
Звітність з податку на прибуток за 1 півріччя 2018 року. 

1. Порядок подання фінансової звітності за 1 півр. 2018 р. 

Які форми фінансової звітності повинні подаватися платниками податку на прибуток та 
неприбутковими організаціями? 

(Консультує Державна фіскальна служба України) 

zir.sfs.gov.ua 
від 9 лютого 2018 р. 

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі 
змінами та доповненнями (далі - ПКУ), платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою 
декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової 
декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ. 

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на 
прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової 
декларації з податку на прибуток підприємств (далі - Декларація) та звіту про використання доходів 
(прибутків) неприбуткової організації (далі - Звіт) та її невід'ємною частиною. 

Формами Декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 (у 
редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 N 467), та Звіту, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 17.06.2016 N 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 
28.04.2017 N 469), передбачено подання форм фінансової звітності як додатка ФЗ до Декларації (Звіту). При 
цьому у таблиці "Наявність додатків" та відповідно у таблицях "Наявність поданих до Декларації форм 
фінансової звітності" та "Наявність поданих до Звіту форм фінансової звітності" проставляється позначка 
"+".  

У формі Декларації передбачено відображення поданих до Декларації форм фінансової звітності: 
Баланс (звіт про фінансовий стан); 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 
Звіт про рух грошових коштів; 
Звіт про власний капітал; 
Примітки до річної фінансової звітності; 
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати); 
Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати). 
Згідно з приміткою 13 до основної частини Декларації 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, зі змінами. 

У Звіті передбачено відображення поданих до Звіту форм фінансової звітності: 
Баланс (звіт про фінансовий стан); 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 
Звіт про рух грошових коштів; 
Звіт про власний капітал; 
Примітки до річної фінансової звітності; 
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати); 
Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати). 
Згідно з приміткою 7 до основної частини Звіту бюджетні установи (організації) подають Звіт про 

результати фінансової діяльності. 
Частиною третьою ст. 11 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями (далі - Закон N 996), визначено, що для 
мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб'єктів 
господарської діяльності, крім тих, що зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними 
стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про 
фінансові результати. 

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова 
звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців. Крім того, 
відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди (частина 
перша ст. 13 Закону N 996). 

Згідно з частиною другою ст. 2 Закону N 996 підприємства (крім бюджетних установ) можуть 
належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств. 

Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності 
за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: 

балансова вартість активів - до 350 тисяч євро; 
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 700 тисяч євро; 
середня кількість працівників - до 10 осіб. 
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Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на 
дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із 
таких критеріїв: 

балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро; 
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро; 
середня кількість працівників - до 50 осіб. 
Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких 

на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із 
таких критеріїв: 

балансова вартість активів - до 20 мільйонів євро; 
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 40 мільйонів євро; 
середня кількість працівників - до 250 осіб. 
Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники 

яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше 
двом із таких критеріїв: 

балансова вартість активів - понад 20 мільйонів євро; 
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 мільйонів євро; 
середня кількість працівників - понад 250 осіб. 
Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують показники на 

дату складання річної фінансової звітності. 
Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом 

двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії 
підприємств. 

Пунктом 2 розд. 1 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта 
малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39 (у 
редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2011 N 25) (далі - П(С)БО 25), встановлено, що ці 
норми П(С)БО 25 застосовуються (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову 
звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності): 

1) для складання Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (ф. N 1-м, ф. N 2-м): 
суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які визнані такими відповідно до 

законодавства (крім тих, які складають Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва); 
представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності; 
2) для складання Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (ф. N 1-мс, ф. N 2-

мс): 
суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський 

облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства; 
суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що відповідають критеріям 

мікропідприємництва. 
Для інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ) згідно з п. 1 розд. 

II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 N 73, передбачено фінансову звітність, 
яка складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід), Звіту про рух грошових коштів і Звіту про власний капітал (форми NN 1 - 4). 

Крім того, зазначені юридичні особи складають фінансову звітність за формою N 5 "Примітки до 
річної фінансової звітності", затверджену наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302 "Про 
Примітки до річної фінансової звітності" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 
602). 

Підприємства, які зобов'язані застосовувати міжнародні стандарти для складання фінансової 
звітності, а також ті, які прийняли таке рішення самостійно (закріплено в обліковій політиці), роблять про це 
відмітку в перелічених формах звітності. 

Враховуючи зазначене, платниками податку на прибуток (крім суб'єктів мікропідприємств, малого 
підприємництва, неприбуткових установ та організацій, представництв іноземних суб'єктів господарювання) 
разом з відповідною податковою декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали подається 
квартальна фінансова звітність, складена за національними чи міжнародними стандартами, яка включає: 
баланс та звіт про фінансові результати. До річної податкової декларації такі платники подають відповідну 
річну фінансову звітність, яка включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, 
Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності (форми NN 1 - 5). 

Банки разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств подають відповідну 
проміжну або річну фінансову звітність за формами, затвердженими постановою Правління Національного 
банку України від 24 жовтня 2011 року N 373, зі змінами. 

Платниками податку на прибуток - суб'єктами мікропідприємств, малого підприємництва, 
представництвами іноземних суб'єктів господарювання, крім тих, які складають фінансову звітність за 
міжнародними стандартами, подається разом з квартальною або річною податковою декларацією скорочена 
за показниками фінансова звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати. 

Неприбутковими установами та організаціями (крім неприбуткових установ та організацій, які 
підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ) подається разом зі 
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Звітом Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та 
Примітки до річних звітів. Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії 
мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (Фінансовий 
звіт суб'єкта малого підприємництва, Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва) у складі 
Балансу і Звіту про фінансові результати. 

Суб'єкти державного сектору разом зі Звітом подають наступні форми фінансової звітності: 
Баланс (форма N 1-дс) та Звіт про фінансові результати (форма N 2-дс), Звіт про рух грошових коштів 

(форма N 3-дс), Звіт про власний капітал (форма N 4-дс), затверджені наказом Міністерства фінансів України 
від 28.12.2009 N 1541 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у 
державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 
29.11.2017 N 976); 

Примітки до річної фінансової звітності (форма N 5-дс) за формою, затвердженою наказом 
Міністерства фінансів України від 29.11.2017 N 977 "Про затвердження типової форми N 5-дс "Примітки до 
річної фінансової звітності". 

  
ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Лист Міністерства фінансів України 
від 20 березня 2018 р. N 35210-07-10/7492 

Міністерство фінансів України на запити [...] щодо деяких питань з бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності повідомляє. 

Пунктом 2 розділу I Закону України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII "Про внесення змін до Закону 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для цілей ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності встановлено критерії визначення підприємств, які можуть належати 
до мікро-, малих, середніх або великих підприємств. 

Згідно з розділом II зазначеного Закону України цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім 
абзаців шостого і сьомого пункту 12 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року. 
Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом Кабінет Міністрів України має привести 
свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, зокрема Порядок подання фінансової 
звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2000 р. N 419. 

Роз'яснення щодо подання та оприлюднення фінансової звітності надано листом Міністерства 
фінансів України від 27.02.2018 р. N 35210-06-5/5570, який розміщено на офіційній веб-сторінці 
Міністерства фінансів України в підрубриці "Бухгалтерський облік" рубрики "Дохідна політика" розділу 
"Бюджет". 

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Лист Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2017 р. N 35210-06-5/37175 

Законом України від 05.10.2017 N 2164-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень" (далі - Закон) 
внесені зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". 

Відповідно до підпункту 2 пункту 10 Закону сферу застосування міжнародних стандартів фінансової 
звітності (далі - МСФЗ) поширено на великі підприємства (підприємства, які відповідають критеріям, 
встановленим підпунктом 2 пункту 2 розділу I Закону, та належать до підприємств, що становлять 
суспільний інтерес відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу I Закону) та підприємства, які здійснюють 
діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. 

З урахуванням внесених Законом змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні" МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності 
застосовують: 

обов'язково - підприємства, що становлять суспільний інтерес (підприємства - емітенти цінних 
паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, 
інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до 
мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до 
великих підприємств), публічні акціонерні товариства, підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку 
корисних копалин загальнодержавного значення, а також підприємства, які провадять господарську 
діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (пункт 2 Порядку подання 
фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419); 

добровільно - інші підприємства (суб'єкти господарювання, крім бюджетних установ), які самостійно 
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визначили доцільність застосування МСФЗ. 
Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2017 рік складаються підприємствами, які 

вперше переходять на МСФЗ, згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
(далі - П(С)БО). 

Особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у перші 
звітні періоди визначає МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" (далі - 
МСФЗ 1). 

МСФЗ 1 застосовують всі підприємства, які вперше складають фінансову звітність та консолідовану 
фінансову звітність за МСФЗ. 

МСФЗ 1 не застосовується у разі, якщо підприємство: 
а) припиняє подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність згідно з П(С)БО, 

попередньо подавши її за 2017 рік, а також склавши фінансову звітність та консолідовану фінансову 
звітність за цей самий період за МСФЗ, яка має містити чітке та беззастережне висловлювання про 
відповідність МСФЗ; 

б) подало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2017 рік згідно з національними 
вимогами і ця фінансова звітність та консолідована фінансова звітність містила чітке та беззастережне 
висловлювання про відповідність МСФЗ або 

в) подавало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2017 рік та попередні роки 
власникам або іншим користувачам, яка містила чітке та беззастережне висловлювання про відповідність 
МСФЗ, навіть якщо аудитори висловили умовно-позитивну думку стосовно такої звітності в своєму 
аудиторському звіті (висновку). 

Датою переходу на МСФЗ для підприємств, які відповідно до вимог Закону вперше 
застосовуватимуть МСФЗ, є 01.01.2018. Також ці підприємства можуть обрати датою переходу на МСФЗ 
01.01.2017. 

У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2018: 
складається баланс станом на 01.01.2018 за вимогами П(С)БО; 
для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за 

МСФЗ за 2018 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2019 рік 
застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 31.12.2019, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1; 

у фінансовій звітності за звітні періоди 2018 року не наводиться порівняльна інформація за 2017 рік 
(крім балансу); 

перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2019 рік має 
містити інформацію в балансі станом на 01.01.2018, 31.12.2018, 31.12.2019, та звіти про фінансові 
результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2018 і 2019 роки, 
відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію. 

У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2017: 
у фінансовій звітності в 2018 році наводиться порівняльна інформація за 2017 рік, трансформована 

відповідно до вимог МСФЗ; 
складається баланс станом на 01.01.2017 за вимогами МСФЗ; 
для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за 

МСФЗ за 2017 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2018 рік 
застосовуються МСФЗ, чинні на 31.12.2018, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1; 

перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2018 рік має 
містити інформацію в балансі станом на 01.01.2017, 31.12.2017, 31.12.2018 та звіти про фінансові результати, 
звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2017 і 2018 роки, відповідні примітки, 
в тому числі порівняльну інформацію. 

Різниці, які виникають внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при складанні 
балансу на дату переходу на МСФЗ, відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших 
складових власного капіталу. 

Підприємство розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, 
фінансовий результат (сукупні доходи) і грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1. 

 ПРО ПОДАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Лист Міністерства фінансів України 
від 27 лютого 2018 р. N 35210-06-5/5570 

Міністерство фінансів України з урахуванням листа від 29.12.2017 N 35210-06-5/37175 про 
застосування міжнародних стандартів фінансової звітності повідомляє, що підприємства, які відповідно до 
вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) вперше 
застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ) з датою переходу 01.01.2018, на 
виконання вимог пункту 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету 
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Міністрів України від 28.02.2000 N 419, подають фінансову звітність за 2017 рік, складену згідно із 
вимогами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - НП(С)БО). Проміжна 
фінансова звітність, річна фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2018 рік складається 
та подається цими підприємствами відповідно до вимог НП(С)БО. 

Для забезпечення порівнянності показників фінансової звітності підприємств, які вперше 
застосовують МСФЗ з датою переходу 01.01.2018, такі підприємства перераховують проміжну фінансову 
звітність, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2018 рік, включаючи вступний 
баланс на 01.01.2018 за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1. Починаючи з 01.01.2019, зазначені підприємства 
складають проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 
2019 рік за МСФЗ. При цьому в якості порівняльної інформації в проміжній фінансовій звітності, річній 
фінансовій звітності та консолідованій фінансовій звітності за 2019 рік використовуються показники 
фінансової звітності за 2018 рік, трансформованої відповідно до вимог МСФЗ. 

Згідно з частиною третьою статті 14 Закону підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім 
великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб'єкти 
природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку 
корисних копалин загальнодержавного значення, зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за 
звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність 
разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, 
визначених законодавством. 

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов'язані не 
пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність 
разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі). 

Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов'язані не 
пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність 
разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі). 

Статтю 14 Закону викладено в новій редакції відповідно до пункту 12 розділу I Закону України від 
05.10.2017 N 2164-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні", пунктом 1 розділу II якого встановлено, що цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 
року, крім абзаців шостого і сьомого пункту 12 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 
року. 

Таким чином, оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності 
за 2017 рік здійснюється у порядку, встановленому Законом у редакції, яка діяла до 01.01.2018. 

  
2. Аналіз проекту змін до декларації на прибуток. Виправлення помилок з податку на 
прибуток. Відображення в обліку результатів податкових перевірок. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
від                      2018 року №    

Зміни 
до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств  

1. У тексті декларації: 

1) у рядку 5 слова та цифру «Код за ЄДРПОУ1» замінити словами та цифрою «Податковий номер 
або серія (за наявності) та номер паспорта1»; 

2) у рядку 9: 

слово «інвалідів» замінити словами «осіб з інвалідністю»; 

доповнити новою позицією такого змісту: 

3) примітку «1» викласти в такій редакції: 

«1 Зазначається код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який 

присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податку - 
фізичної особи або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)»; 

платника єдиного податку
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4) примітку «16» викласти в такій редакції: 

«16 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті».  

2. У додатку ЗП до рядка 16 ЗП декларації: 

1) рядок за кодом 16 викласти у такій редакції: 

2) у рядку за кодом 16.3 слово «періоду» замінити словом «року»; 

3) доповнити після рядка за кодом 16.4.2 новим рядком такого змісту: 

3. У додатку ПН до рядка 23 ПН декларації: 

1) доповнити графу першу рядка за кодом 22 після слів «державними або місцевими гарантіями,» 
словами «або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами»; 

2) графу першу рядка за кодом 25 слова «та відповідають умовам підпунктів «б» і «в»» замінити 

словами «та відповідають умовам підпункту «б». 

4. Додаток РІ до рядка 03 РІ декларації викласти в новій редакції, що додається. 

5. У додатках АВ до рядка 20 АВ; ЗП до рядка 16 ЗП; ПН до рядка 23 ПН; ТЦ; ВП до рядків 26-29, 

31-33; ПЗ до рядка 05 ПЗ; АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ; ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП 
додатка РІ до рядка 03 РІ декларації: 

слова «Код за ЄДРПОУ» замінити словами «Податковий номер або серія (за наявності) та номер 
паспорта».  

В.о. директора Департаменту податкової політики    В.П. Овчаренко 
ЩОДО НЕЗАСТОСУВАННЯ КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО 

ОПОДАТКУВАННЯ НА РІЗНИЦІ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДОДАТКОМ РІ, ЯКЩО РІЧНИЙ ОБСЯГ 
ОПОДАТКОВУВАНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА 2017 РІК НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 20 МЛН ГРН 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 21 травня 2018 р. N 2239/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо незастосування коригування фінансового 
результату до оподаткування на різниці, передбачені додатком РІ, якщо річний обсяг оподатковуваних 
операцій за 2017 рік не перевищує 20 млн грн, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - 
Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до підп. 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. 

Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 + рядок 16.5 додатка 

ЗП)

16

Сума сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за 
зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що 
класифікуються у товарних під категоріях  2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 

згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що 
класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД  
(згідно з пунктом 15 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)

16.5
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Водночас, враховуючи положення підп. 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 двадцяти мільйонів 
гривень, 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. 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). 

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 двадцять мільйонів гривень, 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. 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. 

Таким чином, у разі якщо сума доходів за звітний період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. не перевищує 
двадцяти мільйонів гривень, 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). 

Відповідно до абзацу "в" п. 137.5 ст. 137 Кодексу річний податковий (звітний) період встановлюється 
для 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. При цьому до річного доходу від будь-якої 
діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 
інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи. 

Отже, якщо платник податку на прибуток приймає таке рішення, то про прийняте рішення 
зазначається в декларації за 2017 рік і вона складається без коригування на різниці, визначені розділом III 
Кодексу. 

Форма податковій декларації з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом Міністерства 
фінансів України від 20.10.2015 р. N 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 
467), містить окрему графу, в якій зазначається про наявність рішення щодо незастосування різниць, 
передбачених розділом III Кодексу. 

Для цього у полі "Наявність рішення" потрібно проставити позначку, а у полі "Прийнято рішення про 
незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці" - номер та дата 
розпорядчого документа підприємства, на підставі якого прийнято таке рішення. 

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 УТОЧНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА 
ЗА ЗВІТНІ ПОДАТКОВІ ПЕРІОДИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕТРОСПЕКТИВНОМУ КОРИГУВАННЮ 
ТА ПОВТОРНОМУ ФОРМУВАННЮ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СКЛАДАННЯМ 

ПЕРШОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 24 травня 2018 р. N 2322/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо уточнення податкової декларації з податку 
на прибуток підприємства за звітні податкові періоди, які підлягають ретроспективному коригуванню та 
повторному формуванню фінансової звітності, у зв'язку зі складанням першої звітності за міжнародними 
стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ), та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - 
Кодекс), в межах компетенції повідомляє. 

Пунктом 46.2 ст. 46 Кодексу встановлено, що платник податку на прибуток подає разом з відповідною 
податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання 
податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 цього Кодексу. 

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на 
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прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової 
декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її 
невід'ємною частиною. 

Згідно підп. 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. 

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 
102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) 
виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених 
цією статтею), то відповідно до п. 50.1 ст. 50 Кодексу він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до 
такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. 

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники 
зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого 
такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені. 

Отже, уточнення за звітні податкові періоди, що передують переходу на МСФЗ, здійснюється 
платником у разі виявлення помилок, зокрема у фінансовій звітності, що призвели до заниження/завищення 
податкових зобов'язань з податку на прибуток. 

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 ВРАХУВАННЯ У СКЛАДІ ДОХОДІВ СУМ СПИСАНОЇ БЕЗНАДІЙНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 3 травня 2018 р. N 1982/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо врахування у складі доходів сум 
списаної безнадійної кредиторської заборгованості та, керуючись статтею 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, що 
виникають за операціями зі списання безнадійної кредиторської заборгованості. Такі операції 
відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування 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"). 

Отже, за роз'ясненнями щодо порядку врахування у 2018 році у складі доходів сум кредиторської 
заборгованості, яка виникла у 2014 році, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України. 

Щодо подання уточнюючої декларації 

Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Кодексу У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням 
строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за 
результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій 
декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок 
до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. 

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники 
зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого 
такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені. 

Пунктом 102.1 ст. 102 Кодексу визначено, що контролюючий орган, крім випадків, визначених п. 
102.2 цієї статті, має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника 
податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення 
перевірки контрольованої операції відповідно до ст. 39 цього Кодексу), що настає за останнім днем 
граничного строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової 
організації, визначеної п. 133.4 ст. 133 Кодексу, та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, 
нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її 
фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових 
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зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання (в тому числі від 
нарахованої пені), а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в 
адміністративному або судовому порядку. 

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий 
орган має право визначити суму податкових зобов'язань за такою податковою декларацією протягом 1095 
днів з дня подання уточнюючого розрахунку. 

Отже, платник податку має право подати уточнюючу декларацію не пізніше закінчення 1095 дня (2555 
дня у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до ст. 39 цього Кодексу), що настає за 
останнім днем граничного строку подання податкової декларації, визначеної п. 133.4 ст. 133 Кодексу, та/або 
граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така 
податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. 

Водночас відповідно до п. 46.4 ст. 46 Кодексу у разі необхідності, платник податків може подати разом 
з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що 
вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням 
мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в 
електронній формі. 

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися 
виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу). 

Відображення в обліку результатів податкових перевірок. 
 Формою Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом 
Мінфіну від 20.10.2015 р №897 не передбачено графи або поля для виправлення помилок, виявлених 
податківцями в ході проведення перевірки. 

 Якщо в ході перевірки контролери виявлять помилки в розрахунку об'єкта оподаткування 
податком на прибуток, то платник відповідного податку отримає НУР за формою: 

 - «Р» - в разі виявлення завищення або заниження податкових зобов'язань платника податку на прибуток та 
нарахування штрафів, пов'язаних з таким заниженням (завищенням) податкових зобов'язань; 

- «П» - в разі зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток. Згідно з 
роз'ясненнями податківців в підкатегорії 102.23.02 ЗІР, завищене від'ємне значення підлягає виправленню 
платником податків в показниках декларації з податку на прибуток в наступному звітному (податковому) 
періоді: потрібно зменшити значення рядка 3.2.4 додатка РІ. 

У разі виявлення контролерами: 

• завищення податкового зобов'язання з податку на прибуток - в інтегрованій картці платника податків зі 
знаком «-» буде показано його зменшення. При цьому штрафи не нараховують, адже відповідно до п. 123.1 
ПКУ базою їх нарахування є сума визначеного контролерами податкового зобов'язання та / або сума 
від'ємного значення ПДВ;  

• заниження податкового зобов'язання з податку на прибуток - в інтегрованій картці платника податків зі 
знаком «+» буде показано його збільшення і відповідна сума штрафу та пені. 

3. Первинні бухгалтерські документи. Оформлення конкретних операцій, які в зоні уваги 
фіскалів. 

ЩОДО ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ 
НА ПРИБУТОК ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ З ПДВ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 24 травня 2018 р. N 2313/6/99-99-07-05-06-15/ІПК 

Відповідно до підп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) 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". 

Отже, об'єктом оподаткування податком на прибуток є фінансовий результат до оподаткування, 
визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, скоригований на різниці, які 
виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств". 

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 
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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 вищезазначеними документами. 

У свою чергу, ст. 1 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996) первинний документ - документ, який містить відомості 
про господарську операцію. 

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи (п. 1 ст. 9 Закону 
N 996). 

Враховуючи зазначене, підставою для формування витрат для визначення об'єкта оподаткування 
податком на прибуток є первинні документи, які складені відповідно до вимог чинного законодавства. 

Податкова накладна є не первинним, а податковим документом, на підставі якого формуються дані 
податкового обліку з ПДВ. 

Таким чином, при наявності первинних документів, складених відповідно до вимог чинного 
законодавства, які підтверджують реальність господарської операції, відмова у реєстрації податкових 
накладних продавця в Єдиному Реєстрі податкових накладних не є підставою для не віднесення покупцем до 
складу витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування податком на прибуток за такою 
операцією. 

З 3 грудня 2017 року набули чинності зміни, внесені Законом України від 09 листопада 2017 року N 
2198-VIII" Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на оптовому 
ринку електричної енергії України", зокрема, внесено зміни до пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу 
України (далі - Кодекс), згідно з якими у разі, якщо платник податку не включив у відповідному звітному 
періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових 
накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі 
податкових накладних (далі - ЕРПН), таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати 
складання податкової накладної/розрахунку коригування. 

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових 
накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЕРПН з порушенням 
строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано 
податкові накладні/розрахунки коригування до таких податкових накладних в ЕРПН, але не пізніше ніж 
через 1095 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування до таких 
податкових накладних, у тому числі для платників податку, які застосовують касовий метод. 

Тобто з 03.12.2017 терміни формування податкового кредиту платниками податку визначаються з 
урахуванням положень пункту 198.6 статті 198 Кодексу не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати 
складення податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних. 

Додатково зазначаємо, що формування податкового кредиту на підставі податкових накладних/
розрахунків коригування до податкових накладних, з дати складання яких минуло більше 1095 календарних 
днів, Кодексом не передбачено. 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
від 09.02.18 р. № 533/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо визначення первинного документу 
при оприбуткуванні імпортованого товару і можливості застосування затвердженої на підприємстві 
номенклатури товару 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. 

