 

бухгалтерського обліку, відображеного платником податку у фінансовій звітності. 

До податкових різниць, які коригують фінансовий результат до оподаткування, належать різниці, що 

виникають по операціях з нерезидентами по нарахуванню роялті. 

Так, згідно з п.п. 1 п.п. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) 

періоду збільшується на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на 

користь зокрема, нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у п.п. 39.2.1.2 п. 

39.2 ст. 39 Кодексу. 

Таким чином, платник податку на прибуток може не збільшувати фінансовий результат до 

оподаткування відповідно до п.п. 1 п.п. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Кодексу на суму витрат по нарахуванню 

роялті у повному обсязі на користь нерезидента, який не зареєстрований у державі (на території), 

зазначеній у п.п. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, незалежно від наявності у такого платника довідки про 

резидентство такого нерезидента. 

Водночас у разі виплати роялті на користь такого нерезидента із застосуванням правил 

міжнародного договору, підтвердження його статусу відповідно до вимог пунктів 103.2 та 103.4 ст. 103 

Кодексу довідкою про його резидентство є обов'язковим. 

Пример отражения суммы налога на доходы нерезидента в учете 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерский учет  

Сумма, грн. Дт Кт 

1 

Получены образовательные услуги от нерезидента, 

подписан акт предоставленных услуг (курс НБУ условно — 

18,25 грн./€) 

92 632 
€600 

10950 

2 

Удержан с дохода нерезидента налог на репатриацию (курс 

НБУ условно — 28,87 грн./€)  

(€600 х 15 % : 100 % х 28,87 грн./€) 

632 

641/Нал

ог на 

доходы 

нерезиде

нтов 

€90 

2598,30 

3 
Перечислен в бюджет налог на репатриацию одновременно 

с выплатой дохода нерезиденту 

641/Налог на 

доходы 
311 2598,30 
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нерезидентов 

4 
Оплачены образовательные услуги, предоставленные 

нерезидентом (курс НБУ условно — 28,87  грн./€) 
632 312 

€510 

14723,70 

5 

Отражена курсовая разница, возникшая при погашении 

задолженности перед нерезидентом за предоставленные 

услуги [(28,87 грн./€ - 18,25 грн./€) х €600] 

945 632 6372 

   6 
Отнесена на финансовый результат стоимость 

образовательных услуг 
791 92 10950 

 

Отнесена на финансовый результат курсовая разница, 

возникшая при погашении задолженности перед 

нерезидентом за предоставленные услуги 

791 945 6372 

 

 

Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств  ХХ розділу ПКУ 

… 

П. 42. Суми доходів або витрат, що враховані під час визначення об'єкта оподаткування податком на 

прибуток до 1 січня 2015 року та враховані у складі доходів або витрат відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності під час визначення фінансового 

результату до оподаткування після 1 січня 2015 року, не підлягають повторному врахуванню під час 

визначення такого об'єкта та формують різницю, згідно з якою фінансовий результат до оподаткування: 

зменшується на суму таких доходів; 

збільшується на суму таких витрат. 

фрагмент додатку РI) 

РІЗНИЦІ 

 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат Різниці, на які зменшується фінансовий результат 

код назва різниці сума код назва різниці 
сум

а 

Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу ХХ  ПКУ) 

4.1.16 Сума витрат, що врахована під час 

визначення об'єкта оподаткування податком 

на прибуток до 01 січня 2015 року та 

врахована у складі витрат відповідно до 

положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності під час визначення 

фінансового результату до оподаткування 

після 01 січня 2015 року (пункт 42 

підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ) 

 4.2.15 Сума доходів, що врахована під час 

визначення об'єкта оподаткування 

податком на прибуток до 01 січня 2015 

року та врахована у складі доходів 

відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності під час 

визначення фінансового результату до 

оподаткування після 01 січня 2015 року 

(пункт 42 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ) 

 

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

від 04.09.2017 р. № 1790/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Про доходи/витрати, які були враховані у податковому обліку при визначенні об’єкта оподаткування 

податком на прибуток до 01.01.2015 р. 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо застосування п. 42 підрозділу 4 "Особливості 

справляння податку на прибуток підприємств" розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу 

України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє. 

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень 

Кодексу. 
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Законом України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", який набрав чинності з 01.01.2017 р., внесено зміни до 

Кодексу, зокрема підрозділ 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу доповнено пунктом 42, згідно з 

яким суми доходів або витрат, що враховані під час визначення об’єкта оподаткування податком на 

прибуток до 1 січня 2015 року та враховані у складі доходів або витрат відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності під час визначення фінансового 

результату до оподаткування після 1 січня 2015 року, не підлягають повторному врахуванню під час 

визначення такого об’єкта та формують різницю, згідно з якою фінансовий результат до 

оподаткування: 

зменшується на суму таких доходів; 

збільшується на суму таких витрат. 

Отже, оскільки положення п. 42 підрозділу 4 розділу XX Кодексу введено в дію з 01.01.2017 р., об’єкти 

оподаткування податком на прибуток за звітні (податкові) періоди 2015 та 2016 років не підлягають 

коригуванню згідно із зазначеним пунктом. Коригуванню підлягають доходи/витрати, визначені 

відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності та враховані при визначенні фінансового результату до оподаткування у звітних податкових 

періодах після 31.12.2016 р. за умови, що такі доходи/витрати були враховані у податковому обліку при 

визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток до 01.01.2015 р. 

Водночас повідомляємо, що згідно із п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має 

індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку 

консультацію. 

