
 

 

 

   

БЛОК 4: ПОДАТОК НА ПРИБУТОК: підсумки 2017, новини – 2018. 

 Неприбуткові організації: новий звіт за 2017 рік 

  

Податкові консультації   

Лист ДФСУ від 17.03.2017р. N 6531/7/99-99-10-03-18  

Щодо податкових консультацій  

 Державна фіскальна служба України повідомляє, що відповідно до Закону України від 21 грудня 2016 N 

1797 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату" (далі 

- Закон) з 01.04.2017 набирають чинності положення Податкового кодексу України (далі - Кодекс) щодо 

порядку надання індивідуальних податкових консультацій (далі - консультацій).  

 Так, статтями 52 та 53 Кодексу суттєво змінено строки та порядок надання консультацій, встановлено 

вимоги як до форми запиту на отримання консультації, так і консультації, запроваджено Єдиний реєстр 

консультацій.  

 Відповідно до пункту 52.1 статті 52 Кодексу письмовий запит на отримання консультації обов'язково 

повинен містити такі реквізити як: найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для 



 

   

фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі 

наявні;  

 код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(для фізичних осіб) або серію 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 відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); зазначення, в чому 

полягає практична необхідність отримання податкової консультації;  підпис платника податків;   дату 

підписання звернення.  

 У разі якщо звернення платника податків, не відповідає зазначеним вимогам, консультація не надається, а 

надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян".  

 Пунктом 52.1 статті 52 Кодексу визначено, що строк надання консультації становить 25 календарних днів 

з можливістю продовження такого строку, але не більш ніж на 10 календарних днів з обов'язковим 

повідомленням про це платника податків.  

 Відповідно до пункту 52.3 статті 52 Кодексу консультація, надана в письмовій формі, обов'язково повинна 

містити:   

  назву - податкова консультація,   

  реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій,   

 опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у 

зверненні платника податків,   

обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких 

норм законодавства.   

Щодо запровадження Єдиної бази консультацій.  

 Консультація, надана в письмовій формі, підлягає реєстрації в єдиній базі консультацій та розміщенню на 

офіційному веб-сайті ДФС, без зазначення найменування (прізвища, ім'я, по батькові) платника податків, 

коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси.  

 Порядок ведення та форма єдиної бази консультацій визначаються центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.  

  На сьогодні відповідний проект наказу знаходиться на погодженні в Міністерстві фінансів України.  

 Вказаний проект передбачає, зокрема, порядок реєстрації консультацій та створення на веб-сайті ДФС 

відповідного реєстру з можливістю пошуку консультацій за номером, датою, ключовими словами, 

органом, що видав таку консультацію та номером судового рішення за наявності.  

  Щодо порядку надання консультацій територіальними органами ДФС.   

 Територіальний орган ДФС протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання звернення 

платника податків направляє таку консультацію до ДФС для розгляду питання про внесення відомостей 

про таку консультацію до єдиного реєстру консультацій, про що повідомляє платнику податків у порядку, 

визначеному статтею 42 цього Кодексу.   

ДФС, отримавши консультацію від контролюючого органу, який йому підпорядковується, протягом 10 

календарних днів, що настають за днем отримання такої консультації, але не більше 35 календарних днів, 

що настають за днем отримання контролюючим органом відповідного звернення платників податків, 

приймає одне із таких рішень:  

 про внесення відомостей про консультацію до єдиного реєстру консультацій, про що повідомляє протягом 

одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується;  

 про відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру консультацій з одночасним наданням платнику 

податків від свого імені консультації та внесенням відомостей про таку консультацію до зазначеного 

реєстру, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий 



 

   

орган, який йому підпорядковується, та платника податків у порядку, визначеному статтею 42 цього 

Кодексу.  

 Наголошуємо, що відповідно до пункту 53.1 статті 53 Кодексу консультація, яка не внесена до Єдиної 

бази консультацій, не звільняє платника податків від відповідальності (фінансові, штрафні санкції та/або 

пеня).  

 Заважуємо, що, як і раніше, державні податкові інспекції мають право надавати тільки усні податкові 

консультації.  

 Окремо звертаємо увагу, що підпунктом 5 пункту 135 Закону підрозділ 10 Перехідних положень Кодексу 

доповнено пунктом 39, відповідно до якого консультація, надана контролюючим органом у письмовій або 

електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), звільняє платника податків (податкового агента 

та/або його посадову особу) від відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню), за 

діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, вчинені до 31 грудня  

2017 року (включно).  

 

Податок на прибуток – 2017 

 

1. Термін подачі декларації 

Відповідно до нового пп. 49.18.6 ст.48ПКУ декларація з податку на прибуток за базовий звітний період, 

що дорівнює календарному року, яка розраховується наростаючим підсумком за рік подається протягом 60 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.  

2. Фінансова звітність - обов’язковий додаток до декларації, її невід’ємна складова  

  

     Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до п. 46.2 ст. 46 ПКУ платниками податку 

на прибуток є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та її невід'ємною частиною.       

При поданняя нової декларації з виправленими показниками до закінчення граничного строку - подання 

фінансової звітності разом зі звітною (звітною новою) декларацією є обов'язковим.  

      У разі виправлення помилок в уточнюючій декларації платник податку може не подавати фінансову 

звітність повторно за умови, що показники фінансової звітності, що була подана з декларацією за звітні 

(податкові) періоди, які уточнюються, не підлягають виправленню.                                          

База «ЗІР» підкатегорія 102.23  

  

3. Рішення про незастосування різниць для коригування фінансового результату  

Чи необхідно платнику податків з доходом менше 20 млн. грн., який прийняв рішення про незастосування 

коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені розд. III ПКУ, та відобразив 

це у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, у наступних звітних (податкових) 

періодах заповнювати поле "Наявність рішення"?  

Отже, якщо платник податку, у якого річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих 

податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) 

період не перевищував двадцяти мільйонів гривень, скористався правом 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 розд. III ПКУ, то в основній 

частині Декларації він зазначав інформацію про наявність такого рішення, поставивши позначку у полі 

"Наявність рішення", а у полі "Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату 



 

   

до оподаткування на усі різниці" - номер та дату розпорядчого документа підприємства, на підставі якого 

прийнято таке рішення.  

Якщо у наступних звітних (податкових) періодах такий платник використовує право на незастосування 

коригувань фінансового результату до оподаткування, то у Деклараціях також проставляється відповідна 

позначка із зазначенням інформації щодо номеру та дати розпорядчого документа підприємства, на 

підставі якого прийнято таке рішення в Декларації за перший рік в такій безперервній сукупності років.  

 База «ЗІР» підкатегорія 102.23.02  27.11.2017р.  

  

Чи може платник податків після подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств з 

незаповненою інформацією про наявність прийнятого рішення про незастосування коригувань 

фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розд. III 

Податкового кодексу України, використати право про незастосування коригувань фінансового 

результату до оподаткування шляхом подання уточнюючого розрахунку?  