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). 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку визначені Законом України 
від 16 липня 1999 року № 996-ХІV«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон 
№ 996). 
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Відповідно до ст. 9 Закону № 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 № 996 обов’язкові реквізити. Згідно з п. 2.4 
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 24.06.1995 № 88, 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. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону № 996). 

Таким чином, первинні документи складаються відповідно до вимог бухгалтерського обліку. Отже з 
питань щодо визначення первинного документу при оприбуткуванні імпортованого товару і можливості 
застосування затвердженої на підприємстві номенклатури товару доцільно звернутися до Міністерства 
фінансів України. 

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і 
може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

ІМПОРТ ТОВАРІВ: КУРС НБУ - НА ДАТУ ПЕРЕХОДУ РИЗИКІВ ТА ВИГІД, ПОВ'ЯЗАНИХ З 
ПРАВОМ ВЛАСНОСТІ 

Лист Міністерства фінансів України 
від 18 листопада 2016 p. N 31-11410-07-27/32754 

На яку дату слід прибуткувати імпортний товар? Чи можна у ЗЕД-контракті зазначити, що 
право власності на товар переходить на дату оформлення митної декларації, і цією датою 
оприбутковувати товар? 

Чи дійсно оприбутковувати імпортний товар на дату оформлення митної декларації можна, 
якщо на таку дату, по-перше, передано ризики та вигоди, пов'язані з правом власності, по-друге, 
отримано контроль і, по-третє, вартість імпортних товарів може бути достовірно визначена? 

Активи - це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як 
очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому (п. 3 НПБО-1). Причому запаси 
визнають активами, якщо їх вартість може бути достовірно визначена (п. 5 ПБО-9). Проте часто вартість 
товарів (з урахуванням витрат на доставку, розвантаження тощо) можна остаточно сформувати тільки (!) під 
час надходження їх на склад. З цього моменту найчастіше можна говорити і про повний контроль над 
активами. Тому оприбуткувати імпортний товар потрібно на дату його надходження на склад покупця. 
Для цього вартість товарів перераховують за курсом НБУ на дату оприбутковування, якщо це перша подія (п. 
5 ПБО-21), а не, скажімо, за курсом НБУ на дату оформлення митної декларації або за курсом НБУ на 
дату раніше здійсненої передоплати, якщо першим був аванс (п. 6 ПБО-21). 

Далі формують первісну вартість товарів з урахуванням решти витрат, пов'язаних з придбанням (п. 9 
ПБО-9). Тому насправді дата оприбутковування імпортних товарів не залежить від дати оформлення митної 
декларації. 

... 
Відповідно до п. 2.5 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів від 10.01.2007 р. N 2 

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). 

ЩОДО НАЯВНОСТІ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНИХ НАКЛАДНИХ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПРИДБАННЯ СИРОВИНИ ТА ЗАПАСІВ ВІД 

ПОСТАЧАЛЬНИКА 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 19 лютого 2018 р. N 654/6/99-99-14-03-03-15/ІПК 
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Державна фіскальна служба України розглянула лист __________________ від __. __. 2018 N ____ (вх. 
ДФС N ____ від __. __. 2018) про отримання відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) 
індивідуальної податкової консультації щодо наявності товарно-транспортних накладних для підтвердження 
здійснення господарської операції з придбання сировини та запасів від постачальника, та повідомляє таке. 

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може 
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

Крім того зазначаємо, що згідно з пунктом 1 Положення про Міністерство фінансів України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, Міністерство 
фінансів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку. 

Пунктом 1 Переліку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним 
транспортом у внутрішньому повідомленні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25.02.2009 N 207, для водія - юридичної або фізичної особи - підприємця, який здійснює вантажні 
перевезення на договірних умовах, серед інших документів має бути товарно-транспортна накладна. 

Товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний 
документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, 
оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за 
перевезення вантажу та обліку виконаної роботи (Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом 
в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 N 363). 

Згідно з положеннями ст. 48 Закону України "Про автомобільний транспорт" товарно-транспортна 
накладна включена в перелік документів, на підставі яких виконуються вантажні перевезення автомобільним 
транспортом. 

Водночас для покупця товарів/послуг підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до 
податкового кредиту, є податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових 
накладних (далі - ЄРПН) платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг (абзац 
другий п. 201.10 ст. 201 ПКУ). 

Таким чином, норми ПКУ, що регулюють питання оподаткування податком на додану вартість у 
взаємовідносинах платників податків при здійсненні постачання-придбання товарів/послуг (проведенні за 
них безготівкових розрахунків), чітко визначають такі обов'язкові умови для: 

складання і реєстрації постачальником податкової накладної в ЄРПН - це здійснення продавцем 
(постачальником) - контрагентом покупця операції з постачання останньому товарів/послуг (наявність події 
з відвантаження товарів/факту постачання послуг) або зарахування на банківський рахунок продавця 
попередньої оплати (авансу) на оплату покупцем товарів/послуг (пп. "а" / "б" п. 185.1 ст. 185; пп. "а" / "б" п. 
187.1 ст. 187; абзаци перші пп. 201.1, 201.7 і 201.10 ст. 201 ПКУ); 

нарахування покупцем сум податку, що відносяться до податкового кредиту на підставі зареєстрованої 
постачальником податкової накладної в ЄРПН - це здійснення покупцем - контрагентом продавця 
(постачальника) операції з придбання (отримання) від останнього товарів/послуг або перерахування йому з 
банківського рахунку коштів на оплату товарів/послуг (пп. "а" п. 198.1, абзаци перший - третій п. 198.2, 
абзаци перший - другий п. 198.3 і абзац третій п. 198.6 ст. 198; абзаци другий - третій п. 201.10 ст. 201 ПКУ). 

Відповідно до абзаців першого - другого п. 44.1 ст. 44 ПКУ для цілей оподаткування платники 
податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із 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 на підставі даних, не підтверджених зазначеними документами. 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності в Україні визначає Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі 
- Закон). 

Виходячи з норм Закону: 
операції обліковуються відповідно до їх сутності (абзац восьмий ст. 4 Закону), що безумовно 

передбачає наявність факту здійснення господарської операції, правильне визначення її змісту і обсягу та 
відповідного дебітора або кредитора, а отже виключає можливість відображення у первинних документах і 
регістрах бухгалтерського обліку нереальних операцій з псевдоконтрагентами; 

операція з постачання-придбання (отримання) товарів/послуг, будучи дією (подією) у 
взаємовідносинах між підприємством і його відповідним контрагентом, що викликає зміни в структурі 
активів та зобов'язань обох сторін, які брали участь у її здійсненні, є господарською операцією, а підставою 
для її відображення в облікових регістрах є первинний документ (наприклад, видаткова накладна, акт або 
інший документ, що містить відомості про дії з передачі-приймання товару/послуги, платіжне доручення) 
(абзаци п'ятий і одинадцятий ст. 1 та частина перша ст. 9 Закону); 

первинний документ повинен містити обов'язкові реквізити, зокрема зміст та обсяг господарської 
операції, а також посади, особисті підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали 
участь у здійсненні господарської операції й відповідають за її здійснення, правильність оформлення та 
достовірність (частини друга і восьма ст. 9 Закону). Тобто первинний документ при здійсненні постачання-
придбання товарів/послуг (проведенні за них безготівкових розрахунків) повинен об'єктивно визначати 
основні дані щодо взаємопов'язаних двосторонніх (односторонніх - при списанні коштів з банківського 
рахунка) дій підприємства і його контрагента та осіб, відповідальних за їх вчинення (тобто мати достовірні 
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дані); 
господарська операція у тому звітному періоді, в якому вона була фактично здійснена, підлягає 

відображенню (на підставі первинного документа) в облікових регістрах, відповідальність достовірність 
даних яких несе особа, яка їх склала і підписала (частини п'ята ст. 9 Закону). 

Аналіз вказаних вище норм свідчить, що податкова накладна буде підставою для нарахування сум 
ПДВ, які відносяться до податкового кредиту, за умови якщо: 

мала місце господарська операція (операція повинна бути реальною); 
податкова накладна складена саме тією особою, яка здійснила постачання товарів/послуг. 
Враховуючи викладене вище, складена у випадках, передбачених законодавством, товарно-

транспортна накладна: 
підтверджує факт надання послуг з перевезення товарів; 
є одним із додаткових документальних свідчень реальності здійснення господарської операції з 

поставки товарів. 

ЩОДО ПОРЯДКУ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ТА ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК МОТИВАЦІЙНИХ 
ВИПЛАТ, ЩО СПЛАЧУЮТЬСЯ ВИРОБНИКОМ ТОВАРУ НА КОРИСТЬ ДИЛЕРІВ (ПОКУПЦІВ) ЗА 

ДОСЯГНЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ПОКАЗНИКІВ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 16 квітня 2018 р. N 1611/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ та 
податком на прибуток мотиваційних виплат, що сплачуються виробником товару на користь дилерів 
(покупців) за досягнення відповідних показників, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України 
(далі - Кодекс), повідомляє. 

Щодо оподаткування ПДВ. 

Відповідно до підпунктів "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування податком 
на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких 
розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу. 

Постачання послуг згідно з підпунктом 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу - будь-яка операція, 
що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та 
інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної 
власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної 
діяльності. 

Згідно з підпунктом 14.1.108 пункту 14.1 статті 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. 

Одним із методів, які використовуються постачальниками для просування товарів на ринку, є сплата 
мотиваційних та стимулюючих виплат (премій, бонусів, інших заохочень) на користь третіх осіб 
(організацій, які придбавають товари у постачальника та здійснюють їх збут (дилери, дистриб'ютори), які є 
винагородою за досягнення певних економічних показників та сприяють пожвавленню збуту товарів 
постачальника. 

Оскільки мотиваційні та стимулюючі виплати (премії, бонуси, інші заохочення), які сплачуються 
виробником (постачальником продукції) на користь дилерів (покупців) за досягнення певних економічних 
показників, спрямовуються на стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), такі виплати визначаються як 
оплата маркетингових послуг. 

Отже, при виплаті продавцем винагороди у грошовій формі (мотиваційних виплат) покупцю за 
досягнення певних економічних показників об'єктом оподаткування ПДВ є маркетингові послуги, які 
надаються покупцем, а винагорода у грошовій формі (мотиваційні виплати), в свою чергу, є компенсацією 
вартості таких послуг. 

Таким чином, у дилера (покупця) при отриманні від виробника (продавця) винагороди в грошовій 
формі (мотиваційних виплат) у зв'язку з досягненням відповідних показників виникають податкові 
зобов'язання з ПДВ на суму отриманої винагороди. 

Базою оподаткування ПДВ, відповідно до пункту 188.1 статті 188 Кодексу, у цьому випадку буде 
сума отриманої винагороди (сума мотиваційних виплат). 

Щодо оподаткування податком на прибуток та первинних документів, які підтверджують операцію зі 
сплати мотиваційних виплат виробником (продавцем). 

Відповідно до пункту 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 
податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 
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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 (пункт 44.2 
статті 44 Кодексу). 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку визначені Законом України 
від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "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 
(пункт 2 статті 6 Закону N 996). 

Таким чином, за роз'ясненнями з питань включення до складу витрат на збут сум мотиваційних 
виплат, а також порядку оформлення первинних документів, що підтверджують такі витрати, доцільно 
звертатись до Міністерства фінансів України. 

Поворотня фінансова допомога 
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

від 24.05.2017 р. N 337/П/99-99-15-02-02-14/ІПК 

… 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…. 

СТРАХУВАННЯ МАЙНА 

Розглянемо облік зі страхування майна на прикладі об'єкта ОЗ. Період страхування - 10 місяців, страховий 
платіж за весь період - 1000 грн. 

№ 
з/
п

Назва етапу страхування і операції
Бухгалтерський 

облік Сума, 
грн

Д-т К-т

1. Укладено договір страхування об'єкта ОЗ:  
—сплата страхових платежів за договором страхування;  
— страховий платіж за весь період страхування віднесено до 
складу витрат майбутніх періодів  
— поступове перенесення страхового платежу на витрати звітного 
періоду кожного місяця рівними частинами  
— наприкінці звітного періоду формується фінрезультат

 
655 
39 
 

91, 92, 
93 
 

791

 
311 
655 
 

39 
 

91, 92, 
93, 

 
1000 
1000 
 

100 
 

1000

   
2.

Має місце страховий випадок, страхувальник отримав 
страхове відшкодування за 2 об'єкти:  
— відображено дохід на підставі страхових актів при настанні 
страхового випадку; 
— отримано страхове відшкодування

 
375 

311

 
746 

375

 
90000 

90000

3. Застрахований об'єкт унаслідок нещасного випадку підлягає 
ремонту: ПК за отриманою ПН; 
— підписано акт на виконані ремонтні роботи; 
— оплата ремонту застрахованого об'єкта в сумі 36 тис. (рахунок 
виставлено на 60 тис., 24 тис. оплачує СК); 
— взаєморозрахунки між СК, СТО та підприємством закрито

 
641/ПДВ  

977 
685 
 

685

 
685 
685 
311 
 

375

 
10000 
50000 
36000 
 

24000

4. У разі повного знищення майна його списують з балансу: 
— списано знос зруйнованого об'єкта; 
— списано залишкову вартість об'єкта

131 
976

10 
10

27000 
13000
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4. Нарахування та виплата дивідендів, в т.ч. нерезидентам. Отримання дивідендів. 

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: 

ЩОДО НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ АВАНСОВОГО ВНЕСКУ ПРИ ВИПЛАТІ ДИВІДЕНДІВ 
ПЛАТНИКАМИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ З 01.01.2018 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 7 лютого 2018 р. N 517/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо нарахування та сплати авансового внеску 
при виплаті дивідендів платниками єдиного податку з 01.01.2018 р. та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 
України (далі - Кодекс), у межах компетенції повідомляє. 

Відповідно до підп. 57.1.11 п. 57.1.1 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 ст. 137 цього Кодексу. 

Згідно з підп. 57.1.12 п. 57.1.1 ст. 57 Кодексу у редакції, що діє з 01.01.2018 р., крім випадків, 
передбачених підп. 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 із 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 з усієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. 
Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 цього Кодексу. Сума дивідендів, 

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

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 2017 года) 98 641/
Приб

40000 
(условн
о)

7 Уплаченный дивидендный аванс зачтен в счет обязательств по налогу на 
прибыль

641/
Приб 641/Дав 1800
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що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску. 
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 (крім платників єдиного податку), 
що є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами зі сплати податку, 
передбаченими цим Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена п. 136.1 ст. 
136 цього Кодексу. 

Отже, починаючи з 01.01.2018 р., для платників єдиного податку відмінено обов'язок з 
нарахування та сплати авансового внеску при виплаті дивідендів. 

Тобто при виплаті дивідендів у 2018 році за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016, 
2017 роки, платники єдиного податку у 2018 році не нараховують та не сплачують до бюджету авансові 
внески з податку на прибуток. 

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 ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ 

ІПК ФС України від 9 січня 2018 р. N 84/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 
… 
При цьому зазначаємо, що у разі прийняття емітентом корпоративних прав рішення про виплату 

дивідендів своїм акціонерам (власникам), такий емітент нараховує та вносить до бюджету авансовий 
внесок із податку на прибуток у порядку, встановленому п. 57.11 ст. 57 Кодексу. 

Отже, для нарахування дивідендів використовується чистий прибуток підприємства, при цьому 
емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм власникам, 
нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. 

ПКУ:  
140.4. Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 

ЩОДО ПОРЯДКУ РОЗРАХУНКУ АВАНСОВОГО ВНЕСКУ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПРИ 
ВИПЛАТІ ДИВІДЕНДІВ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 24 травня 2018 р. N 2312/6/99-99-12-03-06-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 
надає індивідуальну податкову консультацію на лист [...] щодо розрахунку авансового внеску з податку на 
прибуток при виплаті дивідендів. 

[...] просить надати роз'яснення щодо порядку розрахунку авансового внеску з податку на прибуток 
при виплаті дивідендів по результатам діяльності за період 2015-2017 рр. 

Відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік 
податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, 
їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під 
час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює 
Кодекс. 

Порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів визначений п. 
57.11 ст. 57 Кодексу. 

Відповідно до підп. 57.11.1 п. 57.11 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 ст. 137 Кодексу. 

Згідно з підп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу крім випадків, передбачених підпунктом 57.11.3 цього 

До 01.01.2018 р. З 01.01.2018 р.

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;

140.4.1. на суму нарахованих доходів від 
участі в капіталі інших платників податку на 
прибуток підприємств, платників єдиного податку 
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); 
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пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам 
(власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. 

Алгоритм розрахунку суми авансового внеску з податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, 
визначено в підпункті 57.11.2 пункту 57.11 статті 57 Кодексу, зокрема, 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 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'єкта 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. 

Таким чином, суб'єкт господарювання, що прийняв рішення про виплату дивідендів учаснику 
товариства - резиденту, на підставі підп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу сплачує авансовий внесок з податку на 
прибуток до/або одночасно з виплатою дивідендів. 

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). 

Тобто сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, що не врахована в рахунок 
зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток за звітний період, у якому сплачена така сума 
авансових внесків, повинна враховуватися в рахунок зменшення податкового зобов'язання наступних звітних 
(податкових) періодів до її повного погашення. 

Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток 
підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 Кодексу, є календарні: квартал, півріччя, три 
квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. 

Згідно з формою Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом 
Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 (зі змінами), зареєстрованої у Міністерстві юстиції 
України 11.11.2015 за N 1415/27860 (далі - Декларація), сума авансового внеску, яка має бути сплачена при 
виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді, відображається у рядку 
6 додатка АВ до Декларації та переноситься до рядка 20 АВ Декларації. 

Сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за 
відповідний(і) податковий(і) (звітній(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивіденди, 
відображається у рядку 4 додатка АВ до Декларації. При цьому відповідно до форми додатка АВ до 
Декларації для розрахунку цієї суми враховується позитивне значення об'єкта оподаткування (рядок 04 
Декларації). 

З огляду на викладене у разі якщо дивіденди сплачуються за податковий (звітний) рік, за результатами 
якого об'єкт оподаткування має від'ємне значення, то авансовий внесок з податку на прибуток, що підлягає 
сплаті до бюджету до/або одночасно з виплатою таких дивідендів, розраховується з усієї суми дивідендів, що 
підлягають виплаті. 

Розрахунок зменшення нарахованої суми податку на прибуток на суму сплачених авансових внесків 
здійснюється у додатку ЗП до Декларації, а саме: 

у рядку 16.2 додатка ЗП відображаються авансові внески, нараховані та сплачені у звітному 
(податковому) періоді (значення показника рядка 6 додатка АВ до Декларації); 

у рядку 16.3 - авансові внески, нараховані та сплачені у минулих звітних (податкових) періодах, які не 
враховані у зменшення податку на прибуток (значення показника рядка 16.4.2 додатка ЗП до Декларації 
попереднього звітного (податкового) року); 

у рядку 16.4 - сумарне значення рядка 16.2 (нараховані та сплачені авансові внески у звітному 
(податковому) періоді та рядка 16.3 (авансові внески, не зараховані у зменшення податку у минулих 
періодах), у тому числі: 

у рядку 16.4.1 - нараховані та сплачені у поточному звітному (податковому) періоді авансові внески, 
що відносяться на зменшення нарахованої суми податку на прибуток за такий звітний період. 

Платники податку, які подають Декларацію щоквартально, відображають у рядку 16.4.1 нараховані та 
сплачені у першому кварталі, півріччі, трьох кварталах, році авансові внески при виплаті дивідендів, що 
відносяться на зменшення нарахованої суми податку на прибуток за такий перший квартал, півріччя, три 
квартали, рік; 
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у рядку 16.4.2 - нараховані та сплачені авансові внески, що відносяться на зменшення нарахованої 
суми податку на прибуток в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 16.4 - рядок 16.4.1, 
переноситься до рядка 16.3 додатка ЗП до рядка 16 Декларації за наступний звітний (податковий) рік). 

При цьому зазначаємо, що індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може 
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу). 

 ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ОПЕРАЦІЙ З 
ПРОДАЖУ АБО ІНШОГО ВІДЧУЖЕННЯ НЕРЕЗИДЕНТАМ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ, 

ВИРАЖЕНИХ В ІНШІЙ, НІЖ ЦІННІ ПАПЕРИ, ФОРМІ, ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З 
ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ У РАЗІ СПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ НА КОРИСТЬ 

РЕЗИДЕНТА 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 19 квітня 2018 р. N 1721/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

… 
Порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів визначений п. 

57.11 ст. 57 Кодексу. 
Відповідно до пп. 57.11.1 п. 57.11 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 ст. 137 Кодексу. 

Згідно з 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 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'єкта 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. 

Таким чином, товариство, що прийняло рішення про виплату дивідендів учаснику товариства - 
резиденту, на підставі пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу сплачує авансовий внесок з податку на прибуток до/
або одночасно з виплатою дивідендів. 

Відповідно до пп. 140.4.1 п. 140.4 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 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). 

Отже, товариство - платник податку на прибуток на загальних підставах зменшує фінансовий 
результат до оподаткування на суму дивідендів, нарахованих на його користь іншим резидентом - платником 
податку на прибуток. 

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися 
виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу). 

ЛИСТ ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ У ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З НАРАХУВАННЯ 
ДОХОДІВ ВІД УЧАСТІ У КАПІТАЛІ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 23 лютого 2018 р. N 745/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення у податковому обліку 
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операцій з нарахування доходів від участі у капіталі та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - 
Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом обкладення , податком на прибуток 
підприємств є прибуток із джерелом походження із 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. 

Згідно з пп. 140.4.1 п. 140.4 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 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). 

Отже, оскільки нерезидент не сплачує податок на прибуток, розрахований за правилами, визначеними 
ст. 137 Кодексу, різниці на суму нарахованих доходів від участі у капіталі від нерезидентів не 
враховуються при зменшенні фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.4.1 п. 
140.4 ст. 140 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. 

5. Різниці за операціями з основними засобами:  
- амортизація; 

ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СКОРОЧЕНОГО СТРОКУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Індивідуальна податкова консультація Офісу великих платників Державної фіскальної служби України 
від 23 травня 2018 р. N 2278/ІПК/28-10-01-03-11 

Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби розглянуто лист щодо 
використання скороченого строку амортизації основних засобів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 
України від 02.12.2010 N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - Кодекс), повідомляє. 

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. 

Оскільки критерії, встановлені п. 43 підрозділу 4 розділу XX Кодексу, не виконуються (частина 
вартості обладнання була сплачена на користь виробника у 2016 році), то платник податку на прибуток не 
може застосовувати метод прискореної амортизації до такого обладнання з використанням мінімально 
допустимого строку амортизації, що дорівнює двом рокам. 

Загальний порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для 
визначення об'єкта оподаткування встановлений п. 138.3 ст. 138 Кодексу. 

Згідно з підп. 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 підп. 
14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. 

У підп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу визначені групи основних засобів (інших необоротних активів) 
та мінімально допустимі строки їх амортизації у податковому обліку. 

Отже, у податковому обліку мінімально допустимі строки амортизації визначаються за групами 
основних засобів (необоротних активів). 

У бухгалтерському обліку згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні 
засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92 та зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509, встановлено що нарахування амортизації 
здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється 
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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. 

Водночас підп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу встановлено, що у разі коли строки корисного 
використання (експлуатації) об'єкта основних засобів у бухгалтерському обліку менше ніж мінімально 
допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку 
амортизації використовуються строки, встановлені цим підпунктом. 

У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів у бухгалтерському 
обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації 
використовуються строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, встановлені в 
бухгалтерському обліку. 

Таким чином, якщо встановлений платником податку в бухгалтерському обліку строк корисного 
використання (експлуатації) об'єкта основних засобів більше мінімально допустимих строків амортизації, 
встановлених у податковому обліку для групи, до якої належить такий основний засіб, то для розрахунку 
амортизації з метою визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток використовуються строки 
корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку. 

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і 
може використовуватися виключно платником податків, якому надано консультацію. 

ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СКОРОЧЕНОГО МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО СТРОКУ 
АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 23 травня 2018 р. N 2285/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо використання скороченого мінімально 
допустимого строку амортизації основних засобів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - 
Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до п. 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 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). 

Під час застосування положень цього пункту норми п. 138.3 ст. 138 цього Кодексу не застосовуються в 
частині нарахування амортизації відповідно до встановлених мінімально допустимих строків амортизації 
основних засобів. 

Враховуючи викладене, платник податку не може застосовувати мінімально допустимий строк 
амортизації два роки до основних засобів четвертої групи відповідно до п. 43 підрозділу 4 розділу XX 
"Перехідних положень" Кодексу, витрати на придбання частини вартості яких понесені платником 
(здійснено оплату) до 01.01.2017. 

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 КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ З ОПЕРАЦІЙ, 
ПОВ'ЯЗАНИХ З МАЛОЦІННИМИ НЕОБОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 2 травня 2018 р. N 1961/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 
оподаткування з операцій, пов'язаних з малоцінними необоротними матеріальними активами, та, керуючись 
ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке. 

Відповідно до підп. 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). 
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Отже, в цілях оподаткування малоцінні необоротні матеріальні активи не належать до основних 
засобів. 

Згідно з підп. 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. 

Пунктами п. 138.1 та 138.2 ст. 138 Кодексу встановлено, що 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 цієї статті. 

Відповідно до підп. 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 підп. 
14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу І 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. 

У підп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу визначені групи основних засобів (інших необоротних активів) 
та мінімально допустимі строки їх амортизації у податковому обліку. 

Зокрема, для групи 11 (малоцінні необоротні матеріальні активи) мінімально допустимі строки 
корисного використання не встановлені. 

З урахуванням положень підп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу вартість малоцінних необоротних 
активів у податковому обліку не підлягає амортизації. 

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 AM додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 (у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 N 467): 

у рядку 1.1.1 додатка РІ до Декларації відображається сума нарахованої амортизації основних засобів 
або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності; 

у рядку 1.2.1 AM додатка РІ до Декларації відображається сума розрахованої амортизації основних 
засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу. 

Отже, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 AM додатка РІ до Декларації зазначаються різниці, які виникають при 
нарахуванні амортизації основних засобів або нематеріальних активів без врахування амортизації 
малоцінних необоротних матеріальних активів. 

При визначенні різниць відповідно до підп.138.1 та 138.2 ст. 138 Кодексу враховується вся сума 
нарахованої у звітному періоді амортизації основних засобів та нематеріальних активів незалежно від того, 
чи включена така амортизація до складу витрат за правилами бухгалтерського обліку. 

Водночас, враховуючи вимоги підп. 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 двадцяти мільйонів 
гривень, 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. 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. У подальші роки такої 
сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта 
оподаткування минулих податкових (звітних) років). 

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 двадцять мільйонів гривень, 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. 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. 

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний 
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характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ НА ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ 
МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ (ІР ТЕЛЕФОНІВ) 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 15 травня 2018 р. N 2133/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо прийняття на облік основних засобів та 
малоцінних необоротних матеріальних активів (ІР телефонів) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 
України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до підп. 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. 

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта 
оподаткування встановлено п. 138.3 ст. 138 Кодексу. 

Згідно з підп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 139 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 підп. 
14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу І 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. 

Відповідно до підп. 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). 

Таким чином, ІР телефони, вартість яких не перевищує 6000 гривень, не є основними засобами для 
цілей застосування ст. 138 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 КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ ПО ОПЕРАЦІЯХ, 
ПОВ'ЯЗАНИХ З МАЛОЦІННИМИ НЕОБОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 23 червня 2018 р. N 2815/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 
оподаткування по операціях, пов'язаних з малоцінними необоротними матеріальними активами та, 
керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке. 

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). 

Отже, в цілях оподаткування малоцінні необоротні матеріальні активи не належать до основних 
засобів. 

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. 

Пунктами п. 138.1 та 138.2 ст. 138 Кодексу встановлено, що фінансовий результат до оподаткування 
збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до 
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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 цієї статті. 

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 І 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. 

У п.п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу визначені групи основних засобів (інших необоротних активів) 
та мінімально допустимі строки їх амортизації у податковому обліку. 

Зокрема, для групи 11 (малоцінні необоротні матеріальні активи) мінімально допустимі строки 
корисного використання не встановлені. 

З урахуванням положень п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу вартість малоцінних необоротних 
активів у податковому обліку не підлягає амортизації. 

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 AM додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 (у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 N 467): 

у рядку 1.1.1 додатка РІ до Декларації відображається сума нарахованої амортизації основних засобів 
або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності; 

у рядку 1.2.1 AM додатка РІ до Декларації відображається сума розрахованої амортизації основних 
засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу. 

Отже, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 AM додатка РІ до Декларації зазначаються різниці, які виникають 
при нарахуванні амортизації основних засобів або нематеріальних активів без врахування амортизації 
малоцінних необоротних матеріальних активів. 

При визначенні різниць відповідно до пп.138.1 та 138.2 ст.138 Кодексу враховується вся сума 
нарахованої у звітному періоді амортизації основних засобів та нематеріальних активів незалежно від того, 
чи включена така амортизація до складу витрат за правилами бухгалтерського обліку. 

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 ВРАХУВАННЯ У ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЩО АМОРТИЗУЄТЬСЯ В 
ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 18 травня 2018 р. N 2212/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо врахування у вартості основних засобів, 
що амортизується в податковому обліку, ліквідаційної вартості об'єкта основних засобів та, керуючись ст. 52 
Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.  

Відповідно до п. 5 ст. 8 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996) підприємство самостійно визначає за погодженням з 
власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих 
документів облікову політику підприємства. 

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством 
для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності (ст. 1 Закону N 996). 

Згідно з п. 6 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби" сума, що 
амортизується, - це собівартість активу або інша сума, що замінює собівартість, за вирахуванням його 
ліквідаційної вартості. 

Ліквідаційна вартість активу - це попередньо оцінена сума, яку суб'єкт господарювання отримав би на 
поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо актив 
є застарілим та перебуває в стані, очікуваному по закінченні строку його корисної експлуатації. 

Згідно з підп. 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 розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта 
оподаткування встановлено ст. 138 Кодексу. 

Відповідно до підп. 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 підп. 
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14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I цього Кодексу, підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту. 
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. 

Відповідно до п. 138.1 та п. 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 цієї статті. 

Таким чином, платник податку на прибуток при визначенні вартості основних засобів, що 
амортизується, у т. ч. у податковому обліку, вираховує ліквідаційну вартість об'єкта основних засобів, 
визначену відповідно до правил бухгалтерського обліку, якщо інше не передбачено обліковою політикою 
підприємства. 

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 КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА СУМУ 
АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ) У РАЗІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ 

ТАКОЇ АМОРТИЗАЦІЇ (ВКЛЮЧЕННЯ ДО ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО 
БУДІВНИЦТВА) В ОБЛІКУ КОМПАНІЇ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 24 травня 2018 р. N 2320/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 
оподаткування на суму амортизації основних засобів (нематеріальних активів) у разі капіталізації такої 
амортизації (включення до вартості об'єкта незавершеного будівництва) в обліку компанії та, керуючись ст. 
52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до підп. 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 розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта 
оподаткування встановлено ст. 138 Кодексу. 

Згідно з п. 138.1 та п. 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 цієї статті. 

Відповідно до підп. 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 підп. 
14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу І цього Кодексу, підп. 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту. 

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. 

Підпунктом 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Кодексу встановлено, що амортизація - систематичний розподіл 
вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом 
строку їх корисного використання (експлуатації). 

У п. 25 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 N 561 зазначено, що сума нарахованої амортизації 
відображається за дебетом рахунків обліку витрат діяльності, виробництва і капітальних інвестицій у 
кореспонденції з рахунком обліку зносу (амортизації) необоротних активів. 

Тобто сума нарахованої в бухгалтерському обліку амортизації основних засобів, які беруть участь у 
створенні іншого об'єкта основних засобів, може не включатися в бухгалтерському обліку до витрат звітного 
періоду та не впливати на фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності 
підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності, а капіталізуватися й ураховуватися під час формування вартості об'єкта 
незавершеного будівництва. 

Враховуючи викладене вище, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму 
нарахованої в бухгалтерському обліку амортизації основних засобів (нематеріальних активів) і зменшується 
на суму розрахованої амортизації основних засобів (нематеріальних активів) відповідно до п. 138.3 ст. 138 
Кодексу незалежно від того, чи включена така амортизація до складу витрат за правилами бухгалтерського 
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обліку, чи її включено до вартості об'єкта незавершеного будівництва. При визначенні різниць згідно з підп. 
138.1 та 138.2 ст. 138 Кодексу враховується вся сума нарахованої в звітному періоді амортизації основних 
засобів (нематеріальних активів) без її розподілу на частину амортизації, що брала участь у визначенні 
фінансового результату до оподаткування в складі витрат. 

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і 
може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

Як у податковому обліку платника податку на прибуток відображаються витрати на розробку веб-
сайту та його розміщення в мережі Інтернет (реєстрація доменного імені та хостинг)? 

(Консультує Державна фіскальна служба України) 

zir.sfs.gov.ua 
від 7 червня 2018 р. 

Згідно з п. 1.3 Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-
порталу органів виконавчої влади, затвердженого наказом Державного комітету інформаційної політики, 
телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25.11.2002 
N 327/225, зі змінами та доповненнями, веб-сайт - сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною 
адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного 
суб'єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші 
інформаційні послуги через мережу Інтернет. 

З урахуванням положень частини 1 ст. 433 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року N 435-
IV, зі змінами та доповненнями, та ст. 8 Закону України від 23 грудня 1993 року N 3792-XII "Про авторське 
право і суміжні права", зі змінами та доповненнями, веб-сайт відноситься до об'єктів права інтелектуальної 
власності (авторського права). 

Розміщення веб-сайту в мережі Інтернет передбачає реєстрацію доменного імені та власне 
розміщення веб-сайту (хостинг). 

Статтею 1 Закону України від 15 грудня 1993 року N 3689-XII "Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг" визначено, що доменне ім'я - це ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і 
ресурсів в Інтернеті. 

Згідно з Порядком підключення до глобальних мереж передачі даних, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 року N 522, абоненти підключаються лише через операторів 
(суб'єктів господарювання, які надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних). 

Відповідно до п. 8 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) "Нематеріальні 
активи" від 01.01.2014 та п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242, зі змінами та доповненнями, 
нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має фізичної субстанції, матеріальної форми та може 
бути ідентифікований. 

Підпунктом 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 ПКУ визначено 6 груп нематеріальних активів, щодо яких 
нараховується амортизація. Зокрема, у податковому обліку до групи 6 включаються інші нематеріальні 
активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо). 

З урахуванням викладеного, витрати платника податку, пов'язані з розробкою веб-сайту та його 
розміщенням в мережі Інтернет (реєстрація доменного імені та хостинг), відносяться до 6 групи - інші 
нематеріальні активи. При цьому розрахунок амортизації здійснюється відповідно до норм п. 138.3 ст. 138 
ПКУ. 

- дооцінки/уцінки ОЗ; 
П(С)БО 7: 

16. Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього 
об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта 
основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої 
належить цей об'єкт. 

Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися 
з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої 
вартості. 

17. Переоцінена первісна вартість та сума зносу об'єкта основних засобів визначається множенням 
відповідно первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки 
визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість. 

Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова 
вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) 
вартості без зміни суми зносу об'єкта. При цьому для таких об'єктів, що продовжують використовуватися, 
обов'язково визначається ліквідаційна вартість. 

…  
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19. Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу капіталу у 
дооцінках та відображається в іншому сукупному доході, а сума уцінки - до складу витрат, крім випадків, 
що наведені в пункті 20 Положення (стандарту) 7. 

П. 34 Методичних рекомендацій по бухгалтерському обліку основних засобів, затверджених 
наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561 та п. 2.20.1 Методичних рекомендацій щодо облікової політики 
підприємства, затвердженні наказом Мінфіну від 27.06.13 р. № 635 в якості кількісного критерію суттєвості 
з метою переоцінки рекомендує прийняти розмір, що дорівнює 1% чистого прибутку підприємства  або 10% 
справедливої вартості активу. 

ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
від 24.10.2017 р. N 2347/ІПК/04-36-12-32-20 

…  Отже, балансова вартість об'єкта основних засобів в податковому обліку при застосуванні положень п. 
138.2, 138.3 ст. 138 Кодексу внаслідок проведених дооцінок та уцінок не зміниться. 
Однак для платників, які не коригують фінансовий результат на податкові різниці, такі операції 
відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до 
оподаткування, де передбачено визначення переоціненої вартості основних засобів та певний розрахунок 
залишкової вартості по даних бухгалтерського обліку. 
…  Одночасно повідомляємо, що у разі продажу основних засобів за ціною нижче балансової (залишкової) 
вартості, розрахованої за положеннями бухгалтерського обліку, об'єкт оподаткування податком на додану 
вартість визначається з урахуванням норм п. 189.1 ст. 189, п. 198.5 ст. 198 Кодексу. 

- зменшення/відновлення корисності ОЗ; 

П(С)БО 28 «ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ» 
… 
4. Терміни, що використовуються в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке 

значення: 
Вигоди від відновлення корисності - величина, на яку сума очікуваного відшкодування активу (у 

межах балансової (залишкової) вартості цього активу, визначеної на дату відновлення корисності без 
урахування попередньої суми втрат від зменшення його корисності) перевищує його балансову (залишкову) 
вартість. 

Втрати від зменшення корисності - сума, на яку балансова (залишкова) вартість активу перевищує 
суму його очікуваного відшкодування. 

Сума очікуваного відшкодування активу - найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації активу 
або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу. 

Чиста вартість реалізації активу - справедлива вартість активу за вирахуванням очікуваних витрат на 
його реалізацію. 

… 
Визнання та оцінка зменшення корисності активу 

І н д е к с 
переоцінки

Уцінка Дооцінка

І н д е к с 
п е р е о ц і н к и 
визначається 
д і л е н н я м 
справедливо ї 
в а р т о с т і 
об 'єкта , який 
переоцінюється
, н а й о г о 
з а л и ш к о в у 
вартість

Сума першої уцінки відображається у 
складі витрат звітного періоду. 
Д-т 975 – К-т 10: на суму уцінки 
залишкової вартості об’єкту 
Д-т 131 – К-т 10: на суму уцінки зносу 
об’єкту 
Уц інка ран іше дооц ін ених ОЗ                 
(абз.2 п. 20 П(С).БУ 7     
Д-т 411 – К-т 10: на суму уцінки 
залишкової вартості об’єкту (в межах 
суми попередніх дооцінок) 
Д-т 975 – К-т 10: на суму перевищення 
уцінки залишкової вартості об’єкту над 
попередніми дооцінками цього об’єкту 
Д-т 131 – К-т 10: на суму уцінки зносу 
об’єкту

Сума першої дооцінки збільшує капітал у 
дооцінках. 
Д-т 10 – К-т 411: на суму дооцінки 
залишкової вартості об’єкту 
Д-т 10 – К-т 131: на суму дооцінки зносу 
об’єкту 
Д о о ц і н к а р а н і ш е у ц і н е н и х О З                  
(абз. 1 п. 20 П(С).БУ 7  
Д-т 10 – К-т 746: на суму дооцінки 
залишкової вартості об’єкту (в межах 
попередніх уцінок, які були включені до 
складу витрат) 
Д-т 10 – К-т 411: на суму перевищення 
доцінки залишкової вартості об’єкту над 
сумой попередніх уцінок, які були включені 
до складу витрат 
Д-т 10 – К-т 131: на суму дооцінки зносу 
об’єкту
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1. На дату річного балансу підприємство має оцінювати, чи існують ознаки можливого зменшення 
корисності активу. 

Результат оцінки корисности у бухгалтерському обліку: 
Втрати. Ознаки зменшення корисності вказані у п. 6 П(С)БО 28. 
Д-т 972 – К-т 131.  
Вся сума втрат зменшує фінансовий результат у малодоходних підприємств! У високодоходних – через 

зменшення корисності зменшиться сума амортизації! 
Якщо об’єкт раніше переоцінювався, то: 
– зменшення корисності в межах перевищення суми попередніх дооцінок та вигод від відновлення його 

корисності над сумою попередніх уцінок та втрат від зменшення корисності відображається збільшенням 
накопиченої амортизації і зменшенням капіталу у дооцінках: 

Д-т 411 – К-т 131 
– Різниця відноситься до інших витрат: Д-т 972 – К-т 131. 
Після зменшення корисності амортизація нараховується з нової залишкової вартості ОЗ. 

Вигоди. Ознаки збільшення корисності вказані у п. 17 П(С)БО 28. 
Вигоди від відновлення корисності активу визнаються іншим доходом з одночасним зменшенням суми 

накопиченої амортизації:  
Д-т 131 – К-т 742. 

Якщо об’єкт раніше переоцінювався, то: 
– вигоди від відновлення корисності активу в межах перевищення суми попередніх уцінок та втрат від 
зменшення корисності над сумою попередніх дооцінок та вигод від відновлення корисності відображають 
зменшенням суми накопиченої амортизації та збільшенням іншого доходу: 
Д-т 131 – К-т 742. 
– Різниця збільшує капітал в дооцінках: Д-т 131 – К-т 411. 
Після відновлення корисності активу амортизація нараховується з нової залишкової вартості ОЗ. 

- відображення ремонту і продажу невиробничих ОЗ і НА; 

ПКУ:  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 ВРАХУВАННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБ'ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА 
ПРИБУТОК ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ, РЕМОНТ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД ЧАС ЇХ 

ВИМУШЕНОГО ПРОСТОЮ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 19 березня 2018 р. N 1080/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо врахування при визначенні об'єкта 
оподаткування податком на прибуток витрат на утримання, ремонт виробничих приміщень під час їх 
вимушеного простою та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до підп. 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. 

Нормами Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування 
на суми витрат на утримання необоротних активів та витрат на оплату праці під час вимушеного простою. 
Такі витрати відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового 
результату до оподаткування. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про 
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бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"). 

Щодо витрат на ремонт виробничих приміщень під час їх вимушеного простою. 

Згідно з підп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу термін "невиробничі основні засоби" означає основні 
засоби, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку. 

У бухгалтерському обліку відповідно до п. 23 Положення (стандарту) 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. 

Відповідно до підп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується, 
зокрема, на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих 
основних засобів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Згідно з підп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або 
інші поліпшення невиробничих основних засобів не підлягають амортизації у податковому обліку та 
проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування. 

Отже, податкова амортизація основного засобу, який під час вимушеного простою не призначено для 
використання у господарській діяльності, не нараховується згідно з вимогами підп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 
Кодексу. 

Водночас згідно з підп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування 
коригується на різниці, що виникають за операціями з ремонту такого об'єкта невиробничих основних 
засобів. 

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

ко
д назва різниці сум

а код назва різниці су
ма

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)
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- витрати на ремонти і поліпшення ОЗ. Облік заміни частин ОЗ; 

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: 
… 

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 
продажу такого об'єкта (пункт 138.1 
статті 138 розділу ІІІ ПКУ)

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) 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 ПКУ)

Х Х
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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…  

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 
капітальний ремонт можуть бути ідентифіковані з окремою замортизованою частиною (компонентом) 
основних засобів. … 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. 

ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ 

Лист Міністерства фінансів України 
від 22 травня 2017 р. N 35210-07/23-1937/1689 

Міністерство фінансів України [...] розглянуло Ваш лист щодо відображення в бухгалтерському обліку 
витрат на ремонт і технічне обслуговування автомобіля та повідомляє. 

Методологічні 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 визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92, та 
розкриваються у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених 
наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 N 561. 

Відповідно до пунктів 14 і 15 зазначеного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 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. 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. 

Згідно з пунктом 29 зазначених Методичних рекомендацій рішення про характер і ознаки 
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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. 

Таким чином, якщо керівником підприємства прийнято рішення про те, що ремонтні роботи 
автомобіля здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання 
первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, то вартість такого ремонту, 
залежно від напряму використання автомобіля на підприємстві, включається до складу відповідних 
витрат. 

ЩОДО МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО СТРОКУ АМОРТИЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ 
(КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОРЕНДОВАНОГО ОБ'ЄКТУ ОСНОВНОГО ЗАСОБУ 

(ВИРОБНИЧЕ ТА СКЛАДСЬКЕ ПРИМІЩЕННЯ) 

Індивідуальна податкова консультація Головного управління Державної фіскальної служби України у м. 
Києві 

від 15 лютого 2018 р. N 632/ІПК/8/26-15-12-03-09-11 

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист про надання податкової консультації щодо 
мінімально допустимого строку амортизації витрат на поліпшення (капітальний ремонт/модернізація) 
орендованого об'єкту основного засобу (виробниче та складське приміщення), та керуючись статтею 52 
Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі - Кодекс), в 
межах своїх повноважень повідомляє наступне. 

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. 

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються згідно з 
вимогами ст. 138 Кодексу. 

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта 
оподаткування визначено п. 138.3 ст. 138 Кодексу. 

Слід зауважити, що відповідно до вимог пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу витрати на придбання / 
самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення 
невиробничих основних засобів не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел 
фінансування. 

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. 

Згідно з 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, п.п. 138.3.2 - 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються 
методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку, крім "виробничого" методу. 

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 
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(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). 

У п.п.138.3.3 п.138.3 ст.138 Кодексу визначені групи основних засобів (інших необоротних активів) та 
мінімально допустимі строки їх амортизації у податковому обліку. 

Отже, у податковому обліку для розрахунку амортизації витрати на поліпшення (ремонт) орендованих 
основних засобів зараховуються як окремий об'єкт групи 9 "інші основні засоби" з мінімально допустимим 
строком корисного використання 12 років. 

Водночас повідомляємо, що відповідно до ст. 36 Кодексу платники податку зобов'язані самостійно 
декларувати свої податкові зобов'язання, відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані 
Кодексом. 

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 МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО СТРОКУ АМОРТИЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ 
(КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОРЕНДОВАНОГО ОБ'ЄКТУ ОСНОВНОГО ЗАСОБУ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 25 квітня 2018 р. N 1851/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо мінімально допустимого строку 
амортизації витрат на поліпшення (капітальний ремонт/модернізація) орендованого об'єкту основного засобу 
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. 

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються згідно з 
вимогами ст. 138 Кодексу. 

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта 
оподаткування визначено п.138.3 ст.138 Кодексу. 

Згідно з п.п. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу витрати на придбання/самостійне виготовлення та 
ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів не 
підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування. 

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. 

Згідно з 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, п.п. 138.3.2 - 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються 
методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку, крім "виробничого" методу. 

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). 

Затрата 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). 

У п.п.138.3.3 п.138.3 ст.138 Кодексу визначені групи основних засобів (інших необоротних активів) та 
мінімально допустимі строки їх амортизації у податковому обліку. 

Отже, у податковому обліку для розрахунку амортизації витрати на поліпшення (ремонт) орендованих 
основних засобів зараховуються як окремий об'єкт групи 9 "інші основні засоби" з мінімально допустимим 
строком корисного використання 12 років. 

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 ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
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Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 14 червня 2018 р. N 2599/6/99-99-15-02-01-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо подання фінансової звітності та, 
керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке. 

Відповідно до частини четвертої ст. 11 Закону України від 16 липня 1996 року N 996 "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" склад та форми фінансової звітності, консолідованої 
фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави підприємств (крім 
банків), фінансової звітності про виконання бюджетів установлюються центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, за 
погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. 

Склад фінансової звітності визначається Національним положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 
07.02.2013 N 73 (далі - НП(С)БО 1). 

Згідно з п. 1 розділу II НП(С)БО 1 фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий 
стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про 
власний капітал і приміток до фінансової звітності. 

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим 
підсумком з початку звітного року. 

Положеннями п. 46.2 ст. 46 Кодексу передбачено, що платник податку на прибуток подає разом з 
відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому 
для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 Кодексу. 

Фінансова звітність, що складається та подається платниками податку на прибуток, є додатком до 
податкової декларації з податку на прибуток та її невід'ємною частиною. 

У Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженій наказом Міністерства 
фінансів України від 20.10.2015 N 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 N 
467), перелік форм фінансової звітності, яка складається платниками податку на прибуток, передбачено у 
розділі "Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків - форм 
фінансової звітності12". Платники проставляють позначку у графах, що відповідають назвам форм 
фінансової звітності, поданої з цією декларацією. 

Водночас повідомляємо, що відповідно до пунктів 1 та 4 Положення про Міністерство фінансів 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, 
Міністерство фінансів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, державну політику у сфері 
бухгалтерського обліку, та відповідно до покладених на нього завдань, зокрема здійснює нормативно-
правове регулювання у фінансовій, бюджетній, податковій, митній сферах, у сфері адміністрування єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Щодо відповідальності за неподання фінансової звітності 

Згідно з п. 48.3 ст. 48 Кодексу податкова декларація повинна містити обов'язкові реквізити, зокрема 
інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід'ємною частиною. 

Податкова звітність, складена з порушенням норм ст. 48 Кодексу, не вважається податковою 
декларацією (п. 48.7 ст. 48 Кодексу). 

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності передбачена п. 120.1 ст. 
120 Кодексу. 

Так, неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до п. 49.2 ст. 49 
Кодексу) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати і 
сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов'язок 
подання якої до контролюючих органів передбачено Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу в 
розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником 
податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення 
штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. 

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 ПЕРЕГЛЯДУ У ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ ТЕРМІНУ КОРИСНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У РАЗІ ЙОГО ЗМІНИ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ВНАСЛІДОК 
ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІПШЕНЬ ОСНОВНОГО ЗАСОБУ (МОДЕРНІЗАЦІЇ, РЕКОНСТРУКЦІЇ) ТА 

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 11 червня 2018 р. N 2563/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо перегляду у податковому обліку терміну 
корисного використання основних засобів у разі його зміни у бухгалтерському обліку внаслідок проведення 
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поліпшень основного засобу (модернізації, реконструкції) та проведення переоцінки та, керуючись ст. 52 
Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до підп. 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 підп. 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 розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта 
оподаткування встановлено п. 138.3 ст. 138 Кодексу. 

Відповідно до підп. 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 підп. 
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. 

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. 

У підп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу визначені групи основних засобів (інших необоротних активів) 
та мінімально допустимі строки їх амортизації у податковому обліку. 

У бухгалтерському обліку згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 16 "Основні 
засоби" (МСБО 16) (для платників податків, які ведуть бухгалтерський облік відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності) строк корисної експлуатації визначається за окремими активами виходячи з 
очікуваної корисності активу для суб'єкта господарювання. 

Таким чином, Кодексом не передбачено зміну строку корисного використання об'єктів основних 
засобів у податковому обліку у разі зміни термінів корисного використання таких об'єктів в бухгалтерському 
обліку внаслідок проведення поліпшень основного засобу (модернізації, реконструкції) та проведення 
переоцінок. 

Водночас підп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу встановлено, що у разі коли строки корисного 
використання (експлуатації) об'єкта основних засобів в бухгалтерському обліку менше ніж мінімально 
допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку 
амортизації використовуються строки, встановлені цим підпунктом. 

У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів в бухгалтерському 
обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації 
використовуються строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, встановлені в 
бухгалтерському обліку. 

Таким чином, якщо встановлений платником податку в бухгалтерському обліку строк корисного 
використання (експлуатації) активу (об'єкта або окремого компонента основних засобів), менше ніж 
мінімально допустимі строки амортизації, встановлені у податковому обліку для групи, до якої належить 
такий основний засіб або окремий компонент основного засобу, то для розрахунку амортизації з метою 
визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток використовуються строки, встановлені підп. 138.3.3 
п. 138.3 ст. 138 Кодексу. 

У разі коли строк корисного використання (експлуатації) активу (об'єкта або окремого компонента 
основних засобів) в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені підп. 138.3.3 
п. 138.3 ст. 138 Кодексу для групи, до якої включено такий основний засіб або компонент основного засобу, 
то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) такого 
активу, встановлені в бухгалтерському обліку. 

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і 
може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

Витрати на поліпшення об’єкта оперативної оренди 
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).  
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Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства 
фінансів України від 30.09.2003 N 561: 

… 
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 
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.) 
… 

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: 

«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).» 

 – - як списується податкове поліпшення при поверненні орендованого майна; 
Якщо договором передбачено 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 договором не передбачено 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 К-т 745 «Дохід від 
безоплатно отриманих активів» Д-т 424. 
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.» 
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 складає дві податкові накладні. 

ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ СУМИ ВИТРАТ, ПОНЕСЕНИХ ОРЕНДАРЕМ У ЗВ'ЯЗКУ З 
ПОЛІПШЕННЯМ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ, ЯКЩО ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 
ТАКІ ПОЛІПШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ НЕ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ТА ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 

РАМКАХ НОВОГО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 30 січня 2018 р. N 352/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо оподаткування ПДВ суми витрат, 
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понесених орендарем у зв'язку з поліпшенням об'єкта оренди, якщо після закінчення дії договору оренди 
такі поліпшення орендодавцю не передаються та використовуються в рамках нового договору оренди, і, 
керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє. 

Відповідно до пункту 1 статті 759 глави 58 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) за договором 
найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату 
на певний строк. 

Предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій 
первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ) (пункт 1 статті 760 глави 58 ЦКУ). 

Наймач може поліпшити річ, яка є предметом договору найму, лише за згодою наймодавця (пункт 1 
статті 778 глави 58 ЦКУ). 

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX 
Податкового кодексу України (далі - ПКУ). 

Відповідно до пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції 
платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території 
України, відповідно до статті 186 ПКУ. 

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, 
у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду 
(підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ). 

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція 
з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших 
майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що 
споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 
14.1 статті 14 розділу І ПКУ). 

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ 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 (перша подія): 

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; 

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 постачання послуг платником 
податку. 

Отже, при передачі орендарем орендодавцю поліпшень об'єкта оренди на дату, визначену відповідно 
до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ, орендар повинен визначити податкові зобов'язання, скласти 
податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Як викладено у зверненні платника, по закінченні строку оренди (2 роки 11 місяців) орендодавець 
укладає новий договір оренди з тим самим орендарем того ж приміщення і на тих самих умовах, орендар 
продовжує використовувати орендоване приміщення для здійснення господарської діяльності. При цьому 
відповідно до умов договору оренди по закінченні строку оренди приміщення передається за актом 
приймання-передачі, за яким поліпшення об'єкту оренди не передаються. Фактичні витрати на поліпшення 
приміщення залишаються у користуванні орендаря та у подальшому використовуватимуться за новим 
договором оренди. 

З огляду на викладене вище, оскільки згідно з умовами договору оренди операції з передачі 
орендарем таких поліпшень орендодавцю не відбувається, то у такому випадку не виникає підстав для 
нарахування орендарем податкових зобов'язань з ПДВ. 

ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ОПЕРАЦІЇ З ПОВЕРНЕННЯ 
ОРЕНДОДАВЦЮ ПОЛІПШЕНИХ ОРЕНДАРЕМ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

Індивідуальна податкова консультація Головного управління Державної фіскальної служби України в 
Одеській області 

від 8 листопада 2017 р. N 2559/ІПК/15-32-12-01-14 

Головне управління ДФС в Одеській області розглянуло запит про надання податкової консультації 
щодо оподаткування податком на прибуток операції з повернення орендодавцю поліпшених орендарем 
необоротних активів, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі 
змінами та доповненнями (далі - Кодекс), повідомляє наступне. 

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, регулюються ст. 138 
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Кодексу. 
Фінансовий результат до оподаткування збільшується 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 (абзац 4 п. 138.1 ст. 138 Кодексу). 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується 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 (абзац 3 п. 138.1 ст. 138 Кодексу). 

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. 

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", та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, 
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 N 561. 

В частині оподаткування ПДВ операції з повернення орендодавцю поліпшених орендарем 
необоротних активів, то згідно з пунктом 185.1 статті 185 Кодексу, 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 Кодексу. 

Відповідно до підпункту "в" підпункту 14.1.185 та підпункту "в" підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 
14 Кодексу постачання товарів/послуг включає, зокрема, безоплатну передачу майна іншій особі, постачання 
послуг іншій особі на безоплатній основі. 

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. 

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може 
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

(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. 
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 
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- Ліквідація та продаж ОЗ 

ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ, УТРИМАНИХ ДЛЯ 
ПРОДАЖУ 

ІПК ДФС України від 28 грудня 2017 р. N 3186/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 
… У наступному звітному періоді об'єкт інвестиційної нерухомості (актив) було переведено зі складу 

необоротних активів до категорії запасів (необоротних активів утриманих для продажу) та здійснено їх 
продаж в якості товару. 

При цьому було припинено нарахування амортизації та витрати від зменшення корисності активу не 
було віднесено на витрати в бухгалтерському обліку. 

Відповідно до підпункту 14.1.244 пункту 14.1 статті 14 Кодексу товари - це матеріальні та 
нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та 
деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення. 

… Таким чином, у випадку продажу основних засобів (у тому числі інвестиційної нерухомості, яка 
обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю), які використовуються у господарській 
діяльності та підлягають амортизації у податковому обліку, фінансовий результат до оподаткування 
збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухгалтерського 
обліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень статті 
138 Кодексу. 

При цьому на вартість необоротних активів, утриманих для продажу (запасів) коригування 
фінансового результату до оподаткування відповідно до пункту 138.1 та пункту 138.2 статті 138 Кодексу не 
здійснюється та рядки 1.1.2 та 1.2.2 Додатка Р1 "Різниці" до рядка 03 Р1 Декларації з податку на прибуток 
підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. N 897 (у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 467) не заповнюються… 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ У РАЗІ 
ЛІКВІДАЦІЇ ЧАСТИНИ ОКРЕМОГО ОБ'ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 11 грудня 2017 р. N 2926/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 
оподаткування у разі ліквідації частини окремого об'єкта основних засобів, та керуючись ст. 52 Податкового 
кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє наступне. 

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 

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 25000,0
0 

— — 

Спліт-систему введено в 
експлуатацію

117 153 25000,0
0 

— — 

Нараховано амортизацію об'єкта 
необоротних активів

949 131 2083,33 2083,33 2000* 

Списано залишкову вартість 
необоротного матеріального активу

976 117 22916,6
7 

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 — — 

* Сума умовна (сума амортизації, нарахована в податковому обліку).  
** Сума умовна (залишкова вартість необоротного матеріального активу за даними податкового 
обліку).
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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). 

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) 
бухгалтерсього обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 
відповідно до положень Кодексу. 

Порядок коригування фінансового результату на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації 
необоротних активів, визначено нормами ст. 138 Кодексу. 

Згідно із п. 138.1 ст.138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується 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 та відповідно до п. 138.2 ст.138 Кодексу зменшується 
на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з 
урахуванням положень ст.138 Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта; 

Згідно із п.п.138.3.1 п.138.3 ст.138 Кодексу з метою визначення об'єкта оподаткування 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 І Кодексу, п.п.138.3.2 - 138.3.4 п.
138.3 ст.138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені 
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу. 

Відповідно до п. 16 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 N 561 (далі - Методичні рекомендації) 
первісна вартість об'єкта основних засобів може змінюватися у разі його поліпшення, часткової ліквідації, 
переоцінки і зменшення корисності у порядку, викладеному у розділах 6, 7 і 8 цих Методичних 
рекомендацій. 

Згідно п. 35 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92 у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його 
первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та 
зносу ліквідованої частини об'єкта. 

Виходячи з викладеного, у разі ліквідації частини окремого об'єкта основних засобів фінансовий 
результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості такої частини окремого об'єкта 
основних засобів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
зменшується на суму її залишкової вартості, визначеної з урахуванням положень ст.138 Кодексу. 

Слід зазначити, що 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). 

Згідно з п. 2 ст. 6 Закону 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. 

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 ПОРЯДКУ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ОПЕРАЦІЙ З ЛІКВІДАЦІЇ (СПИСАННЯ) ОСНОВНИХ 
ВИРОБНИЧИХ АБО НЕВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ПОЖЕЖЕЮ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 5 липня 2017 р. N 981/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення про надання індивідуальної податкової 
консультації щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з ліквідації (списання) основних виробничих або 
невиробничих засобів у зв'язку із пожежею та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України 
(далі - ПКУ), повідомляє. 

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 
1.1 статті 1 розділу І ПКУ). 

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої 
податкові зобов'язання та визначати суть і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані 
ПКУ. 

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники 
податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів 

!  39



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. 

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ. 
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є 

операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 
розділу V ПКУ розташоване на митній території України. 

Відповідно до підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ під постачанням товарів 
розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи 
дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. 

При цьому 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. 

Пунктом 189.9 статті 189 розділу V ПКУ визначено, що 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. 

Норма пункту 189.9 статті 189 розділу V ПКУ 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. 

При цьому документами про знищення, зруйнування, розібрання, викрадення або перетворення 
основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть 
використовуватися за первісним призначенням для цілей застосування платником податку пункту 189.9 
статті 189 розділу V ПКУ при списанні необоротних активів (основних засобів), внаслідок їх ліквідації 
(знищення, зруйнування, розібрання, викрадення або перетворення) можуть бути, але не виключно: 

акт, який засвідчує факт пожежі, складений відповідно до положень Порядку обліку пожеж та їх 
наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2030 що 
підписується комісією, до складу якої входить не менш як три особи. У тому числі представник 
територіального органу ДСНС України, представник адміністрації (власник) об'єкта, потерпілий. 

сертифікат Торгово-промислової палати України, який підтверджує факт настання обставин 
непереборної сили (форс-мажору); 

дані (витяг) з відповідного реєстру про припинення права власності на основні засоби у разі їх 
повного знищення згідно з порядком, визначеним статтею 349 Цивільного кодексу України; 

заява про кримінальне правопорушення, зареєстрована в єдиному реєстрі досудових розслідувань, у 
разі викрадення основних засобів. 

Правила визначення дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ встановлено статтею 187 розділу 
V ПКУ. 

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з 
ПДВ за операцією 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 постачання послуг платником 
податку. 

Таким чином, знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих 
засобів в інший спосіб (у тому числі у зв'язку із пожежею), внаслідок чого вони не можуть 
використовуватися за первісним призначенням, не буде вважатися для цілей оподаткування ПДВ (у тому 
числі для нарахування і сплати податкових зобов'язань з ПДВ) постачанням товарів, зокрема за умови 
якщо платник податку надасть контролюючому органу відповідний підтверджуючий документ про 
виникнення таких обставин, наданий платнику податку компетентним органом. 

ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ ПОДАТКОВОГО 
КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
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від 3 липня 2018 р. N 2933/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо окремих питань, пов'язаних із 
застосуванням положень Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу, 
повідомляє. 

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування у разі ліквідації основних засобів. 
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. 

Коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, які виникають при нарахуванні 
амортизації необоротних активів, здійснюється відповідно до пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу. 

Пунктом 138.1 ст. 138 Кодексу встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується, 
зокрема: 

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. 

Згідно з п. 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема: 
на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, 

визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта; 
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. 

Відповідно до п.п. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Кодексу залишкова вартість основних засобів, інших 
необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу III "Податок на прибуток підприємств" - сума 
залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою 
розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III Кодексу. 

Таким чином, у разі ліквідації основних засобів, які використовувались у господарській діяльності, 
фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної 
відповідно до правил бухгалтерського обліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, 
визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу. 

Щодо порядку оформлення відповідних документів платником ПДВ, який здійснює ліквідацію 
будівель та споруд, які не можуть використовуватися за первісним призначенням. 

Згідно з п.п. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Кодексу не є постачанням товарів випадки, коли основні 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 п. 189.9 ст.189 Кодексу стосовно 
ненарахування податкових зобов'язань при ліквідації основних засобів (далі - ОЗ) 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. 

Стосовно документів, що підтверджують знищення, зруйнування, розібрання, викрадення або 
перетворення ОЗ у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним 
призначенням для цілей застосування платником податку п. 189.9 ст. 189 Кодексу при списанні необоротних 
активів (основних засобів) внаслідок їх ліквідації (знищення, зруйнування, розібрання, викрадення або 
перетворення), то їх перелік залежить від самої причини ліквідації. 

Такими документами можуть бути, але не виключно, відповідні довідки з Торгово-промислової палати 
про настання обставин непереборної сили, заява про кримінальне правопорушення, зареєстрована у єдиному 
реєстрі досудових розслідувань, у разі викрадення основних засобів, тощо. 

У разі відсутності відповідного підтверджуючого документа про знищення, розібрання або 
перетворення необоротних активів (основних засобів) в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не 
може використовуватися за первісним призначенням, таке знищення, розібрання або перетворення 
необоротних активів буде вважатися для цілей оподаткування ПДВ постачанням товарів та відповідно 
платник податку при здійсненні операції з ліквідації (списання) таких необоротних активів (основних 
засобів) зобов'язаний визначити податкові зобов'язання з ПДВ. 
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Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і 
може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

6. Різниці, що виникають при формуванні забезпечень і резервів: 

• Формування забезпечень для відшкодування майбутніх витрат 

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. 

Мета створення резервів (забезпечень) витрат майбутніх періодів - це розподіл таких витрат, які часто 
виникають одноразово, на кілька місяців або на календарний рік. Згідно п. 13 П (С) БО 11, такі забезпечення 
створюються на: оплату відпусток працівникам (облік відбивається на субрахунку 471); додаткове пенсійне 
забезпечення (субрахунок 472); виконання гарантійних зобов'язань (субрахунок 473); реструктуризацію, 
виконання зобов'язань при припиненні діяльності (субрахунок 474); виконання зобов'язань щодо обтяжливих 
контрактів т. д. (субрахунок 474). 

Приклад: 
Компанія прийняла рішення ліквідувати свій підрозділ. Про це було повідомлено її працівників, частина з 
яких прийняла рішення звільнитися, а частина була переведена в інший підрозділ. Прогнозні витрати на 
оплату праці працівникам, що звільняються – 100 тис. грн., на сплату ЄСВ - 22 тис. грн., витрати на 
переведення працівників в інший підрозділ (в т.ч. зарплату і ЕСВ) – 200 тис. грн. 
Підрозділ орендує офіс, плата за який становить 36 тис. грн., сума дострокового розірвання договору - 20 
тис. грн. 
Щодо виплат переведеним працівникам вважається, що вони пов'язані з операційними витратами діяльності, 
тому забезпечення по ним не визнають. 

В обліку ці операції будуть відображені: 

N Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік С у м а , 

грн.
Д-т К-т

1 Створення забезпечення на реструктуризацію  
142000 = 100000 + 22000 + 20000 949 474 142000,00

2 Нарахування заробітної плати працівникам, що звільняються, 
за рахунок створеного забезпечення 474 663 100000,00

3 Виплата заробітної плати працівникам, що звільняються 663 301 100000,00

4 Нарахування ЕСВ за рахунок забезпечення 474 651 22000,00

5 Перераховано ЕСВ до бюджету 651 311 22000,00

6 Нарахування виплати неустойки орендодавцю 474 685 20000,00

7 Перерахована неустойка орендодавцю 685 311 20000,00

8 Витрати працівникам, переведеним до іншого підрозділу 949 651,661,685 200000,00
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(фрагмент додатку РI) 
РІЗНИЦІ 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА СУМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ (РЕЗЕРВІВ), СТВОРЕНИХ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ВІДШКОДУВАННЯ 
МАЙБУТНІХ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИПЛАТОЮ ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ 

ПРАЦІВНИКАМ ПРИ ВИХОДІ НА ПЕНСІЮ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПЕНСІЙНОГО 
ФОНДУ УКРАЇНИ НА ВИПЛАТУ І ДОСТАВКУ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 8 вересня 2017 р. N 1869/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

… 
Враховуючи викладене вище, до виплат, пов'язаних з оплатою праці, відносяться створені 

забезпечення на виплати пенсійних зобов'язань на пільгових умовах працюючих і непрацюючих 
співробітників, які заробили пільговий стаж на підприємстві до досягнення ними 60-років, та фактичні 
виплати за рахунок раніше сформованих забезпечень під такі виплати. 

При цьому при розрахунку податку на прибуток фінансовий результат до оподаткування не підлягає 
коригуванню згідно з п.п. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Кодексу на суми створених забезпечень на виплати 
пенсійних зобов'язань на пільгових умовах зазначених вище співробітників та суми фактичних виплат за 
рахунок раніше створених забезпечень під такі виплати. 

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний 
характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат Різниці, на які зменшується фінансовий результат

код назва різниці сума ко
д назва різниці Сум

а

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 
н а о п л а т у в і д п у с т о к 
працівникам, інших виплат, 
пов'язаних з оплатою праці, та 
витрат на сплату єдиного 
соц і а льного вне ску, що 
нараховується на такі виплати) 
відповідно до національних 
п о л ож е н ь ( с т а н д а р т і в ) 
бухгалтерського обліку або 
міжнародних ст андарт ів 
фінансової звітності (підпункт 
139.1.1 пункту 139.1 статті 139 
розділу ІІІ ПКУ)

1420
00

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 так і 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)

142
000

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 
зб ільшився 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)
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- ознаки і умови визнання безнадійної заборгованості в податковому обліку; УПК Мінфіну! 

ПКУ:  
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; 
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 
або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією; 

Затверджено 
Наказом Міністерства фінансів України 

від 3 квітня 2018 р. N 400 
УЗАГАЛЬНЮЮЧА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ  

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
БЕЗНАДІЙНОЮ ВІДПОВІДНО ДО ПІДПУНКТУ "А" ПІДПУНКТУ 14.1.11 ПУНКТУ 14.1 СТАТТІ 14 

ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що 
безнадійна заборгованість - це заборгованість, що відповідає одній з перелічених підпунктом ознак. Зокрема, 
відповідно до підпункту "а" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу під безнадійною 
заборгованістю розуміється заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності. 

Підпунктом "а" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу не встановлюється будь-яких 
додаткових умов для визнання заборгованості за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної 
давності, безнадійною. Ця норма Кодексу не передбачає необхідності здійснення платником податку - 
кредитором будь-яких заходів щодо стягнення заборгованості, зокрема у судовому порядку, визнання 
боржника банкрутом тощо. Тож, виключним та достатнім критерієм для визнання заборгованості 
безнадійної згідно з підпунктом "а" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу є сплив строку позовної 
давності зобов'язаннями щодо такої заборгованості, незалежно від того звертався кредитор до суду з 
метою її стягнення чи ні. 

Таким чином, у разі якщо заборгованість відповідає ознаці, визначеній підпунктом "а" підпункту 
14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, платники податку не повинні здійснювати перевірку відповідності 
такої заборгованості іншим ознакам, передбаченим підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу. 

В. о. директора Департаменту податкової політики                    В. П. Овчаренко 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА РІЗНИЦІ ПРИ 
СПИСАННІ БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Індивідуальна податкова консультація Головного управління Державної фіскальної служби України у 
Донецькій області 

від 5 травня 2018 р. N 2012/ІПК/05-99-12-03-16 

Головне управління ДФС у Донецькій області розглянуло звернення щодо коригування фінансового 
результату до оподаткування на різниці при списанні безнадійної дебіторської заборгованості та, керуючись 
ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у редакції, чинній з 01.01.2018, повідомляє таке. 

Відповідно до підп. 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 
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Кодексу. 
Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні резервів 

(забезпечень), у тому числі резерву сумнівних боргів, визначено нормами ст. 139 Кодексу. 
Згідно з підп. 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. 

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; 

на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних 
боргів), яка відповідає ознакам, визначеним підп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу (підп. 139.2.2 п. 139.2 
ст. 139 Кодексу). 

Підпунктом 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу визначено, що безнадійна заборгованість - заборгованість, 
що відповідає одній з перелічених підпунктом ознак. Зокрема, відповідно до підп. "а" підп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 
14 Кодексу під безнадійною заборгованістю розуміється заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув 
строк позовної давності. 