НУЛЕВАЯ СТАВКА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

ПРО НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 09 

СЕРПНЯ 2017 РОКУ N 592 

 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 4 вересня 2017 р. N 23407/7/99-99-15-02-01-17 

 

 Головні управління ДФС в областях, м. Києві, 

Офіс великих платників податків ДФС 

 

Державна фіскальна служба України з метою належного адміністрування податку на прибуток 

підприємств повідомляє таке. 

 

Загальні положення 

 

15 серпня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року N 

592 "Про затвердження Порядку переходу платників податку на прибуток підприємств до подання 

спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на 

прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 

розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України" (далі - постанова N 592). 

Постанову N 592 видано з метою реалізації положень Закону України від 21 грудня 2016 року N 1797-

VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в 

Україні", яким, зокрема, запроваджено податкові канікули (застосування платниками податку на прибуток 

підприємств нульової ставки цього податку). 

Платники податку на прибуток, які відповідають вимогам, встановленим пунктом 44 підрозділу 4 

розділу ХХ Податкового кодексу України (далі - Кодекс), з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2021 року можуть 

застосовувати нульову ставку податку на прибуток із поданням спрощеної податкової декларації. 

 

Перехід платників на нульову ставку податку на прибуток 

 

При переході на нульову ставку податку на прибуток підприємств платники повинні дотримуватись 

таких умов: 

річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не 

повинен перевищувати трьох мільйонів гривень; 
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розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) кожному з 

працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим як дві мінімальні 

заробітні плати; 

відповідати одному із критеріїв: 

утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року; 

діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, 

якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що 

не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього 

періоду становила від 5 до 20 осіб; 

які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в 

період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) становив до трьох мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників 

становила від 5 до 50 осіб. 

 

Заборона застосовування нульової ставки податку на прибуток 

 

Не можуть застосовувати нульову ставку податку на прибуток платники, утворені після 1 січня 2017 

року шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), приватизації та корпоратизації. 

Позбавлені права застосовувати нульову ставку податку на прибуток підприємств суб'єкти 

господарювання, які здійснюють такі види діяльності: 

1) діяльність у сфері розваг, визначену підпунктом 14.1.46 пункту 14.1 статті 14 розділу I "Загальні 

положення" Кодексу; 

2) виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів; 

3) виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів; 

4) видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у 

тому числі органогенного утворення; 

5) фінансову та страхову діяльність (гр. 64 - гр. 66 Секції K КВЕД ДК 009:2010); 

6) діяльність з обміну валют; 

7) видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення; 

8) операції з нерухомим майном (гр.68 КВЕД ДК 009:2010); 

9) поштову та кур'єрську діяльність (гр.53 КВЕД ДК 009:2010); 

10) діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або 

антикваріату; 

11) діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України 

"Про телебачення і радіомовлення"; 

12) охоронну діяльність; 

13) зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації); 

14) виробництво продукції на давальницькій сировині; 

15) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі; 

16) діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води; 

17) діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (гр.69 КВЕД ДК 009:2010); 

18) діяльність у сфері інжинірингу (гр.71 КВЕД ДК 009:2010). 

 

Оподаткування прибутку за ставкою 18 відсотків 

 

Якщо в період застосування нульової ставки платник податку на прибуток у будь-якому звітному 

періоді досягнув показників щодо отримання щорічного обсягу доходів та середньооблікової кількості 

працівників або розміру щомісячної заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає 

зазначеним критеріям, то такий платник повинен оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному 

періоді, за ставкою 18 відсотків. 

Платники податку, які здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), 

нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок із податку відповідно до порядку сплати податкового 

зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів та сплачують податок на прибуток за ставкою 18 

відсотків за звітний податковий період, у якому здійснювалися нарахування та виплата дивідендів. 

 

Показники декларації 

 

В основній частині декларації відображаються такі показники: 

дохід від будь-якої діяльності підприємства, визначений за правилами бухгалтерського обліку - у 

р.01; 

фінансовий результат, визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності - у р.02; 
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різниці, які виникають відповідно до Кодексу - у р.03, з них: 

різниці, на які збільшується фінансовий результат - у р.04; 

різниці, на які зменшується фінансовий результат - у р.05, у тому числі у р.05.1 відображається сума 

від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, на яку зменшується 

фінансовий результат, з урахуванням пункту 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, 

відповідно до підпункту 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 Кодексу; 

об'єкт оподаткування за всіма видами діяльності - у р.06. 

У заключній частині передбачено таблицю, у якій платники проставляють позначки щодо наявності 

поданих з декларацією форм фінансової звітності. 

Крім цього, у цій частині таблиці декларації відображається інформація про прийняте рішення про 

незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування, у разі використання платником 

податку права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім 

від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років) відповідно до підпункту 

134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу. 

 

Подання спрощеної податкової декларації 

 

Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств складається платниками щорічно 

за результатами кожного звітного (податкового) періоду, в якому застосовується нульова ставка цього 

податку, за формою, затвердженою постановою N 592. 

У разі відсутності підстав для застосування нульової ставки платники подають податкову декларацію 

з податку на прибуток підприємств за основною формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів 

України від 20.10.2015 N 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 N 467). 

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС довести 

зазначений лист до відома платників податку на прибуток підприємств і підпорядкованих підрозділів з 

метою використання в роботі та забезпечити врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та 

процедур адміністративного оскарження. 

В. о. Голови                                       М. В. Продан 