…платник податку, у якого річний дохід від будь-якої діяльності за останній річний звітний (податковий) 

період, не перевищує 20 млн.грн, не прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового 

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

податкових (звітних) років), та відповідно не зазначив у Податковій декларації за такий звітний 

(податковий) рік інформацію про наявність такого рішення, може скористатися правом про 

незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці, подавши уточнюючу 

Податкову декларацію, зазначивши в ній про прийняте рішення про незастосування коригувань 

фінансового результату до оподаткування.  

База «ЗІР» підкатегорія 102.23.02  03.06.2016р.  

  

  

 

 

  

  

  

 4. Ув’язка показників декларації про прибуток та фінансової звітності. 

Декларація про прибуток підприємства  Звіт про фінансові результати  (форма № 2)  

Дохід від будь-якої діяльності (за 

вирахуванням непрямих податків), 

визначений за правилами 

бухгалтерського обліку п.134.1.1 ст.134 

Податкового кодексу  

- дохід від реалізації  продукції 

(товарів, робіт, послуг),  

- інші операційні доходи,  

- фінансові доходи,  

- інші доходи  

  

  

  

  

01  

  

  

2000  

  

  

2120  

2200  

2220  

2240  

Чистий  дохід  від  реалізації  продукції  

(товарів, робіт, послуг)  

Дт 701, 702, 703   Кт 791 (без ПДВ)  

(за мінусом Дт 791 Кт 704)  

Інші операційні доходи    Дт 71   Кт 791   

Дохід від участі в капіталі    Дт 72   Кт 792   

Інші фінансові доходи    Дт 73   Кт 792   

Інші доходи   Дт 74   Кт 793   



 

   

Фінансовий результат до оподаткування  

(прибуток або збиток), визначений у 

фінансовій звітності відповідно до  

національних положень (стандартів)  

бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності (+, -)  

  

  

  

02  

2290  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2295  

У рядку 2290 відображається прибуток до 

оподаткування, який визначається як  

алгебраїчна сума прибутку (збитку) від 

операційної діяльності, фінансових та інших 

доходів (прибутків), фінансових та інших 

витрат (збитків) з урахуванням сум, які 

наведені у додаткових статтях (п. 3.22 

Методрекомендацій № 433):  

р. (2190 + 2200 + 2220 + 2240 +/- 2275) – р. 

(2250 + 2255 + 2270) або   

р. (2200 + 2220 + 2240 +/- 2275) – р. (2195 + 

2250 + 2255 + 2270) прибуток (+)    

У рядку 2295 відображається збиток до 

оподаткування, який визначається як  

алгебраїчна сума прибутку (збитку) від 

операційної діяльності, фінансових та інших 

доходів (прибутків), фінансових та інших 

витрат (збитків)   

(п. 3.22 Методрекомендацій № 433):  

р. (2190 + 2200 + 2220 + 2240 +/- 2275) – р. 

(2250 + 2255 + 2270) або  

 р. (2200 + 2220 + 2240 +/- 2275) – р. (2195 +  

2250 + 2255 + 2270) збиток (-)  

  

5. Кригування фінансового результату з метою оподаткування 

Всі різниці для коригування фінансового результату систематизовані в додатку РI.  До таких різниць 

відносяться:  різниці розділу I Податкового кодексу  

ст.39 пп. 39.5.5 - зворотне та пропорційне коригування з метою трансфертного ціноутворення 

різниці розділу II Податкового кодексу  

ст. 123 1  - - збільшення фінансового результату  на суму сплачених платежів, внесків, премій за договором 

довгострокового страхування життя чи договором страхування в межах недержавного пенсійного 

забезпечення; різниці по підрозділу 4 розділу XX  Податкового Кодексу  (п.17,18,19 та 21) різниці розділу 

III Податкового кодексу  

ст.138  - амортизаційні різниці,    

ст.139 – різниці формування резервів,    

ст.140 – різниці по фінансовим операціям    

ст.141 – інші різниці  

  

 

 

 

 



 

   

Огляд акутальних роз’яснень щодо різниць Основні засоби  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 28.12.2017 р. N 3186/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  

Про оподаткування операцій з необоротними активами, утриманих для продажу  

…Як зазначено в запиті, балансова вартість об'єктів інвестиційної нерухомості власного будівництва 

(необоротний актив) на кінець звітного періоду (кварталу) була зменшена до вартості, яка визначена у звіті 

професійного оцінювача (експертна оцінки необоротних активів).  

…Якщо під час здійснення операції обов'язковим є проведення оцінки, вартість об'єкта оцінки є підставою 

для визначення звичайної ціни для цілей оподаткування. Наявність експертної оцінки необоротних активів 

є підтвердженням балансової вартості та звичайної ціни.  

В 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 14.1.9 пункту 14.1 статті 14 Кодексу залишкова вартість основних засобів, 

інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу III "Податок на прибуток" - сума 

залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою 

розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III цього Кодексу.  

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 N 897 (у 

редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 N 467) не заповнюються.  

  



 

   

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 18.12.2017 р.  3025/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Щодо нарахування амортизації на основні засоби, передані юридичною особою військовим 

комісаріатам на підставі мобілізаційних повідомлень, нарядів  

…Згідно з пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу не підлягають амортизації та проводяться за рахунок 

відповідних джерел фінансування витрати на придбання або самостійне виготовлення невиробничих 

основних засобів, невиробничих нематеріальних активів та 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.  

Слід зазначити, що відповідно до пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 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. Отже, у разі якщо основні засоби не 

використовуються платником податку на прибуток у власній господарській діяльності, податкова 

амортизація на такі основні засоби не нараховується.  

  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 15.06.2017 № 675/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  

Щодо нарахування амортизації на законсервоване нерухоме майно, розташоване у м. Донецьк, яке 

не використовується у господарській діяльності платника податку на прибуток  

 

Отже, нерухоме майно, розташоване на території проведення антитерористичної операції, яке не 

використовується платником податку у господарській діяльності, у тому числі у період його консервації, 

не підлягає податковій амортизації.  

  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 18.12.2017 р. N 3028/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  

Щодо визначення різниць для коригування фінансового результату до оподаткування під час 

передачі (списанні) об'єкта житлового комплексу з балансу комунального підприємства Як 

зазначено у листі, КП (далі – КП ) відповідно до рішення Виконавчого комітету міської ради визначено 

виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджено Перелік 

послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та встановлено середні тарифи на них. 

Крім того, відповідно до рішення міської ради КП визначено балансоутримувачем житлових будинків, 

споруд, прибудинкових територій та безоплатно передано їх на баланс КП.  

Особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, правові, організаційні та 

економічні відносини, пов'язані з реалізацією прав та виконанням обов'язків співвласників 

багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління регулює Закон України від 14 травня 

2015 року N 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (далі - 

Закон).  



 

   

Згідно з п. 3 Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 квітня 2016 року N 301 (далі - постанова N 301), списання з балансу 

багатоквартирного будинку міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, державним 

підприємством або органом місцевого самоврядування, на балансі яких перебувають багатоквартирні 

будинки (далі - балансоутримувач), у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності 

(далі - багатоквартирні будинки), здійснюється на підставі прийнятого ними рішення про списання 

багатоквартирного будинку.  