Підпунктом "а" підп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу не встановлюється будь-яких додаткових умов для 
визнання заборгованості, за якою минув строк позовної давності, безнадійною. Ця норма Кодексу не 
передбачає необхідності здійснення платником податку - кредитором будь-яких заходів щодо стягнення 
заборгованості, зокрема у судовому порядку, визнання боржника банкрутом тощо. Тож, виключним та 
достатнім критерієм для визнання заборгованості безнадійної згідно з "а" підп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу 
є сплив строку позовної давності щодо такої заборгованості, незалежно від того звертався кредитор до суду з 
метою її стягнення чи ні. 

Таким чином, у разі якщо заборгованість відповідає критерію, визначеному підп. "а" підп. 14.1.11 п. 
14.1 ст. 14 Кодексу, платники податку не повинні здійснювати перевірку відповідності такої заборгованості 
іншим критеріям, передбаченим підп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу. 

Списання такої заборгованості за рахунок створених резервів сумнівної заборгованості регулюється 
положеннями п. 139.2 ст. 139 Кодексу. 

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. 

Водночас зауважимо, що відповідно до підп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу сума заборгованості 
одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної 
давності, є безповоротною фінансовою допомогою. 

Згідно з підп. 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 підп. 140.5.9 п. 
140.5 ст. 140 Кодексу. 

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися 
виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу). 

ЩОДО СПИСАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ І ВИЗНАННЯ ЇЇ БЕЗНАДІЙНОЮ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 16 квітня 2018 р. N 1620/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо списання дебіторської 
заборгованості і визнання її 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. 
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Згідно з пп. 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. 
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 пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 
Кодексу). 

Отже, платник податку зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму списаної 
дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів). 

При цьому зменшення фінансового результату здійснюється лише на суму дебіторської 
заборгованості, яка відповідає ознакам пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу. 

Зокрема, відповідно до пп. "ґ" пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу під безнадійною заборгованістю 
розуміється 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). 

Таким чином, платник податку має право зменшити фінансовий результат на суму безнадійної 
заборгованості фізичної особи, якщо така заборгованість прострочена понад 180 днів, що не перевищує 25 
відсотків мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового 
року, і процедура банкрутства фізичних осіб законодавчо не затверджена. 

При цьому положення пп. "ґ" пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу не передбачають необхідності 
здійснення платником податку - кредитором будь-яких заходів щодо стягнення заборгованості, зокрема у 
судовому порядку. 

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися 
виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу). 

ЩОДО ВИЗНАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ БЕЗНАДІЙНОЮ ТА КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО 
РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 14 лютого 2018 р. N 611/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання заборгованості безнадійною та 
коригування фінансового результату до оподаткування 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. 

Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні резервів 
(забезпечень), у тому числі резерву сумнівних боргів, визначено нормами ст. 139 Кодексу. 

Згідно з пп. 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. 
Відповідно до пп. 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 
боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу. 

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу визначено пп. 14.1.11 п. 
14.1 ст. 14 Кодексу. 

Безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає, зокрема такій ознаці, заборгованість, 
стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-
мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством (пп. "ж" п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 
14 Кодексу). 

Згідно п. 1 ст. 141 Закону України від 2 вересня 2014 N 1669-VII "Про тимчасові заходи на період 
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проведення антитерористичної операції" (далі - Закон N 1669), Торгово-промислова палата України та 
уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини 
непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта 
господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної 
сили) для суб'єктів малого підприємництва видається безкоштовно. 

Відповідно до ст. 10 Закону N 1669, протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім 
документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на 
території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за 
невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України. 

Як зазначено у Вашому листі, боржник (орендодавець) перебуває на тимчасово окупованій території 
України. 

Отже, заборгованість орендодавця, який знаходиться на тимчасово окупованій території України, 
перед орендарем за авансовий платіж по орендній платі нежитлового приміщення підпадає під визначення 
безнадійної, у разі якщо стягнення її стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, 
стихійного лиха (форс-мажорних обставин), що підтверджено сертифікатом торгово-промислової палати про 
настання обставин непереборної сили. 

Списання такої заборгованості за рахунок створених резервів сумнівної заборгованості регулюється 
положеннями п. 139.2 ст. 139 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 КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ ТА 
КОРИГУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ПРИ СПИСАННІ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Індивідуальна податкова консультація Офісу великих платників Державної фіскальної служби України 
від 7 березня 2018 р. N 925/ІПК/28-10-01-03-11 

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби розглянув звернення щодо 
коригування фінансового результату до оподаткування та коригування податкового кредиту при списанні 
дебіторської заборгованості та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), у межах своїх 
повноважень повідомляє. 

Безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній із таких ознак, зокрема: 
[заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності (підп. "а" підп. 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 (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). 
Тобто дебіторська заборгованість за перерахованим авансом, за якою минув термін позовної давності, 

належатиме до безнадійної на підставі підп. "а" підп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, якщо всі заходи, 
проведені платником з її стягнення, не привели до позитивних наслідків. 

Слід зазначити, що направлення претензій боржникам не є достатнім заходом для досягнення 
позитивних наслідків зі стягнення заборгованості. 

Щодо впливу витрат від списання такої безнадійної заборгованості на об'єкт оподаткування 
податком на прибуток слід зазначити таке. 

Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні резерву 
сумнівних боргів, визначено нормами п. 139.2 ст. 139 Кодексу. 

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат від списання дебіторської 
заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів (підп. 139.2.1 п. 139.1 ст. 139 Кодексу). 

Також фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму списаної дебіторської 
заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, 
визначеним підп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу (підп. 139.2.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу). 

Пунктом 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 N 237 (далі - П(С)БО N 10), визначено, 
зокрема, що у разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська 
заборгованість списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної 
безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів. 

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у 
разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат. 

Таким чином, у разі списання дебіторської заборгованості, яка відповідає/не відповідає ознакам, 
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встановленим підп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, щодо якої не створено резерв сумнівних боргів, фінансовий 
результат до оподаткування згідно з підп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу підлягає збільшенню на суму 
списаної заборгованості. 

При цьому зменшення фінансового результату відповідно до підп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу 
здійснюється лише на суму дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам підп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 
Кодексу, чинним на дату її списання, незалежно від того, чи створено резерв сумнівних боргів за такою 
заборгованістю. 

Слід зазначити, що сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, 
що не стягнута після закінчення строку позовної давності, вважається безповоротною фінансовою 
допомогою (підп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу) 

Враховуючи вимоги підп. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, платник податку на суму перерахованої 
безповоротної фінансової допомоги особам, що не є платниками податку, та платникам податку, які 
оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні 
положення" цього Кодексу, крім безповоротної фінансової допомоги, 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, 
збільшує фінансовий результат податкового (звітного) періоду. 

Щодо оподаткування податком на додану вартість 

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається, виходячи з 
договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) 
платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду, 
зокрема у зв'язку з: 

придбанням і/або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг; 
придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших 

необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), 
у тому числі при їх імпорті. 

Згідно з інформацією, наведеною у запиті ТОВ, за попередньо оплаченими товарами/послугами, які в 
межах терміну позовної давності не були поставлені, у підприємства виникла безнадійна дебіторська 
заборгованість. 

Щодо податкових наслідків у частині ПДВ слід зазначити, що по факту визнання дебіторської 
заборгованості безнадійною така заборгованість підлягає списанню з урахуванням ПДВ по вартості 
оплаченого товару/послуги (з ПДВ). 

Тобто відповідно до п. 198.3 ст. 198 Кодексу за даних умов платником податків втрачається право на 
податковий кредит за такими товарами/послугами. 

Враховуючи вищенаведене, ТОВ необхідно відкоригувати суму податкового кредиту, сформованого 
при попередній оплаті непоставлених товарів/послуг. 

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 ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНУ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ДО ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯКА 
ВИНИКЛА ЗА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМ ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ, З 

МЕТОЮ ВИЗНАННЯ ЇЇ БЕЗНАДІЙНОЮ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 29 травня 2018 р. N 2362/6/99-99-14-03-03-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 
розглянула запит про надання індивідуальної податкової консультації з питань застосування окремих 
положень Кодексу та повідомляє. 

Щодо застосування терміну позовної давності до заборгованості , яка виникла за 
зовнішньоекономічним договором купівлі-продажу товарів, з метою визнання її безнадійною. 

Підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що безнадійна заборгованість - це 
заборгованість, що відповідає одній з перелічених підпунктом ознак. Зокрема, відповідно до підпункту "а" 
підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу під безнадійною заборгованістю розуміється заборгованість 
за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності. 

Згідно зі статтею 256 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року N 435-IV, зі змінами та 
доповненнями (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 (ст. 257 ЦКУ). Для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна 
позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю (ст. 258 ЦКУ). 

Зокрема, статтею 8 Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 року 
(далі - Конвенція), яку ратифіковано Постановою Верховної Ради України від 14 липня 1993 року N 3382-
ХІІ, встановлено строк позовної давності чотири роки. 

Разом з тим у будь-якому випадку строк позовної давності минає не пізніше, ніж через 10 років з дня, 
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коли цей строк розпочався (ст. 23 Конвенції). 
Ця Конвенція застосовується лише в тих випадках, коли комерційні підприємства сторін договору 

міжнародної купівлі-продажу товарів у момент його укладення перебувають у Договірних державах. 
Оскільки ця Конвенція не передбачає інше, вона застосовується незалежно від права, яке могло б підлягати 
застосуванню на підставі норм міжнародного приватного права. Ця Конвенція не застосовується в тих 
випадках, коли сторони договору купівлі-продажу в ясній формі виключили її застосування (ст. 3 Конвенції). 

До сфери дії Конвенції входять лише договори міжнародної купівлі-продажу, за винятком тих, перелік 
яких наведено у ст.ст. 4-6 Конвенції. 

Тобто платник податку на прибуток може застосовувати до заборгованості, що виникла за 
зовнішньоекономічним договором купівлі-продажу товарів, термін позовної давності 4 роки за умови, що 
сторони договору належать до країн - учасниць Конвенції та умови договору передбачають застосування 
норм Конвенції. 

Щодо необхідності відображення в Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать 
резиденту України і знаходяться за її межами, заборгованості за зовнішньоекономічним договором купівлі-
продажу товарів, у разі визнання її безнадійною. 

Обов'язковість декларування резидентами валютних цінностей та іншого майна, яке їм належить та 
перебуває за межами України, встановлена статтею 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 
1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю". 

Статтею 1 Указу Президента України 18 червня 1994 року N 319/94 "Про невідкладні заходи щодо 
повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" визначено, що таке 
декларування здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності щоквартально. 

Декларування валютних цінностей, доходів і майна здійснюється суб'єктами підприємницької 
діяльності за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 25.12.95 р. N 207. 

При цьому ні зазначеним Декретом, ні Указом не передбачено можливості недекларування наявності 
валютних цінностей, зокрема заборгованості, яка визнана безнадійною. 

Отже, декларуванню підлягає в тому числі майно резидента, що знаходиться за кордоном. До майна 
відносяться не тільки речі, але й майнові права та обов'язки (ст. 190 ПКУ). Майнове право підприємство не 
втрачає навіть у разі списання заборгованості з балансу. Таким чином, припинити декларування можна 
тільки після припинення майнових прав, яке підтверджено документально. 

Крім того відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний 
характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

ЩОДО СПИСАННЯ АКЦІЙ З БАЛАНСУ ТОВАРИСТВА 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 29 грудня 2017 р. N 3202/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо списання акцій з балансу товариства та, 
керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу визначено підп. 14.1.11 
п. 14.1 ст. 14 Кодексу, відповідно до підп. "д" якого 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, визнається безнадійною заборгованістю. 

Відповідно до підп. 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. 

Для списання безнадійної дебіторської заборгованості здійснюється формування резервів сумнівних 
боргів, при понесенні витрат за якими відповідно до положень п. 139.2 ст. 139 Кодексу здійснюється 
коригування фінансового результату до оподаткування. 

Так, згідно з підп. 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. 
Відповідно до підп. 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 
боргів), яка відповідає ознакам, визначеним підп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу. 

Отже, платник податку зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму списаної 
дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів). 
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При цьому зменшення фінансового результату здійснюється лише на суму дебіторської 
заборгованості, яка відповідає ознакам підп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, чинним на дату її списання, 
незалежно від періоду створення резерву сумнівних боргів за такою заборгованістю. 

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і 
може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

- РСБ. Списання безнадійної заборгованості в податковому обліку. 

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.  

Підприємства зобов'язані створювати в бухгалтерському обліку резерв сумнівних боргів. Це випливає з 
п. 7 П(С)БО 10, п. 2.8 розділу ІІ П(С)БО 25, що підтвердив Мінфін у листі від 15.10.2010 р. № 
31-34020-20-16/28057.  
Виняток становлять лише особи, зазначені в пп. 2 п. 2 розд. І П(С)БО 25, зокрема:  
1) юридичні особи – платники єдиного податку 3 групи (п. 44.2 ПКУ, пп. 3 п. 291.4 ПКУ); 
2) юридичні особи, що відповідають критеріям мікропідприємництва, тобто юридичні особи, у яких (ч. 3 ст. 
55 ГКУ):  
– середньооблікова кількість працівників за звітний рік не перевищує 10 осіб;  
– річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 млн. євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку. 
Ці особи за нормами п. 8 розд. І П(С)БО 25 можуть включати в підсумок балансу поточну дебіторську 
заборгованість у фактичній сумі. 

Приклад: Залишок резерву сумнівних боргів на 01.01.2018 р. склав 170000 грн. У звітному періоді 
згідно з обраною та зафіксованої в наказі про облікову політику методикою нараховано РСД у сумі 220000 
грн. У цьому ж періоді списано заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності 
(відповідає пп. а) пп. 14.1.11 ПКУ) у сумі 520000 грн. 

(фрагмент додатку РI) 
РІЗНИЦІ 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ ПЕРЕХОДІ ЗІ 
СПРОЩЕНОЇ НА ЗАГАЛЬНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 2 травня 2018 р. N 1969/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат Різниці, на які зменшується фінансовий результат

ко
д назва різниці сума ко

д 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 139.2 статті 139 
розділу ІІІ ПКУ)

220
000

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 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

130
000

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 розділу ІІІ ПКУ)

5200
00
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… 
Разом з тим повідомляємо, що при списанні дебіторської заборгованості, яка відповідає/не відповідає 

ознакам, встановленим підп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, щодо якої не створено резерв сумнівних боргів, 
фінансовий результат до оподаткування згідно з підп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу підлягає збільшенню 
на суму списаної заборгованості. При цьому зменшення фінансового результату відповідно до підп. 139.2.2 
п. 139.2 ст. 139 Кодексу здійснюється лише на суму дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам підп. 
14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, чинним на дату її списання, незалежно від того, чи створено резерв сумнівних 
боргів за такою заборгованістю. 

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 ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ОРЕНДОДАВЦЯ, 
А ТАКОЖ НЕОБХІДНОСТІ КОРИГУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА 

ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ЦИСТЕРН, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ 
ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ТА ВИЗНАННЯ ДОХОДУ ВІД ОПЕРАТИВНОЇ 

ОРЕНДИ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 12 березня 2018 р. N 975/6/99-99-15-01-01-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - 
Кодекс), розглянула лист Товариства щодо надання індивідуальної податкової консультації стосовно 
оподаткування податком на прибуток основних засобів орендодавця, а також необхідності коригування 
податкових зобов'язань з податку на додану вартість (далі - ПДВ) за договором оренди цистерн, які 
знаходяться на території проведення антитерористичної операції, та визнання доходу від оперативної 
оренди, та повідомляє таке. 

Відповідно до пункту 52.1 статті 52 Кодексу за зверненням платників податків контролюючі органи 
надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих 
норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 
органи. 

Щодо порядку коригування податкових зобов'язань з ПДВ 
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 

1.1 статті 1 Кодексу). 
Відповідно до пункту 185.1 статті 185 Кодексу визначено, що об'єктом оподаткування податком на 

додану вартість є операції з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній 
території України, відповідно до статті 186 Кодексу. 

Постачання послуг - це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі 
права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових 
прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в 
процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 
Кодексу). 

При цьому 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), за винятком: 

товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню; 
газу, який постачається для потреб населення. 
До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних 

і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку 
третю особу у зв'язку компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної вартості не 
включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три процент річних та інфляційні, що отримані 
платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань. 

До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми 
компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді 
виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на 
утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуг та на енергоносії), та вартість 
матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем 
товарів/послуг, поставлених таким платником податку. 

Підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що 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 агентським договорами. 
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Статтями 284 та 286 Господарського кодексу України визначено, що істотною умовою договору 
оренди є, зокрема, орендна плата, яка є фіксованим платежем, який орендар сплачує орендодавцю незалежно 
від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням 
сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством. 

Правила визначення дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ встановлено статтею 187 
Кодексу. 

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: 

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; 

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 постачання послуг платником 
податку. 

На дату виникнення податкових зобов'язань у загальному порядку з правилом "першої події", 
визначеним пунктом 187.1 статті 187 Кодексу, 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 (пункти 201.1 та 201.4 статті 201 Кодексу). 

Варто зазначити, що згідно з рішенням суду відмовлено орендодавцю у стягненні заборгованості з 
орендної плати за користування цистернами, що перебували на непідконтрольній території. 

Водночас питання коригування податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з відмовою стягнення 
заборгованості з орендної плати судом не розглядалося і рішення щодо їх коригування не виносилося. 

Таким чином, оскільки в даному випадку не здійснюється будь-яка зміна суми компенсації вартості 
послуг, перегляд цін, перерахунок або повернення постачальником суми попередньої оплати послуг, 
коригування податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до пункту 192.1 статті 192 розділу V Кодексу не 
здійснюється. 

Щодо оподаткування податком на прибуток основних засобів орендодавця 
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 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. 

Отже, доходи від оперативної оренди визнаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при 
формуванні фінансового результату до оподаткування та на підставі первинних документів. 

Крім того, згідно з пунктами 138.1, 138.2 статті 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 пункту 138.3 статті 138 Кодексу. 

Підпунктом 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 Кодексу визначено, 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 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. 

Згідно з підпунктом 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 Кодексу не підлягають амортизації та проводяться 
за рахунок відповідних джерел фінансування витрати на придбання / самостійне виготовлення та ремонт, а 
також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів. 

Терміни "невиробничі основні засоби", "невиробничі нематеріальні активи" означають відповідно 
основні засоби, нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника 
податку. 

Слід зазначити, що відповідно до підпункту 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 Кодексу господарською 
діяльністю вважається 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. 

Виходячи з викладеного вище, основні засоби, передані орендодавцем в оперативну оренду для 
використання орендарем у своїй господарській діяльності на непідконтрольній Україні території, за які 
припинена сплата орендних платежів, що підтверджується відповідним рішенням суду, вважаються такими, 
що не використовуються орендодавцем в його господарській діяльності та не підлягають амортизації. 
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Водночас на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності відповідно 
до підпункту 139.2.1 пункту 139.2 статті 139 Кодексу платник податку збільшує фінансовий результат до 
оподаткування. 

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 підпунктом 
14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу. 

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний 
характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

7. Види податкових різниць, що виникають при здійсненні фінансових операцій: 

- розрахунок обмеження щодо віднесення до податкових витрат відсотків за фінансовими 
зобов'язаннями перед нерезидентом; 

Як розраховуються показники рядків 3.1.1 та 3.2.1 додатка РІ до Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств, якщо в першому кварталі звітного року відображено збільшення фінансового 
результату 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 відповідно до п. 140.2 ст. 140 ПКУ, а в наступних звітних періодах звітного року є/немає 

такої суми перевищення? 
(Консультує Державна фіскальна служба України) 

zir.sfs.gov.ua 
від 22 травня 2018 р. 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 
2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), 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 ПКУ. 

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 
перевищує двадцять мільйонів гривень, об'єкт оподаткування визначається шляхом коригування фінансового 
результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розд. III ПКУ. 

У п. 140.1 ст. 140 ПКУ наведені різниці, які виникають при здійсненні операцій з борговими 
зобов'язаннями (в тому числі процентів за борговими зобов'язаннями), та умови, за якими здійснюється 
відповідне коригування фінансового результату до оподаткування. 

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. 

Згідно з п. 140.2 ст. 140 ПКУ для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в 
п. 140.1 ст. 140 ПКУ, 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 ст. 140 ПКУ. 
Пунктом 140.3 ст. 140 ПКУ встановлено, що проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 
140.2 ст. 140 ПКУ, 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 ст. 140 ПКУ. 
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Згідно з частиною першою ст. 13 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" звітним періодом для складання фінансової звітності 
є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого 
півріччя, дев'яти місяців. 

Отже, відображення різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій та передбачають 
коригування фінансового результату до оподаткування на підставі п. п. 140.2, 140.3 ст. 140 ПКУ, 
здійснюється у рядках 3.1.1 та 3.2.1 додатка РІ "Різниці" до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 (у редакції 
наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 N 467) (далі - додаток РІ до Декларації): 

у рядку 3.1.1 додатка РІ до Декларації відображається сума 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 
розд. III ПКУ); 

у рядку 3.2.1 додатка РІ до Декларації відображається сума процентів, зменшена щорічно на 5 
відсотків, яка збільшила фінансовий результат до оподаткування минулих періодів (п. 140.3 ст. 140 розд. III 
ПКУ). 

При цьому показники рядків 3.1.1 та 3.2.1 додатка РІ до Декларації щодо коригування фінансового 
результату до оподаткування відповідно до п. п. 140.2, 140.3 ст. 140 ПКУ розраховуються на підставі даних 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності першого кварталу, півріччя, трьох кварталів, року. 

Правила коригування фінрезультата згідно з п. 140.2 ПК 
У вигляді формули це виглядає так: 

СП = ПН - СО, де 
СП - сума перевищення, яка збільшує ФР до оподаткування згідно з п. 140.2 ПК; 
ПН - проценти, нараховані в бухобліку за борговими зобов'язаннями перед пов'язаними особами – 

нерезидентами можна взяти з обороту за Дт 951 "Відсотки за кредит", 952 - Кт 684. 
• лист ДФСУ від 18.07.16 р. N 15386/6/99-99-15-02-02-15 – обмеження на врахування процентів 

стосується процентів платника за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, що 
виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами. 

• лист ДФСУ від 10.02.16 р. N 2669/6/99-99-19-02-02-15 – враховується вся сума нарахованих у 
бухгалтерському обліку процентів незалежно від того, чи відображені такі проценти при формуванні 
фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку. 
СО - сума обмеження згідно п. 140.2 ПК: 

                          СО = 0,5 х (ФРО + ФВ + АВ), де 
ФРО - фінансовий результат до оподаткування звітного періоду. Це показник рядка 2290 Звіту про 

фінансові результати; 
ФВ - фінансові витрати.  
Лист ДФСУ від 27.04.16 p. N 9491/6/99- 99-15-02-02-15 – фінансовими є всі витрати підприємства на 

сплату процентів (у тому числі, процентів, що підлягають капіталізації), а також інші витрати, пов'язані із 
запозиченнями.  

АВ - сума амортизаційних відрахувань за звітний період. Це оборот за кредитом рахунка 13 "Знос 
(амортизація) необоротних активів". Відображається в рядку 2215 Звіту про фінансові результати. 

Розрахована сума перевищення процентів відображається в рядку 3.1.1 додатка РІ до декларації за 
звітний період. 

Приклад: Платник податку на прибуток у 2018 році зобов'язаний застосовувати коригування 
бухгалтерського фінрезультату на різницю згідно з п. 140.2 ПК. У таблиці наведено три варіанти даних 
платника за 2018 рік: 

(грн.) 

N  
з/п

Показник Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3

1 2 3 4 5

1 Фінансові витрати 400 000

2 Амортизаційні відрахування 40 000

3 Фінансовий результат до оподаткування 500 000 50 000 -500 000

4 Сума обмеження* – 0,5 х (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3)1 470 000 245 000 -250 000

5 Нараховані проценти за кредитами і позиками від пов’язаних 
осіб - нерезидентів

360 000
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Правила коригування фінрезультата згідно з п. 140.3 ПК 

формула для розрахунку суми перевищення з урахуванням п. 140.3 ПК: 

СПп = (ПН + СПм х 0,95) - СО,  де 
СПп - сума перевищення процентів за звітний період поточного року. Відображається в рядку 3.1.1 

додатка РІ до декларації за даний звітний період; 
СПм - сума перевищення процентів за підсумками минулого звітного року, яка була відображена в 

рядку 3.1.1 додатка РІ до декларації за минулий рік. 