Списання багатоквартирного будинку з балансу може бути ініційоване особою (особами), якій (яким) на 

праві приватної власності належить (належать) приміщення у такому будинку, шляхом направлення 

балансоутримувачу письмового повідомлення та копій документів, що відповідно до законодавства 

підтверджують належність особі (особам) відповідного (відповідних) приміщення (приміщень) на праві 

приватної власності.  

Списання багатоквартирного будинку з балансу здійснюється його балансоутримувачем на підставі 

прийнятого ним розпорядчого документа.  

…Враховуючи положення постанови N 301, міська рада приймає рішення про списання з балансу КП 

міської ради багатоквартирних будинків.  

Об'єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття 

внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин 

невідповідності критеріям визнання активом (п. 40 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 

основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 N 561 (далі - 

Методичні рекомендації).  

…Отже, якщо комунальне підприємство - платник податку, який за рішенням органу місцевого 

самоврядування передає основні засоби - об'єкти житлового комплексу (багатоквартирні будинки), що 

перебувають на його балансі, у процесі списання їх з балансу не включає суму залишкової вартості таких 

основних засобів до складу витрат під час визначення фінансового результату до оподаткування, то такий 

платник не збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму залишкової вартості цих засобів, 

визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку, та не зменшує фінансовий результат до; 

оподаткування на суму залишкової вартості таких об'єктів основних засобів, встановленої з урахуванням 

положень ст. 138 Кодексу.  

…Відповідно до пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду 

збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно 

перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним 

до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, 

робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у 

такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону), у розмірі, що 

перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.  

Враховуючи те, що під час передачі житлових будинків з балансу комунального підприємства, яке є їх 

балансоутримувачем та не виступає власником таких будинків, в оперативне управління ОСББ в статусі 

неприбуткової організації для їх утримання та експлуатації (перехід права власності на такі будинки до 

ОСББ не відбувається), різниця для коригування фінансового результату до оподаткування податком на 

прибуток, передбачена пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, у комунального підприємства не виникає.  

  

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ від 24.10.2017 р. N 2347/ІПК/04-36-12-32-20  

Щодо оподаткування податком на прибуток операцій з продажу дооцінених основних засобів 

…Таким чином, платники податку, які коригують фінансовий результат до оподаткування на різниці, 



 

   

визначають об'єкт оподаткування податком на прибуток відповідно до зазначених норм Кодексу при 

здійсненні операцій з продажу дооцінених основних засобів, у тому числі невиробничих.  

При цьому залишкова вартість окремого об'єкта основних засобів для цілей п. 138.2 ст. 138 Кодексу 

визначається відповідно до пп. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Кодексу як різниця між первісною вартістю і сумою 

розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III Кодексу. 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.  

  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

 від 11.12.2017 р.  2926/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування у разі ліквідації частини 

окремого об'єкта основних засобів  

…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.  

  

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ від 08.11.2017 р. N 2559/ІПК/15-32-12-01-14  

Щодо оподаткування податком на прибуток операції з повернення орендодавцю поліпшених 

орендарем необоротних  

…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.  

  

Безнадійна дебіторська заборгованість  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 01.09.2017 р. № 1783/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  

Щодо віднесення заборгованості до категорії "безнадійна"  

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо віднесення заборгованості до категорії 

"безнадійна" та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, повідомляє.  

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

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

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

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

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

Кодексу.  



 

   

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму списаної дебіторської заборгованості (у 

тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп.  

14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу (пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу).  

Підпунктом 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу встановлено ознаки безнадійної заборгованості для цілей 

застосування положень Кодексу визначено  

Зокрема, безнадійна заборгованість - це заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк 

позовної давності (пп. "а" пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).  

Згідно зі ст. 256 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) позовна давність - це строк, у межах якого 

особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.  

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (частина  перша ст. 257 ЦКУ).  

Позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків встановленими статтями 253 

- 255 ЦКУ (частина перша ст. 260 ЦКУ).  

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у 

позові (частина четверта ст. 267 ЦКУ).  

Таким чином, під безнадійною заборгованістю, що підпадає під ознаку пп. "а" пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 

Кодексу, слід вважати заборгованість, за якою минув термін позовної давності у разі, якщо відповідні 

заходи з її стягнення не призвели до позитивних наслідків.  

Водночас відповідно до пп. 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 пп. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду 

збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, 

робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які 

оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні 

положення" Кодексу, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, 

послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується 

положення пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.  

Отже, якщо платник податку - покупець протягом терміну позовної давності здійснив відповідні 

заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості за оплачені, але не отримані послуги, то після 

закінчення строку позовної давності такий платник має зменшити фінансовий результат до оподаткування 

на суму такої безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до норм пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 

Кодексу.  

У разі якщо платник податку - покупець протягом терміну позовної давності не здійснив відповідні 

заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості за оплачені, але не отримані послуги, то після 

закінчення строку позовної давності зазначена заборгованість вважається безповоротною фінансовою 

допомогою та враховується при коригуванні фінансового результату відповідно до норм п. 140.5.10 п. 

140.5 ст. 140 Кодексу.  

  

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ від 17.11.2017 р. N 2657/ІПК/20-40-12-04-14  

Щодо визнання безнадійною дебіторської заборгованості  

…Отже, заборгованість покупця, який знаходиться на тимчасово окупованій території України, перед 

продавцем за неоплату отриманого товару, підпадає під визначення безнадійної, оскільки стягнення її 

стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних 

обставин), за умови отримання сертифіката Торгово-промислової палати України. 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.   

 
  

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ від 

02.10.2017 р. N 2089/ІПК/04-36-12-32-20  

Щодо оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість при визнанні 

дебіторської заборгованості безнадійною  

Безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з таких ознак, зокрема: заборгованість 

суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як 

юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією (пп. "з" пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).  

…Таким чином, у разі списання дебіторської заборгованості, щодо якої не створено резерв сумнівних 

боргів, фінансовий результат до оподаткування згідно з пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу підлягає 

збільшенню на всю суму списаної заборгованості (з урахуванням ПДВ). При списанні дебіторської 

заборгованості, щодо якої створено резерв сумнівних боргів, фінансовий результат до оподаткування 

згідно з пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу підлягає збільшенню на суму витрат понад суму резерву 

сумнівних боргів (з урахуванням ПДВ).  

При цьому зменшення фінансового результату відповідно до пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу також 

здійснюється на всю суму дебіторської заборгованості (з урахуванням ПДВ), яка відповідає ознакам пп. 

14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, чинним на дату її списання (у даному випадку згідно пп. "з" пп. 14.1.11 п.  

14.1 ст. 14 Кодексу), незалежно від того, чи створено резерв сумнівних боргів за такою заборгованістю.  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 15.06.2017 р.  673/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму безнадійної дебіторської 

заборгованості  

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

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

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

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

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

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

ст. 14 Кодексу.  

Безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з таких ознак, зокрема заборгованість 

суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як 

юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією (пп. "з" пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).  

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону України від 14 травня 1992 року N 2343-XII "Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон N 2343) банкрутство - визнана 

господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою 



 

   

процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові 

вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.  

Згідно з п. 1 ст. 37 Закону N 2343 у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у судовому 

засіданні за участі сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну 

процедуру строком на дванадцять місяців.  

Банкрут - боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання встановлена господарським 

судом (п. 1 ст. 37 Закону N 2343).  

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їх символіки (у випадках, 

передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб 

- підприємців, регулюються Законом України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон N 755).  

Відповідно до п. 4 ст. 13 Закону N 755 відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної 

неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для зняття їх з обліку в 

органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення 

інших дій відповідно до законодавства.  

Згідно з пп. 12 п. 1 ст. 17 Закону N 755 для державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками 

юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - 

рішення відповідних державних органів, або судового рішення про припинення юридичної особи, 

непов'язаного з її банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку 

заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи:  

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;  

2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають 

довгостроковому зберіганню.  

Відповідно до пп. 14 п. 1 ст. 17 Закону N 755 для державної реєстрації рішення про припинення банку у 

зв'язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб подаються:  

1) копія рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; 

2) копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи 

Фонду. Згідно з пп. 15 п. 1 ст. 17 Закону N 755 для державної реєстрації припинення банку у зв'язку з 

прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку подається рішення Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку.  

Спрощена процедура державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації проводиться 

на підставі п. 4 ст. 25 Закону N 755.  

Порядок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації передбачено п. 5 ст. 25 Закону N 755.  

Отже, достатньою умовою для визнання заборгованості безнадійною відповідно до вимог пп. "з" пп. 

14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу є наявність постанови господарського суду про визнання боржника 

банкрутом, прийнятої у судовому засіданні за участі сторін, або припинення юридичної особи, що 

підтверджується записом у Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію припинення 

юридичної особи.  

Крім того, відповідно до пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування 

зменшується на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву 

сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу.  



 

   

З огляду на викладене фінансовий результат до оподаткування зменшуватиметься на суму списаної 

дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає 

ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, після отримання документів, що підтверджують 

відповідність дебіторської заборгованості ознакам, визначеним пп. "з" пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.  

  

Поворотна фінансова допомога  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 27.12.2017 р. N 3167/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  

Щодо податкових наслідків операцій з надання платником податку на прибуток поворотної 

фінансової допомоги засновнику підприємства - фізичній особі та можливості заліку суми внеску до 

статутного капіталу засновника товариства у рахунок погашення його заборгованості за отриману 

ним фінансову допомогу при зменшенні статутного капіталу  

Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу фінансова допомога - це фінансова допомога, надана на 

безповоротній або поворотній основі.  

При цьому поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у 

користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів 

компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.  

Правовою основою для отримання поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за 

договором позики регулюються ст. ст. 1046 - 1053 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ).  

При цьому Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці на 

суми поворотної фінансової допомоги, наданої/отриманої платником податку на прибуток. Такі операції 

відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.  

  

Безповоротна фінансова допомога  

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ІНДИВІДУАЛЬНА 

ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ від 17.11.2017 р. N 2658/ІПК/28-10-01-03-11  

Щодо списання дебіторської заборгованості  

…під безнадійною заборгованістю, що підпадає під ознаку пп. "а" пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, слід 

вважати заборгованість, за якою минув термін позовної давності, у разі, якщо відповідні заходи з її 

стягнення не призвели до позитивних наслідків.  

Водночас відповідно до пп. 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.  

Отже, якщо платник податку - покупець протягом терміну позовної давності здійснив відповідні заходи 

щодо стягнення дебіторської заборгованості за оплачені, але не отримані послуги, то після закінчення 

строку позовної давності такий платник має зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму 

такої безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до норм пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу.  

У разі якщо платник податку - покупець протягом терміну позовної давності не здійснив відповідні заходи 

щодо стягнення дебіторської заборгованості за оплачені, але не отримані послуги, то після закінчення 

строку позовної давності зазначена заборгованість вважається безповоротною фінансовою допомогою та 

враховується при коригуванні фінансового результату відповідно до норм пп. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 

Кодексу.  

  
 
 



 

   

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 07.11.2017 р.  2550/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування при проведенні операцій з 

надання безповоротної фінансової допомоги  

…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 пп. 140.5.9 цього пункту.  

Згідно з пп. 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.  

  

Податкові накладні  

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ від 06.11.2017 р. N 2526/ІПК/10/25-01-12-02-06  

Щодо правомірності віднесення до складу витрат при визначенні фінансового результату до 

оподаткування та, відповідно, об'єкту оподаткування податком на прибуток операцій, за якими 

оформлені податкові накладні продавцем у разі відмови у реєстрації таких накладних в 

Єдиному Реєстрі податкових накладних  

…Враховуючи вищенаведене, підставою для формування витрат для визначення об'єкту 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.  

 

Збитки   

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ від 25.10.2017 р. N 2381/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  

Щодо відображення у звітній Декларації з податку на прибуток підприємств та у Додатку РІ до 

Декларації завищеної частини суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на 

прибуток  

…Якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт завищення розміру 

задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, заниження або 



 

   

завищення суми податкових зобов'язань, заявлених у податковій декларації, за результатами перевірки 

відповідно до п. 58.1 ст. 58 Кодексу, контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове 

повідомлення-рішення.  

За результатами документальної перевірки у разі встановлення невірно визначених показників за даними 

бухгалтерського обліку, що вплинули на визначення об'єкта оподаткування, внаслідок чого 

контролюючим органом збільшені/зменшені податкові зобов'язання, приймаються податкові 

повідомлення-рішення форми "Р". При цьому визначені та узгоджені суми податкових зобов'язань 

автоматично нараховуються в інтегрованій картці платника податку та підлягають сплаті до бюджету без 

додаткового внесення коригувань/уточнень до податкових декларацій.  

Разом з тим, у разі якщо за результатами документальної перевірки зменшено суми від'ємного значення 

об'єкта оподаткування податком на прибуток за минулі звітні (податкові) роки, що перевірялись, 

приймаються податкові повідомлення-рішення форми "П".  

При цьому коригування/уточнення фінансового результату до оподаткування за попередній звітний 

період, що був охоплений перевіркою, не здійснюється.  

Виправлення від'ємного значення здійснюється платником податків у показниках Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств в наступному звітному (податковому) періоді шляхом зазначення 

виправленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років у рядку 

3.2.4 Додатка РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена 

наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів 

України від 28.04.2017 N 467).  

  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ від 17.08.2017 р. N 1637/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  

Щодо врахування сум від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових періодів 

реорганізованого (приєднаного) до товариства платника та коригування фінансового результату до 

оподаткування.  

Відповідно до ст. 104 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) юридична особа припиняється в 

результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації 

юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.  

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її 

припинення.  

Згідно ст. 106 ЦКУ злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюються за 

рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, 

а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.  

Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення визначений 

ст. 107 ЦКУ.  

Пунктами 2, 3, 4 ст. 107 ЦКУ встановлено, що після закінчення строку для пред'явлення вимог 

кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає 

передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), 

який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків юридичної особи, що 

припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які 

оспорюються сторонами.  

Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, 

який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом.  



 

   

Порушення положень частин другої та третьої цієї статті є підставою для відмови у внесенні до єдиного 

державного реєстру запису про припинення юридичної особи та державній реєстрації створюваних 

юридичних осіб - правонаступників.  

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.  

Якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), 

останнім податковим (звітним) періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації (пп. 137.4.3 

п. 137.4 ст. 137 Кодексу).  

Отже, підприємство, що припиняється у процесі реорганізації шляхом приєднання, повинне скласти 

податкову декларацію з податку на прибуток за звітний період, на який припадає дата його приєднання. 

Крім того, таке підприємство повинне самостійно здійснити розрахунки з бюджетом.  

Фінансовий результат до оподаткування платника податку - правонаступника не зменшується на 

суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, що обліковувалось в податковій декларації у 

платника податку (платників податків), який (які) припиняється (припиняються) в процесі 

реорганізації шляхом приєднання, перетворення, злиття, на дату затвердження передавального 

акта, оскільки норми Кодексу не містять положень, що надають право правонаступнику при 

визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток здійснювати врахування податкових 

збитків платника, що припиняється.  

  

  

Дивіденди отримані   

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 03.10.2017 р. N 2116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  

Щодо відображення у податковому обліку операцій з нарахування доходів від участі у капіталі  

Водночас згідно з пп. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Кодексу платник податку на прибуток, на користь якого 

нараховані дивіденди від інших платників цього податку, зменшує фінансовий результат до 

оподаткування на таку суму доходів.  

Тобто пп. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Кодексу застосовується з метою усунення подвійного оподаткування 

операцій з виплати дивідендів платникам податку на прибуток.  

Оскільки нерезидент при виплаті дивідендів не сплачує податок на прибуток, розрахований за правилами, 

визначеними ст. 137 Кодексу, різниці на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів від нерезидентів 

не враховуються при зменшенні фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.4.1 п. 

140.4 ст. 140 Кодексу.  

 

Штрафи виплачені  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ від 09.10.2017 р. N 2180/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суми коштів, виплачених на користь 

нерезидента за судовим рішенням про стягнення нанесених збитків у формі упущеної вигоди  

…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-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність" (далі - Закон N 959).  

Згідно з ст. 1 Закону N 959 упущена вигода - це доход 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 пп. 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.  

  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 03.10.2017 р. N 2115/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму штрафів, нарахованих за 

рішенням відповідних державних органів  

…Враховуючи зазначене, для цілей визначення різниць відповідно до пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу 

враховуються штрафні санкції, нараховані у межах цивільно-правових договорів, укладених з іншими 

суб'єктами господарювання згідно з нормами цивільного законодавства. Штрафні санкції, призначені 

державними органами за порушення вимог іншого законодавства, для визначення таких різниць не 

враховуються.  

  

Авансовий внесок   

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 27.09.2017 р. N 2057/6/99-99-12-02-04-15/ІПК   

Щодо відображення у податковій декларації з податку на прибуток підприємства за 9 місяців 2017 

року залишку авансового внеску з податку на прибуток, не використаного у 2016 році Відповідно до 

п. 38 підрозділу 4 розділу XX Кодексу платники податку на прибуток підприємств мали сплатити до 31 

грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у 

податковій звітності за три квартали 2016 року.  

Розрахунок такого авансового внеску подавався платником податку у податковій декларації з податку на 

прибуток за три квартали 2016 року.  



 

   

Сума нарахованих авансових внесків з податку на прибуток відповідно до п. 38 підрозділу 4 розділу XX 

Кодексу відображалась у повному обсязі у рядку 16.6 додатка ЗП до податкової декларації з податку на 

прибуток за 2016 рік, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897, у 

редакції наказу Міністерства фінансів України від 8 липня 2016 року N 585 (далі - Декларація), та 

переносилась до рядка 16 додатка ЗП до Декларації.  

Якщо така сума нарахованих авансових внесків перевищувала суму нарахованого податку на прибуток 

підприємств за 2016 рік (ряд. 06 + ряд. 08 + ряд. 10 + ряд. 12 + ряд. 15 Декларації), то у рядку 17 "Податок 

на прибуток за звітний (податковий) період" Декларації у повній відповідності до зазначеної у рядку 

формули "рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 +  рядок 15 - рядок 16 ЗП" відображалось від'ємне 

значення податку на прибуток, яке свідчило про наявність переплати, сформованої за рахунок 

нарахованих у 2016 році авансових внесків.  

Якщо платник податку допустив помилку при складанні декларації, то він має право скористатися 

статтею 50 Кодексу, відповідно до пункту 50.1 якої у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з 

урахуванням строків давності, визначених ст. 102 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 уточненні 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.  

 

Доходи, сплачені закордоном  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 15.09.2017 р. № 1975/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  

Щодо подання уточнюючої податкової декларації з податку на прибуток у разі зменшення 

нарахованої суми податку на прибуток на суму податку, сплачену за межами України у 

попередньому році  

<…>Відповідно до абзацу другого пп. 141.4.9 п. 141.4 ст. 141 Кодексу суми податку на прибуток, 

отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб'єктами господарювання за кордоном, зараховуються під 

час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за 

правилами, встановленими розділу III Кодексу.  

Розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може 

перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого 

періоду.  

При цьому зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови 

подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого 

податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного 

оподаткування доходів.  

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник 

зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), 

уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про 

базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній 

закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними 

договорами України (п. 13.5 ст. 13 Кодексу).  



 

   

В Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом 

Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. N 897 (далі - Декларація), сума податку на прибуток, 

отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб'єктами господарювання за кордоном, яка зараховується 

під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті 

таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду, відображається у рядку 16.1 додатка ЗП 

до Декларації.  

Таким чином, сума податку з прибутку, отриманого з іноземних джерел та сплаченого протягом року за 

кордоном таким платником, не може перевищувати суму податкового зобов'язання з податку на прибуток, 

що підлягає сплаті в Україні за такий звітний рік.  

При цьому сума перевищення податку, сплаченого за кордоном, над сумою податкового зобов'язання за 

такий звітний період не враховується у зменшення податкових зобов'язань з цього податку у наступних 

звітних періодах.  

Таке зарахування здійснюється за умови, що платником податку при визначенні об'єкта оподаткування 

дотримано вимоги ст. 13 Кодексу щодо порядку врахування доходів і витрат при визначенні об'єкта 

оподаткування.  

Отже, платник податку у звітному податковому періоді не має права на зменшення нарахованої суму 

податку на прибуток, якщо довідка, що надається ним до контролюючого органу, підтверджує сплату 

податку за межами України у попередньому звітному періоді.  