Якщо сума нарахованих за звітний період і "торішніх" процентів: 
- не перевищить суму обмеження, розраховану за цей період (тобто перевищення не буде:   СПп ≤ 0) 

- то на суму "торішніх" процентів, зменшену на 5%, можна зменшити фінрезультат звітного періоду. Для 
цього її потрібно відобразити в рядку 3.2.1 додатка РІ до декларації за звітний період; 

- перевищить суму обмеження в межах 95 % "торішніх" процентів - тоді в рядку 3.2.1 додатка РІ до 
декларації за звітний період можна відобразити суму торішніх процентів, але не всю, а лише різницю між 
розрахунковою сумою обмеження та сумою процентів, нарахованих за поточний звітний період; 

- перевищить суму обмеження на суму, що перевищує 95 % "торішніх" процентів, - тоді в рядку 3.1.1 
додатка РІ до декларації за звітний період відображатиметься сума перевищення процентів, нарахованих у 
звітному періоді, а рядок 3.2.1 пустий. Тобто зменшити фінрезультат торішніх процентів у цьому періоді не 
вдасться. 

Приклад: Платник податку на прибуток, який зобов’язаний коригувати фінрезультат на всі різниці, 
передбачені ПК, у 2017 році отримав кредит від нерезидента - пов'язаної особи. За результатами 2017 року 
сума процентів, нарахованих за даним кредитом, перевищила на 24 000 грн. суму обмеження, розраховану 
згідно з п. 140.2 ПК. Сума перевищення збільшила фінрезультат до оподаткування за 2017 і рік і була 
відображена в рядку 3.1.1 додатка РІ до декларації за цей рік. 

(грн.) 

6 Сума процентів, що перевищує суму обмеження [додатне 
значення (ряд. 5 - ряд. 4)1 – відображається у рядку 3.1.1 
додатка РІ

- 115 000 360 000

* Максимальна сума процентів, яку можна включити до витрат для цілей податку на прибуток.

N 
з/п Найменування показника

Звітний період 2018 року

І 
квартал Півріччя Три 

квартали Рік

1 2 3 4 5 6

1 Фінансові витрати 25 000 49 000 80 000 106 000

2 Амортизаційні відрахування 15 000 30 000 45 000 60 000

3 Фінансовий результат до оподаткування 300 000 60 000 15 000 10 000

4 Сума обмеження* [0,5 х (ряд. 1 +  ряд. 2 + ряд. 3)] 170 000 69 500 70 000 88 000

5 Нараховані проценти за кредитом, отриманим від 
нерезидента - пов'язаної особи 24 000 48 000 72 000 96 000

б
Сума перевищення процентів, що збільшила 
фінрезультат до оподаткування за 2016 рік, зменшена 
на 5 % (24 000 - 24 000 х 5 %)

22 800

7
Сума "нерезидентських" процентів, нарахованих за 
звітний період 2017 року, і суми перевищення за 2016 
рік (ряд. 5 + ряд. б)

46 800 70 800 94 800 118 800

8 Загальна сума перевищення процентів за звітний 
період [додатне значення (ряд. 7 - ряд. 4)1

-- 1 300 24 800 30 800

9

Відображення в додатку РІ до декларації за звітний 
період: 
- ряд. 3.1.1

- - 2 000 16 000
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(фрагмент додатку РI) 
РІЗНИЦІ 

- відображення від'ємного об'єкта оподаткування минулих років; 

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 

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 
Київській області від 20 червня 2017 р. N 729/ІПК/10-36-12-16-20 

… 
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.  

… 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. 

- ряд. 3.2.1 22 800 21 500 - -

* Максимальна сума процентів, яку можна включити до витрат для цілей податку на прибуток.

Різниці, на які збільшується фінансовий результат Різниці, на які зменшується фінансовий 
результат

код назва різниці су
ма код назва різниці су

ма

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 роздiлу III ПКУ)

3.1.1 С у м а п е р е в и щ е н н я н а р а х о в а н и х 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 (пункт 140.2 статті 140 
розділу ІІІ ПКУ)

3 . 2 .
1

Сума процентів, зменшена 
щорічно на 5 відсотків, яка 
збільшила фінансовий 
р е з у л ь т а т д о 
оподаткування минулих 
періодів (пункт 140.3 статті 
140 розділу ІІІ ПКУ)

Різниці, на які збільшується фінансовий результат Різниці, на які зменшується фінансовий результат

код назва різниці сум
а код назва різниці су

ма

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)
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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… 

140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується: 

140.5.1. на суму перевищення ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", над договірною 
(контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні 
фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) 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 (вартості, за якою відповідна операція 

повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами 
бухгалтерського обліку) 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; 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНОГО КОРИГУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 25 травня 2018 р. N 2340/6/99-99-12-03-07-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України (далі - ДФС) розглянула звернення на отримання індивідуальної 
податкової консультації щодо проведення самостійного коригування податкових зобов'язань для цілей 
трансфертного ціноутворення та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі Кодекс), повідомляє. 

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 статті 39 Кодексу, які набрали 
чинності з 01.01.2017 р. 

Відповідно до підп. 39.5.4.1. підп. 39.5.4 п. 39.4 ст. 39 Кодексу у разі застосування платником податків 
під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу "витягнутої руки", платник 
податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових 
зобов'язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету; 

розрахувавши свої податкові зобов'язання відповідно до: 
максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна / показник рентабельності 

контрольованої операції була вище максимального значення діапазону цін (рентабельності); 
та/або мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна / показник рентабельності 

контрольованої операції була нижче мінімального значення діапазону цін (рентабельності). 
Таким чином, платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої 

операції і сум податкових зобов'язань виключно щодо ціни контрольованої операції, умови здійснення якої 
не відповідають принципу "витягнутої руки", та за умови, якщо це не призведе до зменшення суми податку, 
що підлягає сплаті до бюджету. 

При цьому, платник податків обраховує діапазон ціни для кожної контрольованої операції окремо та 
визначає необхідну суму коригування щодо такої контрольованої операції. Також зазначимо, що Кодексом не 
передбачено обчислення сальдо від розрахованих позитивних та від'ємних показників коригування окремих 
контрольованих операцій платника податку, тому при визначенні загальної суми збільшення податкових 
зобов'язань необхідно враховувати лише контрольовані операції, у яких сума коригування призведе до 
збільшення фінансового результату до оподаткування. 

Платник податку на прибуток при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 
Кодексу, збільшує фінансовий результат податкового (звітного) року на суму перевищення ціни, визначеної 
за принципом "витягнутої руки", над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна 
операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з 
правилами бухгалтерського обліку) реалізованих товарів (робіт, послуг); на суму перевищення договірної 
(контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні 
фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) придбаних товарів 
(робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом "витягнутої руки" (підп. 140.5.1 та 140.5.2 п. 140.5 ст. 
140 Кодексу). 

Платник податків, який здійснює самостійне коригування ціни контрольованої операції відповідно до 
ст. 39 Кодексу після спливу терміну подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 
попередній звітний податковий рік має право подати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати 
без застосування штрафу, якщо такий уточнюючий розрахунок подається у строк не пізніше 1 жовтня року, 
наступного за звітним (п. 50.1 ст. 50 Кодексу). 

Платники податку на прибуток, які в звітному періоді здійснювали контрольовані операції, для 
проведення самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань, складають 
та подають Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. 

У цьому додатку здійснюється розрахунок різниць, які відображаються у рядках 3.1.3 ТЦ та 3.1.4 ТЦ 
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додатка РІ для коригування фінансового результату до оподаткування. 
Щодо курсу валют, за яким здійснюється відповідне коригування податкових зобов'язань, зазначимо. 
Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за 

результатами якого розрахована ціна відповідає принципу "витягнутої руки", навіть якщо така ціна 
відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції. 

Сума податкового зобов'язання, розрахованого за результатами самостійного коригування, підлягає 
сплаті у строки, визначені статтею 57 цього Кодексу (підп. 39.5.4.2 підп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Кодексу). 

Відповідно до підп. 39.2.2.3 підп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначення зіставності комерційних та/
або фінансових умов операцій з умовами контрольованої операції може здійснюватися, зокрема, але не 
виключно, за результатами аналізу офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого 
Національним банком України, у разі використання такої валюти у розрахунках під час здійснення операції, 
зміни такого курсу. 

Кодексом не передбачено особливостей для встановлення дати здійснення контрольованої операції. 
Водночас, згідно з п. 18 розділу IV Порядку складання Звіту про контрольовані операції, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 р. N 8, у графах 14, 15 "Дата здійснення 
операції" розділу "Відомості про контрольовані операції" додатку до звіту про контрольовані операції 
зазначається однакова дата - дата переходу прав власності на товари або дата складення акту чи іншого 
документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або 
надання послуг. 

Таким чином, коригування ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна 
відповідає принципу "витягнутої руки", здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, 
встановленим Національним банком України, на дату здійснення такої контрольованої операції, що є датою 
переходу прав власності на товари або датою виконання робіт або надання послуг. 

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний 
характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію. 

- обмеження при придбанні товарів, послуг у неприбуткових організацій та у 
«низькоподаткових» нерезидентів; зміни до переліку «неблагонадійних» країн! 

ПКУ:  
75.1.2. 

Не може бути предметом планової документальної перевірки питання дотримання платником податків 
принципу "витягнутої руки", крім випадків перевірки дотримання платником податків вимог підпунктів 
140.5.4, 140.5.6 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу. 

 [Абзац третій підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 викладено у новій редакції згідно із Законом 
України N 2245-VIII від 07.12.2017 р. Зміни діють з 01.01.2018 р.] 

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 
територіях), включених 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; 

нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 
цього Кодексу, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з 
доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами 
держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. 

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 за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої 
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; 
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• Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1045 «Про затвердження переліку держав 
(територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 
статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 
кабінету міністрів україни від 16 вересня 2015 р. n 977». Ця Постанова набрала чинності з 01.01.2018 р. 
– визначено у ІПК від 15.01.2018 № 148/6/99-99-15-02-02-15/ІПК: з 16.09.2015 по 31.12.2017 р. діяв 
перелік, затверджений Розпорядженням КМУ від 16.09.2015 р. №977. 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 480 «Про затвердження переліку 
організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний 
податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, 
та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи» (Відповідно 
до “г” підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ). Ця Постанова набрала 
чинності з 27.07.2017 р. 

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ РІЗНИЦІ ВІДПОВІДНО ДО П.П. 140.5.4 П. 140.5 СТ.140 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 3 липня 2018 р. N 2935/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо застосування податкової різниці 
відповідно до п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст.140 та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), у 
межах компетенції повідомляє таке. 

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 Кодексу. 

Підпунктом 140.5.4 п. 140.5 ст.140 Кодексу встановлено, що платник податку на прибуток, що формує 
різниці, збільшує фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток на суму ЗО відсотків 
вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та 
п.п. 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 цього 
Кодексу), придбаних у, зокрема, нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п. "г" п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 
Кодексу, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, 
отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, 
в якій вони зареєстровані як юридичні особи. 

Вимоги п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу 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 ст. 39 Кодексу, але без подання звіту. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року N 480 затверджено Перелік 
організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), 
у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є 
податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (далі - Перелік). 

Зокрема до Переліку включено резидентів Федеративної Республіки Німеччина з організаційно-
правовими формами (назва мовою держави реєстрації / назва, транслітерована латиницею) - Gesellschaft 
Brgerlichen Rects, Stille Gesellshaft, Kommandit Gesellschaft auf Aktien, Kommandit Gesellschaft, Offene 
Handelsgesellschaft. 

Оскільки до вказаного Переліку не включені резиденти Федеративної Республіки Німеччини з 
організаційно-правовою формою GmbH & Co.KG, то операції з такими контрагентами не підпадають під 
визначення контрольованих відповідно до п.п. "г" п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, за умови, що 
резиденти Федеративної Республіки Німеччина не є пов'язаними з резидентом України особами та/або 
операції з ними не здійснюються через комісіонерів-нерезидентів, і платник податку на прибуток при 
здійсненні вищезазначених операцій не формує різницю відповідно до вимог п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст.140 
Кодексу. 

Водночас зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має 
індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку 
консультацію. 

ЩОДО ВИЗНАННЯ ОПЕРАЦІЙ КОНТРОЛЬОВАНИМИ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 3 липня 2018 р. N 2936/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання операцій контрольованими, та, 
керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке. 

Засади визначення операцій контрольованими встановлено пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. 
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Зокрема пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу зазначено, що контрольованими операціями є 
господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток 
підприємств платника податків. 

Підпунктом "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.1 ст. 39 Кодексу вказано, що контрольованими операціями 
є господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток 
(корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких 
нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. 
Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

На виконання цього підпункту Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 04 липня 2017 
року N 480 "Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують 
податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами 
держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони 
зареєстровані як юридичні особи" (далі - Перелік). 

Зокрема до Переліку включено резидентів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 
Ірландії з організаційно-правовими формами (назва мовою держави реєстрації/назва, транслітерована 
латиницею) - Partnership (Ordinary Partnership), Limited Partnership, Limited Liability Partnership. 

Крім цього, пп. "в" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.1 ст. 39 Кодексу встановлено, що контрольованими 
операціями в тому числі є господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у 
державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів 
України відповідно до підпункту 39.2.1.2 цього підпункту, або які є резидентами цих держав. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1045 визнано таким, що втратило 
чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року N 977, та затверджено новий 
перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 
Кодексу. Вказана постанова набула чинності з 01 січня 2018 року і застосовується до контрольованих 
операцій, здійснених з 01 січня 2018 року. 

До вказаного Переліку зокрема відноситься Ісламська Республіка Іран. 
В даному випадку для визнання операцій з резидентом Сполученого Королівства Великої Британії 

та Північної Ірландії контрольованою або неконтрольованою недостатньо документів, які могли б 
підтвердити організаційно-правову форму, податковий статус компанії "ZIBA LIMITED" (Великобританія) та 
зв'язок компанії-резидента України із компанією Вантажоодержувача Ісламської Республіки Іран. 

Водночас зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має 
індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку 
консультацію. 

(фрагмент додатку РI) 
РІЗНИЦІ 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА ДЕЯКІ 
ВИТРАТИ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 7 червня 2017 р. N 533/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат Різниці, на які зменшується 
фінансовий результат

код назва різниці су
ма код назва різниці су

ма

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
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… 
Таким чином, якщо сума витрат на придбання товарів (робіт, послуг) у неприбуткових організацій 

підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки", відповідно до 
процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, або сума таких витрат сукупно протягом звітного (податкового) року 
не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року, податкові різниці для коригування фінансового результату до оподаткування відповідно 
до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. Кодексу не виникають. 

У разі якщо сума витрат на придбання товарів (робіт, послуг) у неприбуткових організацій не 
підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки", відповідно до 
процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, і така сума перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, то фінансовий результат збільшується на 
суму 30 відсотків вартості таких товарів (робіт, послуг). При цьому вартість товарів (робіт, послуг) не 
зменшується на суму 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року. 

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПІДП. 140.5.4 П. 140.5 СТ. 140 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ 
УКРАЇНИ 

Індивідуальна податкова консультація Головного управління Державної фіскальної служби України у 
Волинській області 

від 12 березня 2018 р. N 959/ІПК/10/03-20-12-04-08 

Відповідно до підп. 39.2.1.7 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу з 01.01.2017 р. критерії визначення 
господарських операцій контрольованими мають відповідати одночасно: 

- річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського 
обліку, перевищує 150 мільйонів 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 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за 
відповідний податковий (звітний) рік. 

Отже, вартісні критерії віднесення господарських операцій до контрольованих визначаються за 
підсумками податкового (звітного) року. 

Відповідно до п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду 
збільшується, зокрема, на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та 
послуг (крім зазначених у п. 140.2 та у підп. 140.5.5 п. 140.5 ст. 140 Кодексу та операцій, які визнані 
контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), придбаних у: 

- нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на 
територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України 
відповідно до підп. 39.2.1.2 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 цього Кодексу; 

- нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України відповідно до підп. "г" підп. 39.2.1.1 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, які не сплачують 
податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами 
держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони 
зареєстровані як юридичні особи. 

Для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є 
календарний рік (підп. 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 Кодексу). 

Оскільки вартісні критерії контрольованих операцій встановлені в розрахунку на рік, право на 
незастосування податкової різниці щодо збільшення фінансового результату до оподаткування відповідно 
до підп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу надається платнику податків лише за підсумками відповідного 
податкового (звітного) року. 

Нормами Кодексу встановлено, що розрахунок оподатковуваного прибутку здійснюється із 
застосуванням податкових різниць (підп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу). Правом не проводити такі 
коригування можуть скористатися платники, 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 гривень. 

Згідно з підп. 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. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і 
закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду. 

У даному випадку коригування фінансового результату до оподаткування на податкову різницю, 
визначену згідно з підп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, здійснюється за наявності в сукупності двох умов: 

- податковий (звітний) період для подання декларації з податку на прибуток у 2018 році є 
квартальним; 

- здійснення у 2018 році операцій придбання товарів (у т. ч. необоротних активів, робіт та послуг): у 
нерезидентів, зареєстрованих у державах, включених до переліку, затвердженого КМУ відповідно до підп. 
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39.2.1.2 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу; у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до 
переліку, затвердженого КМУ відповідно до підп. "г" підп. 39.2.1.1 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. 

Таким чином, здійснення коригування фінансового результату на суму 30 відсотків вартості товарів у 
податковій звітності за 1 квартал, 1 півріччя та 3 квартали 2018 року не залежить від визнання (не визнання) 
господарської операції у 2017 році контрольованою. 

Платник податків щокварталу (1 квартал, півріччя, три квартали) визначає податкову різницю та 
збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду на суму 30 відсотків 
вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів з особливою 
юрисдикцією. 

При цьому платник податків має право за підсумками відповідного податкового (звітного) року не 
здійснювати коригування фінансового результату, якщо операція не є контрольованою та сума таких 
витрат підтверджується за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, 
встановленої ст. 39 цього Кодексу, але без подання звіту. 

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може 
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 

ПРО НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 31 СІЧНЯ 
2018 РОКУ N 108 

Лист Державної фіскальної служби України 
від 2 травня 2018 р. N 12908/7/99-99-15-02-01-17 

Державна фіскальна служба України з метою належного адміністрування податку на прибуток 
підприємств та забезпечення податкового контролю з питання трансфертного ціноутворення повідомляє. 

07 березня 2018 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31січня 2018 року N 
108 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 
1045" (далі - Постанова N 108). 

Постановою N 108 з переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим п.п. 
39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1045, виключено держави Грузія, Республіка Естонія, 
Латвійська Республіка, Республіка Мальта та Угорщина. 

  
Щодо визнання операцій контрольованими у 2018 звітному році 
Відповідно до п.п.39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарські операції, передбачені 

підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним 
представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно 
виконуються такі умови: 

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського 
обліку, перевищує 150 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) 
рік; 

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за 
правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за 
відповідний податковий (звітний) рік. 

Отже, у разі здійснення в 2018 році господарських операцій з нерезидентами, зареєстрованими у 
Грузії, Республіці Естонія, Латвійській Республіці, Республіці Мальта чи в Угорщині, за відсутності інших 
критеріїв, визначених у підпунктах "а","б", "г","ґ" п.п.39.2.1.1п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, вони будуть 
визнаватися контрольованими у разі одночасного виконання таких умов: 

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського 
обліку, перевищує 150 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за 2018 податковий (звітний) рік; 

обсяг господарських операцій платника податків з таким контрагентом (визначений за правилами 
бухгалтерського обліку), здійснених у період з 01.01.2018 по 06.03.2018, перевищує 10 млн. грн. (за 
вирахуванням непрямих податків). 

Приклад. Підприємство у 2018 році здійснювало господарські операції з непов'язаною особою - 
нерезидентом із Латвійської Республіки. Річний дохід підприємства у 2018 році становить 180 млн. гривень. 

Загальний обсяг господарських операцій платника податків, здійснених протягом 2018 звітного року з 
цим нерезидентом, становить 37 млн. гривень. З них здійснених у період з 01.01.2018 по 06.03.2018 - 12,5 
млн. гривень. 

Господарські операції, здійснені в період з 01.01.2018 по 06.03.2018, визнаються контрольованими та 
підлягають відображенню у звіті про контрольовані операції за 2018 рік. 

Приклад. Підприємство у 2018 році здійснювало господарські операції з непов'язаною особою - 
нерезидентом із Грузії. Річний дохід платника податків у 2018 році перевищує 150 млн. гривень. 

Головні управління ДФС в 
областях та м. Києві, Офіс великих 
платників податків ДФС
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Загальний обсяг господарських операцій платника податків, здійснених протягом 2018 звітного року з 
нерезидентом із Грузії, становить18млн. гривень. З них здійснених у період з 01.01.2018 по 06.03.2018-          
7 млн.гривень. 

Господарські операції, здійснені в період з 01.01.2018 по 06.03.2018, не визнаються контрольованими. 
  
Застосування платниками різниць, передбачених п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу 

Згідно з п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст.140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду 
збільшується на суму 30 відс. вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім 
операцій, зазначених у п. 140.2 та п.п. 140.5.6 п. 140.5 ст. 140, та операцій, визнаних контрольованими 
відповідно до ст.39 Кодексу), придбаних, зокрема, у нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб - 
нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), 
затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст.39 Кодексу. 

Вимоги п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст.140 Кодексу 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 ст. 39 Кодексу, але без подання звіту. 

Якщо з урахуванням вартісних критеріїв, визначених у п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, 
господарські операції з придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидентів, зареєстрованих у Грузії, Республіці 
Естонія, Латвійській Республіці, Республіці Мальта або в Угорщині, здійснені в період з 01.01.2018 по 
06.03.2018, не визнаються контрольованими, платники податків мають збільшити фінансовий результат 
за підсумками І кварталу 2018 року на суму 30 відс. вартості таких товарів (робіт, послуг). 

У разі незастосування платником податків різниці відповідно до п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу 
обґрунтування "ринковості" цін таких операцій згідно з методологією трансфертного ціноутворення платник 
податків має надати на вимогу контролюючого органу під час документальної перевірки та/або у випадках, 
передбачених п. 73.3 ст. 73 Кодексу. 

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. 

ЩОДО ВИЗНАННЯ ОПЕРАЦІЙ КОНТРОЛЬОВАНИМИ У 2018 ЗВІТНОМУ РОЦІ 

Індивідуальна податкова консультація Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби 
України 

від 5 червня 2018 р. N 2470/ІПК/28-10-01-03-11 

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби розглянув звернення щодо визнання 
операцій контрольованими у 2018 звітному році та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - 
Кодекс), у межах своїх повноважень повідомляє. 

07 березня 2018 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року N 
108 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 
1045" (далі - Постанова N 108). 

Постановою N 108 з переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підп. 
39.2.1.2 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 
грудня 2017 року N 1045, виключено держави: Грузія, Республіка Естонія, Латвійська Республіка, Республіка 
Мальта та Угорщина. 

Відповідні роз'яснення щодо визнання операцій контрольованими у 2018 звітному році надано у листі 
ДФС України від 02.05.2018 N 12908/7/99-99-15-02-01-17. 

Зокрема, відповідно до підп. 39.2.1.7 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарські операції, 
передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним 
представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно 
виконуються такі умови: 

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського 
обліку, перевищує 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) 
рік; 

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за 
правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за 
відповідний податковий (звітний) рік. 