Порядок внесення змін до податкової звітності встановлений ст. 50 Кодексу.  

Водночас відповідно до п. 50.1 ст. 50, у разі якщо у майбутних податкових періодах (з урахуванням 

строків давності, визначених ст. 102 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.  

Отже, платник податку на прибуток, який надав до контролюючого органу довідку, що підтверджує 

сплату податку у попередньому звітному (податковому) періоді, має право зменшити нараховане 

податкове зобов'язання з податку на прибуток, задеклароване у податковій декларації за такий 

попередній податковий (звітний) період, шляхом подання уточнюючої декларації.  

  

  

Операції «перехідного» періоду  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 14.09.2017 р. № 1957/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  

Щодо оподаткування операцій з відвантаження товарів під час перебування на спрощеній системі 

оподаткування та оплати їх  після переходу на загальну систему   

…Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 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 підпунктом 140.5.12 пункту 140.5 статті 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.  



 

   

Отже, фінансовий результат до оподаткування платника податку на прибуток збільшується на суму 

доходу, отриманого як оплата за товари, відвантажені під час перебування такого платника на 

спрощеній системі оподаткування.  

  

Проценти за борговими зобов’язаннями  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 29.08.2017 р. N 1752/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  

Щодо порядку оподаткування доходів нерезидентів у вигляді процентів за наданими 

кредитами/позиками, якщо такі проценти не виплачуються нерезиденту, а враховуються у  

збільшення суми позики/кредиту або зараховуються як внесок до статутного капіталу 

позичальника Відповідно до пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 Кодексу проценти - дохід, який сплачується 

(нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений 

або невизначений строк коштів або майна.  

Згідно пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу 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, зокрема, проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому 

числі проценти за позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом.  

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 та 141.4.11 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).  

Пунктом 3 ст. 203 Господарського кодексу України встановлено, що господарське зобов'язання 

припиняється зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений 

чи визначений моментом витребування.  

Таким чином, доходи нерезидента із джерелом їх походження з України у вигляді процентів підлягають 

оподаткуванню відповідно до положень п. 141.4 ст. 141 Кодексу незалежно від способу виплати такого 

доходу, у тому числі шляхом зарахування у рахунок збільшення статутного капіталу або суми 

кредиту/позики.  

При цьому податок з доходів нерезидента у вигляді процентів сплачується під час зарахування 

зустрічної однорідної вимоги.  

   

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 23.08.2017 р. N 1716/ІПК/26-15-14-05-04-23  

…Згідно з п. 140.2 ст. 140 Кодексу, для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених 

в пункті 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує 

суму власного капіталу більш ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються 

виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування 

збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, 

позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами - 



 

   

нерезидентами, над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та 

суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому 

здійснюється нарахування таких процентів.  

Сума боргових зобов'язань, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, та 

власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових 

зобов'язань, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, та власного капіталу на 

початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 цієї статті.  

Згідно із п. 140.1 ст. 140 Кодексу, під борговими зобов'язаннями для цілей даного пункту слід розуміти 

зобов'язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за 

договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення.  

Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий 

результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних 

податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не 

врахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, 

встановлених п. 140.2 цієї статті.  

Таким чином, показники фінансових витрат та сум амортизаційних відрахувань для застосування 

п. 140.2 ст. 140 Кодексу базуються на даних фінансової звітності  

    

Безоплатна передача  

  ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 23.08.2017 р. N 1709/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  

Щодо порядку оподаткування ПДВ та податком на прибуток операцій з безоплатної передачі 

обладнання за договором позички  

Як зазначено у зверненні, підприємство планує передати обладнання у строкове безоплатне користування 

без переходу права власності на підставі договору позички.  

Правові засади договору позички регулюються статтею 827 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ). 

Згідно з пунктом 1 статті 827 ЦКУ за договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно 

передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом 

встановленого строку.  

Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це 

випливає із суті відносин між ними (пункт 1 статті 827 ЦКУ).  

<…>Щодо оподаткування податком на прибуток  

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ 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 ПКУ.  

ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за 

операціями з передачі активів у безоплатне строкове користування (позичку). Такі операції при 

формуванні фінансового результату до оподаткування відображаються згідно з правилами 

бухгалтерського обліку.  

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 

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

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



 

   

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

При цьому слід звернути увагу, що відповідно до підпунктів 140.5.9, 140.5.10 пункту 140.5 статті 140 ПКУ 

фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується, зокрема:  

на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих 

(переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, 

послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому 

об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону), у розмірі, що 

перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;  

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" ПКУ, 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 пункту 140.5 статті 140 ПКУ.  

  

Операції з низько податковими нерезидентами  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 26.06.2017 р. N 816/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, передбачені пп. 140.5.4 п.  

140.5 ст. 140 Податкового кодексу України   

…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 інший 

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  

Наказ  Мінфіну від 28.04.2017  № 470 "Про затвердження Змін до Порядку проведення моніторингу 

контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників 

платника податків з питань трансфертного ціноутворення«  (діє з 16.06.2017 року)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Трансфертне ціноутворення 

ПОСТАНОВА КМУ від 4 липня 2017 р. 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  

  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ЛИСТ  

від 14.08.2017 р. N 21674/7/99-99-14-01-02-17 Про набрання чинності постановою Кабінету 

Міністрів України від 04 липня 2017 року N 480 Державна фіскальна служба України з метою 

забезпечення податкового контролю з питання трансфертного ціноутворення повідомляє.  27 липня 2017 

року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України 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).  

Перелік прийнято на виконання пп. "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України 

(далі - Кодекс), згідно з яким господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт 

оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, 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, є контрольованими операціями.  

Згідно з частиною другою цього підпункту якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого 

включена до Переліку, у звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), 

господарські операції платника податків з ним визнаються неконтрольованими за відсутності інших 

критеріїв, визначених підпунктами "а" - "в" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу:  

а) господарські операції, що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами, в тому числі у 

випадках, визначених пп. 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу;  

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через 

комісіонерів-нерезидентів;  

в) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), 

включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп.  

39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, або які є резидентами цих держав.  

Щодо визначення звітного періоду  

Згідно з пп. 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 Кодексу для цілей податкового контролю за трансфертним 

ціноутворенням звітним періодом є календарний рік. Таким чином, господарські операції із нерезидентом, 

організаційноправова форма якого включена до Переліку, будуть визнаватись неконтрольованими, у разі 

сплати нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) у звітному календарному році, в 

якому здійснювались зазначені господарські операції.  

Щодо підтвердження сплати податку нерезидентом  

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.  

Разом з цим нерезидентом, який не сплачує податок на прибуток (корпоративний податок), вважається 

нерезидент звільнений відповідно до законодавства країни реєстрації від його сплати у звітному році, 

незалежно від підстав та причин такого звільнення, або ставку оподаткування податку на прибуток 

(корпоративний податок) для такого нерезидента встановлено у розмірі нуль відсотків.  