Отже, у разі здійснення в 2018 році господарських операцій з нерезидентами, зареєстрованими у 
Грузії, Республіці Естонія, Латвійській Республіці, Республіці Мальта чи в Угорщині, за відсутності 
інших критеріїв, визначених у підпунктах "а", "б", "г", "ґ" підп. 39.2.1.1 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, 
вони будуть визнаватися контрольованими у разі одночасного виконання таких умов: 

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського 
обліку, перевищує 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за 2018 податковий (звітний) рік; 

обсяг господарських операцій платника податків з таким контрагентом (визначений за правилами 
бухгалтерського обліку), здійснених у період з 01.01.2018 по 06.03.2018, перевищує 10 млн грн (за 
вирахуванням непрямих податків). 
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Приклад. Підприємство у 2018 році здійснювало господарські операції з непов'язаною особою - 
нерезидентом із Латвійської Республіки. Річний дохід підприємства у 2018 році становить 180 млн гривень. 

Загальний обсяг господарських операцій платника податків, здійснених протягом 2018 звітного року з 
цим нерезидентом, становить 37 млн гривень. З них здійснених у період з 01.01.2018 по 06.03.2018 - 12,5 
млн гривень. 

Господарські операції, здійснені в період з 01.01.2018 по 06.03.2018, визнаються контрольованими та 
підлягають відображенню у звіті про контрольовані операції за 2018 рік. 

Приклад. Підприємство у 2018 році здійснювало господарські операції з непов'язаною особою - 
нерезидентом із Грузії. Річний дохід платника податків у 2018 році перевищує 150 млн гривень. 

Загальний обсяг господарських операцій платника податків, здійснених протягом 2018 звітного року з 
нерезидентом із Грузії, становить 18 млн гривень. З них здійснених у період з 01.01.2018 по 06.03.2018 - 7 
млн гривень. 

Господарські операції, здійснені в період з 01.01.2018 по 06.03.2018, не визнаються контрольованими. 
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 ВИЗНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ-
НЕРЕЗИДЕНТАМИ КОНТРОЛЬОВАНИМИ У РАЗІ ВИЛУЧЕННЯ ДЕРЖАВИ (ТЕРИТОРІЇ) ІЗ 
ЗАТВЕРДЖЕНОГО КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПЕРЕЛІКУ ДЕРЖАВ (ТЕРИТОРІЙ) 

Індивідуальна податкова консультація Головного управління Державної фіскальної служби України у м. 
Києві 

від 5 червня 2018 р. N 2471/ІПК/26-15-12-03-11 

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист про надання індивідуальної податкової 
консультації щодо визнання господарських операцій платника податків з контрагентами-нерезидентами 
контрольованими у разі вилучення держави (території) із затвердженого Кабінетом Міністрів України 
переліку держав (територій) та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 
2755-VI, із змінами і доповненнями (далі - Кодекс), у межах своїх повноважень повідомляє наступне. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1045 визнано таким, що втратило 
чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року N 977, та затверджено новий 
перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підп. 39.2.1.2 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 
Кодексу. Вказана постанова набула чинності з 01 січня 2018 року і застосовується до контрольованих 
операцій, здійснених з 01 січня 2018 року. 

07 березня 2018 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року N 
108 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 
1045" (далі - Постанова N 108). 

Постановою N 108 із переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підп. 
39.2.1.2 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
27.12.2017 N 1045, виключено держави Грузія, Республіка Естонія, Латвійська Республіка, Республіка 
Мальта та Угорщина. 

Відповідно до підп. 39.2.1.7 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарські операції, передбачені підп. 
39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 
39.2.1.5 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі 
умови: 

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського 
обліку, перевищує 150 мільйонів 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 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за 
відповідний податковий (звітний) рік. 

Отже, у разі здійснення у період з 01.01.2018 по 06.03.2018 року господарських операцій із 
нерезидентами, зареєстрованими у Грузії, Республіці Естонія, Латвійській Республіці, Республіці Мальта чи 
в Угорщині, за відсутності інших критеріїв, визначених у п. п. "а" - "б", "г" - "ґ" підп. 39.2.1.7 підп. 39.2.1 п. 
39.2 ст. 39 Кодексу, вони будуть визнаватись контрольованими у разі одночасного виконання наступних 
умов: 

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського 
обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за 2018 податковий (звітний) 
рік; 

обсяг господарських операцій платника податків з таким контрагентом (визначений за правилами 
бухгалтерського обліку) перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків). 

Згідно з п. 8 розділу II "Склад та елементи фінансової звітності" Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 07.02.2013 N 73, у звіті про фінансові результати розкривається 
інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства 
за звітний період. 
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Кодексом не встановлено окремий порядок розрахунку вартісного критерію річного доходу платника 
податків для цілей трансфертного ціноутворення. В той же час для цілей підп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 
Кодексу 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. Отже, для цілей ст. 39 Кодексу розрахунок річного доходу здійснюється 
відповідно до вимог, встановлених підп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу. 

Враховуючи те, що підп. 39.2.1.7 ст. 39 Кодексу визначено, що до обсягу річного доходу не 
включаються непрямі податки, обсяг річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей 
трансфертного ціноутворення розраховується як сумарне значення таких показників Звіту про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід) Форма N 2: 

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000), 
інші операційні доходи (ряд. 2120), 
дохід від участі в капіталі (ряд. 2200), 
інші фінансові доходи (ряд. 2220), 
інші доходи (ряд. 2240). 
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених 

наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 N 433, дохід від операційних курсових різниць 
відображається у статті "Інші операційні доходи" (ряд. 2120 Звіту про фінансові результати), а дохід від 
неопераційних курсових різниць - у статті "Інші доходи" (ряд. 2240 Звіту про фінансові результати). 

Отже, дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для обчислення річного 
доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення та не враховується 
для обчислення обсягу (10 мільйонів гривень) господарських операцій платника податків із кожним 
контрагентом. 

Згідно з підп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду 
збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім 
операцій, зазначених у п. 140.2 та підп. 140.5.6 п. 140.5 ст. 140, та операцій, визнаних контрольованими 
відповідно до ст. 39 Кодексу), придбаних, зокрема, у нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб - 
нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), 
затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підп. 39.2.1.2 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. 

Вимоги підп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу 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 ст. 39 Кодексу, але без подання звіту. 

Якщо з урахуванням вартісних критеріїв, визначених у підп. 39.2.1.7 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, 
господарські операції з придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидентів, зареєстрованих у Грузії, Республіці 
Естонія, Латвійській Республіці, Республіці Мальта або в Угорщині, здійснені в період з 01.01.2018 по 
06.03.2018, не визнаються контрольованими, платники податків мають збільшити фінансовий результат за 
підсумками I кварталу 2018 року на суму 30 відсотків вартості таких товарів (робіт, послуг). 

У разі незастосування платником податків різниці відповідно до підп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу 
обґрунтування "ринковості" цін таких операцій згідно з методологією трансфертного ціноутворення платник 
податків має надати на вимогу контролюючого органу під час документальної перевірки та/або у випадках, 
передбачених п. 73.3 ст. 73 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. 

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПІДП. 140.5.4 П. 140.5 СТ. 140 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У 
РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ) 

ЧЕРЕЗ ПОСТІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО НЕРЕЗИДЕНТА 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 4 червня 2018 р. N 2443/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо застосування підп. 140.5.4 п. 140.5 
ст. 140 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у разі здійснення господарських операцій з придбання 
товарів (робіт, послуг) через постійне представництво нерезидента та, керуючись ст. 52 Кодексу, у межах 
компетенції повідомляє таке. 

Відповідно до підп. 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. 

Підпунктом 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу визначено, що платник податку на прибуток, що формує 
різниці, збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі 
необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та підп. 140.5.6 цього пункту, та 
операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), придбаних, зокрема, у нерезидентів (у 
тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до 
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переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підп. 39.2.1.2 підп. 
39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. 

Згідно з підп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 Кодексу нерезиденти - це, зокрема: 
а) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані 

(акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші 
відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України; 

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав 
і міжнародних організацій в Україні. 

Постійне представництво - це постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться 
господарська діяльність нерезидента в Україні (підп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). 

Відповідно до п. 133.2 ст. 133 Кодексу платниками податку на прибуток - нерезидентами є: 
юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з 

джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або 
імунітет згідно з міжнародними договорами України; 

постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або 
виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників. 

Отже, якщо представництво нерезидента здійснює господарську діяльність в Україні (незалежно від 
того, чи є така діяльність тотожною основному виду діяльності нерезидента) і підпадає під визначення 
"постійне представництво", наведене у підп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, то воно повинно реєструватися 
платником податку на прибуток та сплачувати податок на прибуток. 

Якщо постійне представництво розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у 
контролюючому органі, то відповідно до вимог п. 133.3 ст. 133 Кодексу вважається таким, що ухиляється від 
оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування (підп. 141.4.7 п. 141.4 
ст. 141 Кодексу). 

Оскільки постійні представництва з метою оподаткування прирівнюються до платників податку на 
прибуток і суми їх прибутків оподатковуються у загальному порядку, то суми коштів, отримані від резидента 
за операціями з продажу таким представництвом резиденту товарів (робіт, послуг), враховуються при 
обчисленні об'єкта оподаткування у загальному порядку. 

Враховуючи викладене вище, платник податку на прибуток, що формує різниці, не збільшує 
фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток на суму 30 відсотків вартості товарів, у 
тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та підп. 140.5.6 цього 
пункту, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), придбаних у постійних 
представництв нерезидента з місцезнаходженням на території України, які зареєстровані (акредитовані або 
легалізовані) відповідно до законодавства України та є платниками податку на прибуток. 

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 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ НЕРЕЗИДЕНТІВ З МЕТОЮ 
ВИЗНАННЯ ОПЕРАЦІЙ КОНТРОЛЬОВАНИМИ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 17 квітня 2018 р. N 1680/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо підтвердження організаційно-
правових форм нерезидентів з метою визнання операцій контрольованими та, керуючись ст. 52 Податкового 
кодексу України (далі - Кодекс), у межах компетенції повідомляє таке. 

Підпунктом "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.1 ст. 39 Кодексу передбачено, що контрольованими 
операціями є господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на 
прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких 
нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. 
Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

На виконання цього підпункту Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 04 липня 2017 
року N 480 "Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують 
податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами 
держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони 
зареєстровані як юридичні особи" (далі - Перелік). 

Зазначеним Переліком визначено організаційно-правові форми нерезидентів, що не сплачують 
податок на прибуток (корпоративний податок), та відповідні держави, в яких зареєстровані такі нерезиденти 
як юридичні особи. 

Необхідність підтвердження організаційно-правової форми нерезидента у разі її відповідності 
Переліку статтею 39 Кодексу не передбачено. 

Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, у звітному 
році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків 
з ним за відсутності критеріїв, визначених підпунктами "а" - "в" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, 
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визнаються неконтрольованими. 
Стаття 39 Кодексу не визначає документа та органу, який має видавати документ для 

підтвердження сплати податку на прибуток (корпоративний податок) нерезидентом. Водночас з 
урахуванням п. 103.5 ст. 103 Кодексу, ДФС рекомендує платникам податків отримувати від контрагента 
документ, що видається фінансовим (податковим) органом відповідної країни, за формою, затвердженою 
згідно із законодавством цієї країни. Такий документ повинен бути належним чином легалізований та 
перекладений відповідно до законодавства України. 

Зазначена рекомендація не обмежує платника податків у самостійному виборі способу та форми 
отримання інформації щодо сплати нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) у звітному 
році. 

Такий документ або відповідна інформація має бути надана на запит контролюючого органу у 
випадках, передбачених пп. 4 п. 2 розділу III Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.08.2015 N 706, зареєстрованим у Мін'юсті 
03.09.2015 за N 1055/27500 (зі змінами), та/або під час проведення документальних перевірок. 

Водночас зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має 
індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку 
консультацію. 

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПІДП. 140.5.4 П. 140.5 СТ. 140 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, 
КОЛИ ОПЕРАЦІЇ З НЕРЕЗИДЕНТОМ НЕ Є КОНТРОЛЬОВАНИМИ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 21 травня 2018 р. N 2240/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо застосування підп. 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 таке. 

Відповідно до підп. 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. 

Підпунктом 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу встановлено, що платник податку на прибуток, що формує 
різниці, збільшує фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток на суму 30 відсотків 
вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та 
підп. 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), 
придбаних у зокрема, нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України відповідно до підп. "г" підп. 39.2.1.1 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, які не 
сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за 
межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони 
зареєстровані як юридичні особи. 

Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" цього підпункту, у звітному році сплачувався 
податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з ним за відсутності 
критеріїв, визначених підпунктами "а" - "в" підп. 39.2.1.1 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються 
неконтрольованими. 

Тож операції з придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг у нерезидента, 
організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України 
відповідно до підп. "г" підп. 39.2.1.1 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, але у звітному році таким 
нерезидентом сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), за відсутності критеріїв, 
визначених підпунктами "а" - "в" підп. 39.2.1.1 підп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються 
неконтрольованими, і платник податку не формує різницю відповідно до вимог 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 
Кодексу. 

Водночас зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має 
індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку 
консультацію. 

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, 
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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 
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. 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ВІДПОВІДНО ДО П. 140.5 СТ. 140 
ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, У РАЗІ ЯКЩО ОПЕРАЦІЇ З НЕРЕЗИДЕНТОМ НЕ Є 

КОНТРОЛЬОВАНИМИ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 11 грудня 2017 р. N 2924/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

… 
Норми п.п. 140.5.2 п. 140.5 ст. 140 Кодексу застосовуються за результатами податкового (звітного) 

року. 
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 
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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. 

… Отже, якщо витрати на придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидента із переліку 
підтверджується за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, 
встановленої ст. 39 Кодексу, у т. ч. у разі, якщо така операція підпадає під визначення контрольованої, то 
платник має право не коригувати фінансовий результат до оподаткування відповідно до п.п. 140.5.4 п. 
140.5 ст. 140 Кодексу лише за підсумками звітного року. 

При цьому, такий платник коригує фінансовий результат до оподаткування у податковій звітності 
за підсумками звітних періодів такого звітного року (І кв., півріччя, 9 місяців) на суму 30 відсотків 
вартості таких товарів. 
… 
ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА РІЗНИЦІ, 

ПЕРЕДБАЧЕНІ ПП. 140.5.4 П. 140.5 СТ. 140 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 26 червня 2017 р. N 816/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

… 
З огляду на викладене вище з метою застосування пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу платник 

податків збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму 30 відсотків вартості придбаних товарів 
(необоротних активів), робіт, послуг за результатами податкового (звітного) періоду, в якому 
здійснюється перехід права власності на товари, необоротні активи, або складається акт або іншій 
документ, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або 
надання послуг. 

При цьому такий платник податку для проведення коригування фінансового результату відповідно до 
пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу використовує договірну (контрактну) вартість товарів (робіт, послуг) без 
ПДВ незалежно від того, чи відображені витрати на їх придбання при формуванні фінансового 
результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку у звітному періоді. 

- придбання роялті у нерезидентів; 

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; 

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Лист Державної фіскальної служби України 
від 31 березня 2017 р. N 6611/6/99-99-15-02-02-15 

… Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств у 2017 році контрольованими операціями 
є господарські операції, якщо одночасно виконуються такі умови: 

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського 
обліку, перевищує 150 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 10 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 у редакції, чинній після 
01.01.2017). 

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 у 2017 році відповідно до п.п. 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 
Кодексу у редакції, чинній з 01.01.2017, та у 2016 році відповідно до п.п. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Кодексу у 
редакції, чинній до 01.01.2017, приймається платником податків, який не здійснював контрольовані 
операції, лише за підсумками відповідного податкового (звітного) року. 

140.5.7. на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на 
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користь: 
1) [Підпункт 1 підпункту140.5.7 пункту 140.5 статті 140 виключено  
2) нерезидента, який не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті, за 

виключенням випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати роялті іншим особам; 
Для цілей застосування цього підпункту у випадках, коли резиденти - суб'єкти кінематографії України 

сплачують роялті нерезидентам за субліцензійними договорами за використання або за надання права на 
використання аудіовізуальних творів (у тому числі фільмів), а також об'єктів авторського права та/або 
суміжних прав, що використовуються при виробництві (створенні) аудіовізуальних творів (у тому числі 
фільмів), такі нерезиденти вважаються бенефіціарними (фактичними) отримувачами (власниками) щодо 
таких роялті; 

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; 

Вимоги цього підпункту не застосовуються до випадків нарахування суб'єктом кінематографії роялті 
за використання об'єктів права інтелектуальної власності (фільмів, літературних творів, музичних творів, 
творів образотворчого мистецтва, фотографічних творів, фонограм, відеограм), крім випадків, коли резидент 
України - суб'єкт кінематографії, у якого виникли майнові авторські та суміжні права внаслідок створення 
(виготовлення) ним вказаних творів, якщо він у подальшому передав чи здійснив відчуження майнових 
авторських або суміжних прав нерезиденту та здійснює нарахування роялті за використання цього об'єкта; 

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. 

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПП. 140.5.7 П. 140.5 СТ. 140 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ВІД 2 
ГРУДНЯ 2010 РОКУ N 2755-VI, ІЗ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ, ПРИ НАРАХУВАННІ РОЯЛТІ 

НА КОРИСТЬ НЕРЕЗИДЕНТА 

Індивідуальна податкова консультація Головного управління Державної фіскальної служби України у м. 
Києві 

від 4 квітня 2018 р. N 1358/ІПК/26-15-12-03-11 

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист про надання індивідуальної податкової 
консультації щодо застосування пп. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 
року N 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі - Кодекс), при нарахуванні роялті на користь нерезидента, 
та керуючись ст. 52 Кодексу, в межах своїх повноважень повідомляє наступне. 

Відповідно до пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (у редакції, чинній з 01.01.2018) роялті - 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, інші 
аудіовізуальні твори, 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). 

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 Кодексу. 

До податкових різниць, які коригують фінансовий результат до оподаткування, належать різниці за 
операціями з нерезидентами, пов'язаними з витратами по нарахуванню роялті на їх користь. 

Відповідно до пп. 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, 

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 
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відповідного висновку. 
Отже, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується з урахуванням вимог пп. 

140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, якщо роялті нараховуються на користь нерезидента щодо об'єкту, права 
інтелектуальної власності якого виникли вперше у будь якого резидента України. 

Слід зазначити, що відповідно до п. 52.2 ст.52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має 
індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку 
консультацію. 

- безповоротна фінансова допомога (безоплатно надані товари, роботи, послуги). 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО 
П.П. 140.5.10 П. 140.5 СТ. 140 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ НА СУМУ СПИСАНОЇ 
БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО ЯКІЙ МИНУВ ТЕРМІН ПОЗОВНОЇ 

ДАВНОСТІ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 3 липня 2018 р. N 2932/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 
оподаткування відповідно до п.п. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) на 
суму списаної безнадійної дебіторської заборгованості по якій минув термін позовної давності 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 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. 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. 

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; 

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). 

Підпунктом 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу визначено, що безнадійна заборгованість - заборгованість, 
що відповідає одній з перелічених підпунктом ознак. Зокрема, відповідно до п.п. "а" п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 
14 Кодексу під безнадійною заборгованістю розуміється заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких 
минув строк позовної давності. 

Списання такої заборгованості за рахунок створених резервів сумнівної заборгованості регулюється 
положеннями п. 139.2 ст. 139 Кодексу. 

Водночас зауважимо, що відповідно до п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу сума заборгованості одного 
платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної 
давності, є безповоротною фінансовою допомогою. 

Згідно з п.п. 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 п.п. 140.5.9 п. 
140.5 ст. 140 Кодексу. 

Таким чином, оскільки сума не стягнутої заборгованості платника податків перед особами, 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, після закінчення строку 
позовної давності набуває ознаки безповоротної фінансової допомоги, на суму такої заборгованості 
платник податку збільшує фінансовий результат до оподаткування згідно з вимогами п.п. 140.5.10 п. 140.5 ст. 
140 Кодексу. 

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися 
виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу). 
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ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ 

Індивідуальна податкова консультація Офісу великих платників Державної фіскальної служби України 
від 18 квітня 2018 р. N 1691/ІПК/28-10-01-03-11 

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби розглянув звернення щодо 
застосування податкової різниці, передбаченої підп. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України 
(далі - Кодекс), та, керуючись ст. 52 Кодексу, в межах своїх повноважень повідомляє. 

Відповідно до підп. 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. 

Податкові різниці, що виникають при здійсненні фінансових операцій, на які збільшується фінансовий 
результат податкового (звітного) періоду, визначено ст. 140 Кодексу. 

Зокрема, підп. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу передбачено збільшення фінансового результату до 
оподаткування податком на прибуток 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 XX 
"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. 

Безповоротна фінансова допомога - це: 
сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними 

договорами або без укладення таких договорів; 
сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої 

безнадійної заборгованості; 
сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після 

закінчення строку позовної давності; 
основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків 

повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до 
запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не 
сплачених (списаних) (підп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). 

З огляду на вищезазначене, членські внески, перераховані міжнародній неурядовій організації у 
вигляді грошових коштів за членство у зазначеній організації, не вбачаються безповоротною фінансовою 
допомогою, а тому коригування фінансового результату до оподаткування згідно підп. 140.5.10 п. 140.5 
ст. 140 Кодексу не здійснюється. 

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний 
характер і може використовуватися виключно платником додатків, якому надано таку консультацію. 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 29 травня 2018 р. N 2352/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 
оподаткування при проведенні операцій з надання безповоротної фінансової допомоги та, керуючись ст. 52 
Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до підп. 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. 

Підпунктом 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу встановлено, що 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" 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 підп. 140.5.9 цього пункту. 
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Згідно з підп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу безповоротна фінансова допомога - це, зокрема, сума 
коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без 
укладення таких договорів. 

При цьому, положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до 
оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на 
прибуток на загальних підставах, який не оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу. Такі операції відображаються згідно з правилами 
бухгалтерського обліку. 

Водночас у разі перерахування коштів на користь неприбуткової організації формується різниця 
відповідно до положень підп. 140.5.9 та 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу. 

Так, 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, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення 
підпункту 140.5.13 цього пункту), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку 
попереднього звітного року; (підп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу). 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, 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"). Тому з питання 
формування доходів/витрат у бухгалтерському обліку при наданні/отриманні безповоротної фінансової 
допомоги доцільно 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 підп. 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. 

Слід зазначити, що Кодексом з метою оподаткування податком на прибуток не передбачено 
застосування ознаки розумної економічної причини (ділова мета) до операцій з надання безповоротної 
фінансової допомоги іншим платникам податку на прибуток на загальних підставах. 

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 ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА КОРИГУВАННЯ 
ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА СУМИ БЕЗПОВОРОТНОЇ 

ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ, НАДАНОЇ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ 

Індивідуальна податкова консультація Головного управління Державної фіскальної служби України у м. 
Києві 

від 24 жовтня 2017 р. N 2349/ІПК/26-15-12-03-11 
… 
При цьому платники податку на прибуток підприємств, які надають безповоротну фінансову допомогу 

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 пп. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу. 

140.5.11  

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА СУМИ 
ШТРАФІВ ТА ПЕНІ, НАРАХОВАНІ ОРГАНАМИ ДФС, ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ У ПОДАТКОВІЙ 

ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 9 січня 2018 р. N 80/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 
оподаткування на суми штрафів та пені, нараховані органами ДФС, відображення їх у Податковій декларації 
з податку на прибуток підприємств та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, повідомляє наступне. 

Відповідно до підп. 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 
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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 підп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу 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 п. 44 
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього 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. 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 (під\п. 14.1.265 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). 

Таким чином, 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. 

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 ВІДПОВІДНО ДО 
ПІДП. 140.5.11 П. 140.5 СТ. 140 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 11 січня 2018 р. N 104/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату 
до оподаткування відповідно до підп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) 
та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє. 

Відповідно до підп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу платник податку має збільшити фінансовий 
результат податкового (звітного) періоду 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 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. 

Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) неустойкою (штрафом, пенею) є 
грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником 
зобов'язання. 

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно 
виконаного зобов'язання. 

Застосування відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності визначено у розділі VI Закону 
України від 16 квітня 1991 року N 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність" (далі - Закон N 959). 

Отже, якщо платник податку на прибуток за порушення виконання умов зовнішньоекономічного 
договору несе відповідальність у вигляді штрафних санкцій (неустойки), що сплачуються на корись 
нерезидента, такий платник згідно з вимогами підп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу збільшує фінансовий 
результат до оподаткування на суму понесених витрат від визнання таких штрафних санкцій (неустойки). 

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником 
податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу). 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА СУМИ 
КОШТІВ, ВИПЛАЧЕНИХ НА КОРИСТЬ НЕРЕЗИДЕНТА ЗА СУДОВИМ РІШЕННЯМ ПРО 

СТЯГНЕННЯ НАНЕСЕНИХ ЗБИТКІВ У ФОРМІ УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 9 жовтня 2017 р. N 2180/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 
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Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату 
до оподаткування на суми коштів, виплачених на користь нерезидента за судовим рішенням про стягнення 
нанесених збитків у формі упущеної вигоди, 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. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу платник податку має збільшити фінансовий результат 
податкового (звітного) періоду 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 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. 

Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) неустойкою (штрафом, пенею) є 
грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником 
зобов'язання. 

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно 
виконаного зобов'язання. 

Застосування відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності визначено у розділі VI Закону 
України від 16 квітня 1991 року N 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність" (далі - Закон N 959). 

Згідно зі ст. 1 Закону N 959 упущена вигода - це дохід або прибуток, який міг би одержати суб'єкт 
зовнішньоекономічної діяльності в разі здійснення зовнішньоекономічної операції і який він не одержав 
внаслідок дії обставин, що не залежать від нього, якщо розмір його передбачуваного доходу або прибутку 
можна обґрунтувати. 

Статтею 35 Закону N 959 визначено, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть 
відповідальність у видах та формах, передбачених статтями 33 і 37 Закону N 959, іншими законами України 
та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами). 

Зокрема відповідно до ст. 33 Закону N 959 одним із видів відповідальності у зовнішньоекономічній 
діяльності є майнова відповідальність, яка застосовується у формі матеріального відшкодування прямих, 
побічних збитків, упущеної вигоди, матеріального відшкодування моральної шкоди, а також майнових 
санкцій. 

Якщо порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами 
господарської діяльності цього або пов'язаних з ним законів України призвели до виникнення збитків, втрати 
вигоди та/або моральної шкоди у інших таких суб'єктів або держави, суб'єкти, що порушили закон, несуть 
матеріальну відповідальність у повному обсязі. 

Враховуючи викладене вище та з урахуванням визначення штрафу, наведеного у ЦКУ, 
відшкодування упущеної вигоди на підставі зовнішньоекономічного договору не відноситься до 
штрафної санкції (неустойки). 

Отже, для цілей визначення різниці, на яку відповідно до п.п. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу 
збільшується фінансовий результат до оподаткування, суми відшкодування упущеної вигоди, сплачені за 
зовнішньоекономічним договором на користь нерезидента, не враховуються. 

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником 
податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу). 

140.5.12  
ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ ПЕРЕХОДІ ЗІ 

СПРОЩЕНОЇ НА ЗАГАЛЬНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 2 травня 2018 р. N 1969/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до 
оподаткування при переході зі спрощеної на загальну систему оподаткування та, керуючись ст. 52 
Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, 
передбачених п. 137.5 ст. 137 Кодексу, 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 (п. 137.4 ст. 137 Кодексу). 

Платники єдиного податку, які з 01 січня поточного року або пізніше переходять на загальну систему 
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оподаткування, сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за річний 
податковий (звітний) період (як новостворені), який для них починається з дати переходу на загальну 
систему та закінчується 31 грудня такого року, враховуючи положення абзацу "а" п. 137.5 ст. 137 Кодексу. 

Відповідно до підп. 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. 

У разі переходу платником єдиного податку на загальну систему оподаткування з 01.04.2018 при 
декларуванні податку на прибуток за 2018 рік фінансовий результат до оподаткування визначається за 
правилами бухгалтерського обліку у періоді перебування такого платника на загальній системі 
оподаткування. 

Водночас, враховуючи вимоги підп. 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 двадцяти мільйонів 
гривень, 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. 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). 

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 двадцять мільйонів гривень, 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. 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. 

Згідно з підп. 140.5.12 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат до оподаткування податкового 
(звітного) періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), 
відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування. Положення цього підпункту 
не поширюються на платників податків, які були платниками єдиного податку четвертої групи. 

Отже, якщо платник єдиного податку з 01.04.2018 р. переходить на загальну систему оподаткування і 
сума доходів за звітний період з 01.04.2018 р. по 31.12.2018 р. не перевищує двадцяти мільйонів гривень, то 
у разі прийняття рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування такий 
платник не збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму коштів, отриманих в оплату товарів 
(робіт, послуг), відвантажених (наданих) під час перебування на спрощеній системі оподаткування. 

Якщо платник податку на прибуток, який з 01.04.2018 р. перейшов зі спрощеної системи 
оподаткування на загальну систему і не прийняв рішення про незастосування коригування фінансового 
результату до оподаткування, то такий платник збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму 
доходу, отриману у 2018 році за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на 
спрощеній системі оподаткування. 

Разом з тим повідомляємо, що при списанні дебіторської заборгованості, яка відповідає/не відповідає 
ознакам, встановленим підп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, щодо якої не створено резерв сумнівних боргів, 
фінансовий результат до оподаткування згідно з підп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу підлягає збільшенню 
на суму списаної заборгованості. При цьому зменшення фінансового результату відповідно до підп. 139.2.2 
п. 139.2 ст. 139 Кодексу здійснюється лише на суму дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам підп. 
14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, чинним на дату її списання, незалежно від того, чи створено резерв сумнівних 
боргів за такою заборгованістю. 

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

!  76



- різниці за операціями продажу цінних паперів. 
(фрагмент додатку РI) 

РІЗНИЦІ 

код назва різниці су
ма код назва різниці су

ма

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 роздiлу III ПКУ)

3.1.1
0

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

3.1.1
1

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

3.1.1
2

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

Різниці, на які збільшується фінансовий результат Різниці, на які зменшується фінансовий 
результат

код назва різниці су
ма код назва різниці сум

а

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

С у м а п о з и т и в н о г о 
фінансового результату від 
п р о д а ж у а б о і н ш о г о 
відчуження цінних паперів, 
відображеного у складі 
фінансового результату до 
оподаткування податкового 
(звітного) періоду відповідно 
до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського 
обліку або міжнародних 
с т а н д а р т і в ф і н а н с о во ї 
звітності (підпункт 141.2.2 
пункту 141.2 статті 141 
розділу ІІІ ПКУ)
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ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ 
З ПРОДАЖУ АБО ІНШОГО ВІДЧУЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ, ВИРАЖЕНИХ В ІНШІЙ, 

НІЖ ЦІННІ ПАПЕРИ, ФОРМІ, ТА ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 9 жовтня 2017 р. N 2182/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

… 
При визначенні фінансового результату до оподаткування враховуються різниці щодо операцій з 

продажу або іншого відчуження цінних паперів (п. 141.2 ст. 141 Кодексу). Кодексом не передбачено 
коригування фінансового результату на різниці за операціями з продажу та іншого відчуження 
корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі. Такі операції відображаються згідно з 
правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату. 

ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ 
З ПРОДАЖУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 29 січня 2018 р. N 302/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату 
до оподаткування за операціями з продажу корпоративних прав та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 
України, у редакції, чинній до 01.01.2018 р. (далі - Кодекс), повідомляє таке. 

Відповідно до підп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Кодексу корпоративні права - права особи, частка якої 
визначається у статутному капіталі (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. 

Фінансові інвестиції - господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних 
паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів (абзац "б" підп. 14.1.81 п. 14. 1 ст. 14 Кодексу). 

Згідно з підп. 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 
податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (підп. 140.4.1 п. 140.4 
ст. 140 Кодексу). 

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 
(стандарт ів ) бухгалтерського обл іку 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) (підп.141.2.5 п141.2 ст 141 розділу ІІІ 
ПКУ)

Х Х Х
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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 (підп. 140.5.3 п. 140.5 ст. 140 Кодексу). 

Відповідно до підп. 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 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. 

При цьому нормами розділу III Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового 
результату до оподаткування за операціям з продажу корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні 
папери, формі. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні 
фінансового результату до оподаткування. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, 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" від 16.07.99 року N 996-ХIV). 

Отже, за роз'ясненнями з питань врахування у бухгалтерському обліку результатів продажу 
корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі, пропонуємо звернутися до Міністерства 
фінансів України. 

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником 
податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу). 

ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ОПЕРАЦІЙ З ПРОДАЖУ 
АБО ІНШОГО ВІДЧУЖЕННЯ НЕРЕЗИДЕНТАМ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ, ВИРАЖЕНИХ В 
ІНШІЙ, НІЖ ЦІННІ ПАПЕРИ, ФОРМІ, ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА 
ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ У РАЗІ СПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ НА КОРИСТЬ РЕЗИДЕНТА 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 19 квітня 2018 р. N 1721/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо оподаткування податком на прибуток 
підприємств операцій з продажу або іншого відчуження нерезидентам корпоративних прав, виражених в 
іншій, ніж цінні папери, формі, та визначення зобов'язань з податку на прибуток підприємств у разі сплати 
дивідендів на користь резидента та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 
повідомляє. 

Відповідно до пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Кодексу корпоративні права - права особи, частка якої 
визначається у статутному капіталі (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. 

Згідно з пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх 
походження з України, оподатковуються в порядку за ставками, визначеними ст. 141 Кодексу. 

Перелік таких доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, визначено у пп. 
141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу. 

Відповідно до абзацу "е" пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу для цілей п. 141.4 ст. 141 Кодексу під 
доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, розуміється, зокрема, прибуток 
від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших 
корпоративних прав, визначений відповідно до цього розділу. 

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 пп. 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 (пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу). 

Таким чином, резидент при виплаті на користь нерезидента прибутку від здійснення операцій з 
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продажу або іншого відчуження корпоративних прав має утримати податок за ставкою 15 відсотків, якщо 
інше не встановлено правилами міжнародного договору. 

Прибуток нерезидента від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження корпоративних прав 
розраховується згідно з правилами бухгалтерського обліку. 

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 (п. 44.1 ст. 44 Кодексу). 

Доцільно зазначити, що перелік документів на підставі яких інвесторам здійснюється повернення за 
кордон іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків, інших коштів, одержаних іноземним інвестором 
від інвестиційної діяльності в Україні, визначено п. 2 глави 3 розділу II Положення про порядок та умови 
торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 
10.08.2005 N 281 (зі змінами та доповненнями). 

… 

8. ЗЕД. Особливості оподаткування доходів нерезидентів. Податок «на репатріацію». 
Рекламні послуги від нерезидента. Валютні обмеження. Штрафи за валютні порушення. 

Закон України "Про валюту і валютні операції" N 2473-VIII від 21.06.2018 р. 
Дата набрання чинності: 07.07.2018 р. Дата введення в дію: з 07.02.2019 р. 

4 липня Президент підписав Закон "Про валюту і валютні операції", прийнятий з метою 
забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного їх здійснення. 
Даний законодавчий акт запускає поступову і гнучку лібералізацію валютного ринку за принципом 
"дозволено все, що не заборонено". 

Передбачено, що Закон набере чинності 7 липня 2018 року, однак його норми будуть введені 
в дію лише 7 лютого 2019 року. Одночасно з введенням в дію Закону втратять чинність Декрет 
КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (N 15-93 від 19.02.93 р.) та 
Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (N 185/94-ВР від 23.09.94 
р.). 

Розглянемо ключові новації нового Закону. 

Ліцензування 
За новими правилами українці зможуть інвестувати за кордон без отримання 

індивідуальних валютних ліцензій. Також скасовується обов'язкова реєстрація в НБУ 
кредитів від нерезидентів. 

Після введення в дію Закону банки зможуть здійснювати валютні операції на підставі 
банківської ліцензії без необхідності отримання додаткових валютних ліцензій (індивідуальні 
та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, інші ліцензії на здійснення валютних 
операцій, у тому числі на організацію та/або проведення операцій з купівлі та продажу валютних 
цінностей в безготівковій формі, відкриття рахунків в іноземній валюті, проведення розрахунків в 
іноземній валюті). Однак небанківським фінустановам та операторам поштового зв'язку для 
роботи з валютою отримувати валютні ліцензії доведеться й надалі. 

Валютний контроль 
Скасовується валютний контроль. Натомість Нацбанк, ДФС та уповноважені установи 

(банки, небанківські фінустанови та оператори поштового зв'язку) здійснюватимуть валютний 
нагляд. При цьому, валютному нагляду підлягатимуть операції на суму від 150 тис. гривень на 
предмет відповідності вимогам валютного законодавства (аналогічно фінмоніторингу).  

Крім цього, на законодавчому рівні скасовується максимальний термін розрахунків за 
експортно-імпортними контрактами у межах 180 днів. Разом з цим скасовуються і санкції за 
порушення строків розрахунків у вигляді зупинення ЗЕД-діяльності та запровадження до 
порушників індивідуального ліцензування. Однак радіти передчасно не варто, оскільки право 
встановлювати граничні строки розрахунків надано Нацбанку. При цьому НБУ має право 
встановлювати винятки та/або особливості запровадження цього заходу захисту для окремих 
товарів/галузей економіки за поданням Кабміну. Визначити переліки "захищених" товарів/галузей 
економіки Уряд повинен до дня введення в дію нового Закону. 

Повноваження органів валютного нагляду 
Запроваджена лібералізація валютного ринку не означає повну відсутність контролю. Так, 

Нацбанк та ДФС, як органи валютного нагляду, і банки, які будуть виконувати роль агентів 
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валютного нагляду, матимуть право вимагати від компаній та фізосіб документи з проведених 
операцій. НБУ і ДФС проводитимуть перевірки з питань дотримання вимог валютного 
законодавства (Нацбанк перевірятиме банки, а ДФС - суб'єктів господарської діяльності). 

Крім цього, Законом закріплюються повноваження Нацбанку запроваджувати заходи захисту 
на валютному ринку за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, 
погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності 
банківської та/або фінансової системи держави. Так, за необхідності, НБУ зможе запроваджувати 
такі заходи захисту: 

- обов'язковий продаж частини валютної виручки; 
- встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту 

товарів; 
- встановлення особливостей здійснення операцій, пов'язаних із рухом капіталу; 
- запровадження дозволів та/або лімітів на проведення окремих валютних операцій; 
- резервування коштів за валютними операціями; 
- заходи, передбачені ст. 71 Закону "Про Національний банк України" (N 679-XIV від 20.05.99 

р.), серед яких обмеження або тимчасова заборона на видачу коштів з поточних і депозитних 
рахунків фізичних та юридичних осіб, вивезення, переказування і пересилання за межі 
України валютних цінностей. 

Такі обмеження Нацбанк зможе вводити на півроку. Але за необхідності їх можна буде 
пролонгувати. При цьому, загальний строк дії заходів захисту не може перевищувати 18 місяців 
протягом двох років, починаючи з дня першого запровадження відповідного заходу захисту. 

У разі наявності ознак нестабільності банківської та/або фінансової системи (а про 
стабільність у нашій країні поки що говорити зарано) Нацбанк має прийняти та оприлюднити 
своє рішення про запровадження заходів захисту не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня 
введення в дію Закону.  

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; 
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, а також крім субсидій для повернення частини кваліфікованих 
витрат, передбачених Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні". 

[Підпункт "й" підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 доповнено згідно із Законом України N 
2176-VIII від 07.11.2017 р. Зміни діють з 01.01.2018 р.] 

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 
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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; 

… 
297.5. Платник єдиного податку, який здійснює на користь нерезидента - юридичної особи або 

уповноваженої ним особи (крім постійного представництва на території України) будь-які виплати з доходів 
із джерелом їх походження з України, отриманим таким нерезидентом, здійснює нарахування та сплату 
податку з доходів нерезидента в порядку, розмірі та у строки, встановлені розділом III цього Кодексу. 

[Статтю 297 доповнено пунктом 297.5 згідно із Законом України N 2245-VIII від 07.12.2017 р. Зміни 
діють з 01.01.2018 р.] 

ЩОДО ЗАЛІКУ ЗУСТРІЧНИХ ОДНОРІДНИХ ВИМОГ НА СУМУ ВАЛЮТНОЇ ВИРУЧКИ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 8 травня 2018 р. N 2058/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо заліку зустрічних однорідних вимог на 
суму валютної виручки, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. 

Статтею 601 Цивільного кодексу України передбачена можливість припинення зобов'язань 
зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання 
яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги. 

Припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог за експортно-імпортними 
операціями регулюється п. 1.11 розділу 1 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, 
імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.1999 р. 
N 136 (далі - Інструкція N 136). 

Так, відповідно до п. 1.11 Інструкції N 136 експортна операція з поставки продукції, виконання робіт, 
надання транспортних, страхових послуг та імпортна операція можуть бути зняті з контролю за наявності 
належним чином оформлених документів про припинення зобов'язань за цими операціями. 

При цьому, мають дотримуватись такі умови: вимоги контрагентів повинні бути зустрічними, тобто 
кожен із контрагентів повинен мати заборгованість по відношенню до іншого (кожна із сторін одночасно є як 
боржником, так і кредитором); вимоги повинні бути однорідними, тобто такими, у яких предмет виконання є 
однаковим. 

Крім того, строк виконання зустрічних однорідних вимог має настати, або є таким, що не був 
встановлений чи визначений моментом пред'явлення вимоги, тобто має настати строк виконання зобов'язань 
за однією і за іншою угодою. 

Водночас зазначаємо, що згідно зі ст. 387 Господарського кодексу України суб 'єкти 
зовнішньоекономічної діяльності після сплати передбачених законом податків та зборів (обов'язкових 
платежів) самостійно розпоряджаються валютною виручкою від проведених ними операцій, крім випадків 
запровадження Національним банком України вимоги щодо обов'язкового продажу частини надходжень в 
іноземній валюті. 

На сьогодні вимога щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України 
надходжень в іноземній валюті у вигляді валютної виручки резидентів від продажу товарів за 
зовнішньоекономічними договорами встановлена постановою Правління Національного банку України від 
13.12.2017 р. N 129. 

При цьому згідно зі статтею 203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити 
цьому кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його 
моральним засадам. 

З урахуванням вищезазначеного, проведення заліку зустрічних однорідних вимог на суму валютної 
виручки (яка не надходитиме на рахунок клієнта) не є можливим, оскільки призведе до порушення вимог 
законодавства України, зокрема, вищезазначених положень нормативно-правових актів. 

Також відповідно до пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 13.12.2016 р. N 
410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" уповноважені банки 
не можуть знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення 
зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог: 

в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого 
постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови 
Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269) (зі змінами) (далі - Класифікатор) / 
російських рублях (незалежно від суми операції); 

в інших валютах (якщо загальна сума зобов'язань, що припиняються зарахуванням у межах одного 
договору щодо експорту товарів, перевищує в еквіваленті 500 000 доларів США). 

Разом з тим, для отримання більш конкретної відповіді необхідно звернутись за місцем реєстрації 
підприємства з обов'язковим наданням документів, що стосуються ситуації викладеної у листі. 

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і 
може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 
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ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ БЕЗНАДІЙНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В ДЕКЛАРАЦІЇ 
ПРО ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ, ДОХОДИ ТА МАЙНО, ЩО НАЛЕЖАТЬ РЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ І 

ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА ЇЇ МЕЖАМИ 

Індивідуальна податкова консультація Офісу великих платників Державної фіскальної служби України 
від 5 травня 2018 р. N 2005/ІПК/28-10-01-03-11 

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби розглянув звернення щодо 
необхідності відображення безнадійної заборгованості в Декларації про валютні цінності, доходи та майно, 
що належать резиденту України і знаходяться за її межами та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України 
(далі - Кодекс), в межах своїх повноважень повідомляє. 

Обов'язковість декларування резидентами валютних цінностей та іншого майна, яке їм належить та 
перебуває за межами України, встановлена ст. 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року 
N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю". 

Статтею 1 Указу Президента України 18 червня 1994 року N 319/94 "Про невідкладні заходи щодо 
повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" визначено, що таке 
декларування здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності щоквартально. 

Декларування валютних цінностей, доходів і майна здійснюється суб'єктами підприємницької 
діяльності за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 25.12.95 N 207. 

При цьому ні зазначеним Декретом, ні Указом не передбачено можливості недекларування наявності 
валютних цінностей у разі не проведення розрахунків при здійсненні експортних або імпортних операцій у 
зв'язку з визнанням нерезидента банкрутом або неможливістю стягнення заборгованості. 

Отже, валютні цінності та майно, які перебувають за кордоном підлягають обов'язковому 
декларуванню суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України до моменту підтвердження 
уповноваженим органом країни розташування нерезидента щодо відсутності джерела погашення 
заборгованості. 

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 ПОРЯДКУ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДУ НЕРЕЗИДЕНТА, ОТРИМАНОГО ЗА НАДАНІ 
ПОСЛУГИ З МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ, З 

УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ 

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 
від 3 травня 2018 р. N 1979/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування доходу 
нерезидента, отриманого за надані послуги з міжнародного перевезення автомобільним транспортом, з 
урахуванням міжнародного договору та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), 
повідомляє таке. 

Особливості оподаткування доходів нерезидентів визначено п. 141.4 ст. 141 Кодексу. 
Згідно з п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх 

походження з України, оподатковуються в порядку за ставками, визначеними 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. 
Якщо резидент здійснює будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, 

отриманого 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 цього 
пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 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 (п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу). 

Статтею 3 Кодексу передбачено, що якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого 
надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, 
застосовуються правила міжнародного договору. 

Положення Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Польща про уникнення подвійного 
оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень (далі - Конвенція), яка є чинною в 
українсько-польських податкових відносинах з 11.03.1994, застосовуються "до осіб, які є резидентами однієї 
або обох Договірних Держав" (ст. 1 Конвенції). 

Згідно з п. 1 ст. 7 Конвенції, прибуток підприємства Договірної Держави оподатковується тільки у цій 
Державі, якщо тільки підприємство не здійснює комерційної діяльності в другій Договірній Державі через 
розташоване в ній постійне представництво. 

Відповідно до п. 1 ст. 8 Конвенції, прибутки, одержані резидентом Договірної Держави від 
експлуатації морських, річкових і повітряних суден, дорожніх транспортних засобів у міжнародних 
перевезеннях будуть оподатковуватись лише в цій Державі. 

Таким чином, дохід, який виплачується резидентом-замовником на користь нерезидента-перевізника 
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(резидента Польщі) за надані послуги міжнародного перевезення дорожніми транспортними засобами, 
звільняється від оподаткування в Україні, якщо тільки цей нерезидент не надає такі послуги через 
розташоване в Україні постійне представництво. 

Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування 
стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх 
походження з України встановлено 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 (п. 103.2 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 (п. 103.3 
ст. 103 Кодексу). 

Відповідно до п. 103.4 ст. 103 Кодексу підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування 
доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, 
передбачених п. 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 (далі - довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним 
договором України. 

Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним 
міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і 
повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України (п. 103.5 ст. 
103 Кодексу). 

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися 
виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу). 

ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ВИПЛАТИ НЕРЕЗИДЕНТУ ЗА ВИРОБНИЦТВО ТА/АБО 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМИ 

Індивідуальна податкова консультація Офісу великих платників Державної фіскальної служби України 
від 3 липня 2018 р. N 2931/ІПК/28-10-01-03-11 

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби розглянув звернення щодо 
оподаткування виплати нерезиденту за виробництво та/або розповсюдження реклами та, керуючись ст. 52 
Податкового кодексу України (далі - Кодекс), в межах своїх повноважень повідомляє. 

Згідно з вимогами пп. 14.1.203 п. 14.1 ст. 14 Кодексу будь-які операції господарського, цивільно-
правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпоряджання 
товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими об'єктами власності, що не є товарами, за 
умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг) є 
продажем результатів робіт (послуг). 

Резидент придбаває у компанії - нерезидента Послуги з виробництва реклами, зокрема фасадної сітки 
з логотипом. 

Відповідно до пп. 141.4.6 п. 141.4 ст. 141 Кодексу резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за 
виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 
відсотків суми таких виплат за власний рахунок. 

Отже, резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження 
реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний 
рахунок. 

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 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 

…  
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 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 
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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. 

…  
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 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. 

… 
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