Наприклад, платник податків здійснював господарські операції із нерезидентом із Канади з 

організаційноправовою формою Limited Partnership (LP). Контрагент-нерезидент надав платнику податків 

довідку Податкового управління Канади, що він у звітному році сплатив податок на прибуток у сумі 250 

тис. канадських доларів. В такому випадку, за умови, що нерезидент не є пов'язаною особою з платником 

податків, та/або операції не здійснюються через комісіонерів-нерезидентів, враховуючи те, що Канада не 

входить до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 

39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, господарські операції платника податків з таким нерезидентом не 

визнаються контрольованими, незважаючи на включення організаційно-правової форми нерезидента у 

Перелік.  

  

  

Щодо підтвердження резидентства контрагента - нерезидента  

Контрольованими операціями згідно з пп. "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, зокрема, 

визнаються господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не є податковими резидентами 

держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.  

Враховуючи п. 103.5 ст. 103 Кодексу статус податкового резидентства може бути підтверджено, зокрема, 

довідкою, яка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним 

міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і 

яка повинна бути належним чином легалізована, перекладена згідно із законодавством України.  

Такий документ має бути надано платником податків 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 в Мін'юсті 

03.09.2015 за N 1055/27500 (зі змінами), та/або під час проведення документальних перевірок.  

Особливості застосування Переліку у 2017 році  

Із врахуванням п. 41 підрозділу 10 "Інші перехідні положення" Розділу ХХ "Перехідні положення" 

Кодексу господарські операції, визначені пп. "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються 

контрольованими з дати набрання чинності Переліком.  

Отже, у разі відповідності господарських операцій критеріям, визначеним пп. "г" пп. 39.2.1.1 та пп. 

39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, вони можуть визнаватись контрольованими з 27 липня 2017 року.  

Водночас умови, визначені пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (річний дохід платника податків та 

обсяг господарських операцій з кожним контрагентом), розраховуються для 2017 року за підсумками 

всього звітного (календарного) року.  



 

   

Наприклад, річний дохід платника податків від будь-якої діяльності за 2017 рік перевищує 150 млн. грн. 

(за вирахуванням непрямих податків).  

Протягом року платник здійснював господарські операції із нерезидентом із Великобританії з 

організаційно-правовою формою Limited Liability Partnership (LLP). Загальний обсяг господарських 

операцій з ним протягом 2017 року досяг 19 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків), при цьому в 

період з 01.01.2017 по 26.07.2017 обсяг операцій - 11 млн. грн., а з 27.07.2017 по 31.12.2017 - 8 млн. 

гривень.  

Господарські операції, здійснені в період з 27.07.2017 по 31.12.2017, на суму 8 млн. грн. є 

контрольованими та підлягають відображенню у Звіті про контрольовані операції за 2017 рік.  

  

Неприбуткові організації  

  

6. Особливості подачі декларації окремими платниками податку на прибуток  

Лист ДФСУ від 10.08.2017р. N 21192/7/99-99-12-02-04-17 Про особливості 

подання податкової звітності з податку на прибуток неприбутковими організаціями …Неприбуткові 

організації, які не привели свої установчі документи у відповідність до норм п. 133.4 ст. 133 Кодексу, 

після 01 липня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру. Таким чином, така організація 

з 01 липня 2017 року втрачає ознаку неприбутковості та стає платником податку на прибуток 

підприємств.  

Отже, протягом 2017 року зазначена організація має два "статуси": не є платником податку на прибуток 

(до 01.07.2017) та є платником податку на прибуток (з 01.07.2017) і, відповідно, повинна відзвітувати за 

два таких періоди.  

…Таким чином, неприбуткова організація - юридична особа, яка не привела свої установчі документи у 

відповідність до норм п. 133.4 ст. 133 Кодексу до 01 липня 2017 року, сплачує податок на прибуток як 

новостворений платник цього податку на підставі податкової декларації за річний звітний період, який 

розпочинається з 01 липня 2017 року і закінчується 31 грудня 2017 року.  

З огляду на викладене порядок звітування неприбутковими організаціями - юридичними особами, яких з 

01 липня 2017 року виключено з Реєстру (на виконання п. 35 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні 

положення" Кодексу) та які з 01.07.2017 по 31.12.2017 є платниками податку на прибуток, такий:  

- за період з 01.01.2017 по 30.06.2017 неприбуткова організація подає до контролюючого органу Звіт 

за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року (який для таких 

організацій дорівнює періоду з 01.01.2017 по 30.06.2017), та фінансову звітність за перше півріччя 

2017 року - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) року, тобто з граничним строком подання Звіту 01 березня 2018 року;  

- за період з 01.07.2017 по 31.12.2017 така організація повинна подати до контролюючого органу 

декларацію з податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період, що 

дорівнює календарному року із показниками діяльності, обрахованими за період з 01.07.2017 по 

31.12.2017, та фінансову звітність за 2017 рік - протягом 60 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з граничним строком подання 

Декларації 01 березня 2018 року.  

У разі включення у період з 01.07.2017 по 31.12.2017 до Реєстру організацій, що виключені 

контролюючим органом з Реєстру з 01 липня 2017 року на виконання п. 35 підрозділу 4 розділу XX 

"Перехідні положення" Кодексу, порядок подання податкової звітності з податку на прибуток 

неприбутковими організаціями - юридичними особами такий:  



 

   

- за період перебування на загальній системі оподаткування така організація повинна подати до 

контролюючого органу Декларацію за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює 

календарному року із показниками діяльності, обрахованими за період перебування на загальній 

системі оподаткування, та фінансову звітність за 2017 рік - протягом 60 календарних днів, що 

настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з граничним строком 

подання Декларації 01 березня 2018 року;  

- за період перебування у Реєстрі така організація повинна подати до контролюючого органу Звіт за 

базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року із показниками діяльності, 

обрахованими за період перебування у Реєстрі, та фінансову звітність за 2017 рік - протягом 60 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з 

граничним строком подання Декларації 01 березня 2018 року.  

Податкові консультації із зазначених вище питань застосовувати у частині, що не суперечить цьому 

роз'ясненню.  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 20.07.2017 р. N 1286/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  

Щодо правомірності здійснення підприємницької діяльності громадською організацією, що 

включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій  

Згідно із пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) неприбутковим 

підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова 

організація), що одночасно відповідає таким вимогам: утворена та зареєстрована в порядку, визначеному 

законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;  

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє 

неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів 

(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім 

оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) 

фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;  

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє 

неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком 

неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення 

юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення 

цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків; внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.  

Відповідно до п. 26 ст. 1 Закону України від 14.10.2014 N 1702-VII "Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" неприбуткові організації - юридичні особи 

(крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності), 

що не є фінансовими установами, створені для провадження наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, 

екологічної, релігійної, благодійної, соціальної, політичної та іншої діяльності з метою задоволення 

потреб та інтересів громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку. 

Відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу до неприбуткових організацій, що 

відповідають вищезазначеним вимогам цього пункту і не є платниками податку можуть бути віднесені, 

зокрема, громадські об'єднання.  

Порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань визначається Законом 

України від 22.03.2012 N 4572-VI "Про громадські об'єднання" (далі - Закон N 4572).  



 

   

Пунктом 3 ст. 1 Закону N 4572 зазначено, що громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками 

якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи 

приватного права та фізичні особи.  

Відповідно до п. 5 ст. 1 Закону N 4572 громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом 

юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є 

непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.  

Тобто до Реєстру неприбуткових установ та організацій можуть бути включені громадські об'єднання, які 

відповідають вимогам пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, лише зі статусом юридичної особи.  

У разі якщо громадське об'єднання здійснює діяльність на комерційній основі і отримує прибуток, то 

вказана діяльність класифікується як підприємництво (ст. 42 Господарського кодексу України) і не 

відповідає сутності поняття некомерційної діяльності неприбуткових установ.  

Отже, у разі якщо господарська діяльність юридичної особи, зареєстрованої як суб'єкт некомерційного 

господарювання, набуває характеру підприємницької діяльності, до неї застосовуються положення 

Господарського кодексу України та інших законів, якими регулюється підприємництво.  

Таким чином, у разі якщо господарське об'єднання зі статусом юридичної особи здійснює 

комерційну діяльність, то таке об'єднання повинно здійснити перереєстрацію в Єдиному 

державному реєстрі з подальшим його виключенням з Реєстру неприбуткових установ та 

організацій.  

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і 

може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.  

  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 05.12.2017 р. N 2844/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  

Загальні засади благодійної діяльності в Україні визначаються Законом України від 05 липня 2012 року N 

5073-VI "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (далі - Закон N 5073).  

Щодо визначення доходу  

Пунктом 1 ст. 2 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996) встановлено, що всі юридичні особи, створені 

відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а 

також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), зобов'язані 

вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.  

Відповідно до 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.  

Для відображення доходів неприбуткова організація використовує форму Звіту про використання доходів 

(прибутків) неприбуткової організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 

N 553, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2016 року за N 932/29062 (далі - Звіт). 

Перелік доходів, одержаних неприбутковими організаціями, відображається у рядках 1.1 - 1.11 Звіту. При 

цьому формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті, здійснюється за правилами 

бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати 

коштів. Щодо умов, при яких неприбуткова організація втрачає свій статус неприбутковості  

Пунктом 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що неприбуткові підприємства, установи та організації не є 

платниками податку на прибуток підприємств у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом. 

Абзацом першим пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу передбачено, що доходи (прибутки) неприбуткової 



 

   

організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової 

організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими 

документами.  

Відповідно до пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Кодексу у разі недотримання неприбутковою організацією 

вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова організація зобов'язана подати у строк, визначений 

для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової 

організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому 

порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке 

порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на 

прибуток. Податкове зобов'язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) нецільового 

використання активів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей 

оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.  

За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня 

податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов'язана щокварталу подавати до 

контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), 

сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у 

порядку, встановленому для платників податку на прибуток.  

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з 

податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим 

розділом для платників податку на прибуток.  

Встановлення контролюючим органом відповідно до норм цього Кодексу факту використання 

неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 

цього пункту, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та 

організацій і нарахування податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, штрафних 

санкцій і пені відповідно до норм цього Кодексу. Податкові зобов'язання, штрафні санкції і пеня 

нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення (пп. 133.4.4 п. 133.4 

ст. 133 Кодексу). Щодо оплати праці фізичної особи, яка бере участь у створенні друкованого засобу 

(газети)  

Абзацом третім пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу передбачено, що не вважається розподілом отриманих 

доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, а саме 

видатків на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених 

установчими документами.  

Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно 

для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).  

Тобто доходи (прибутки), отримані неприбутковою організацією від будь-якої діяльності, мають 

використовуватись виключно на реалізацію своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів 

(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім 

оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов'язаних з ними осіб.  

Отже, не вважаються розподілом доходу (прибутків) виплати неприбуткової організації на користь 

засновників (учасників), працівників, членів такої організації (у т. ч. на підставі цивільно-правового 

договору), якщо такі витрати є фінансуванням видатків на своє утримання, реалізацію мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами такої неприбуткової організації. 



 

   

Щодо правомірності розміщення у друкованому засобі благодійного фонду, в статусі неприбуткової 

організації, матеріалів, статей, оголошень та іншої інформації на платній основі  

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону N 5073 благодійна організація - юридична особа приватного права, 

установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим 

Законом, як основну мету її діяльності.  

Статтею 5 Закону N 5073 передбачений перелік видів благодійної діяльності, який включає:  

1) безоплатну передачу у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне 

відступлення бенефіціарам майнових прав;  

2) безоплатну передачу бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові 

права;  

3) безоплатну передачу бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;  

4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;  

5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну 

діяльність;  

6) публічний збір благодійних пожертв;  

7) управління благодійними ендавментами;  

8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;  

9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, 

не заборонених законом.  

Благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, 

що сприяє досягненню їх статутних цілей (ч. 4 ст. 16 Закону N 5073). Метою благодійних організацій не 

може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних 

з ними осіб, а також серед працівників таких організацій (ч. 1 ст. 11 Закон N 5073).  

Це відповідає визначенню благодійної діяльності, під якою відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону N 5073 слід 

розуміти добровільну особисту та/або майнову допомогу для досягнення визначених цим Законом цілей, 

що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або 

компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.  

Отже, благодійний фонд може здійснювати господарську діяльність лише на некомерційній основі (без 

мети одержання прибутку) для досягнення статутних цілей.  

У разі порушення благодійним фондом, що перебуває в Реєстрі неприбуткових установ та організацій, 

вимог Закону N 5073 та положень п. 133.4 ст. 133 Кодексу, такий благодійний фонд втрачає статус 

неприбутковості та сплачує податок на прибуток на загальних умовах.  

  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ від 02.10.2017 р. N 2092/6/99-99-15-02-02-15/ІПК Щодо відповідності статуту 

організації вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України  

…Рішенням ДПІ організацію [...] виключено з Реєстру з 01.07.2017 (підстава виключення: 

"невідповідність неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, 

установленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу").  

Звертаємо увагу, що при вирішенні питання відповідності установчих документів неприбуткової 

організації вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу досліджуються установчі документи в цілому, а не окремі 

пункти установчих документів та враховується принцип переважання змісту над формою.  

Відповідно до наданої копії Статуту (далі - Статут) встановлено.  

Пунктом 1.2 розд. 1 Статуту передбачено, що "організація є неприбутковою організацією та не здійснює 

діяльності, спрямованої на отримання прибутку".  



 

   

При цьому у пп. 3.2.8 п. 3.2 розд. 3 Статуту зазначено, що організація "здійснює господарську та іншу 

комерційну діяльність...".  

Основні засади господарювання в Україні, регулювання господарських відносин, що виникають у процесі 

організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими 

суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, визначаються Господарським 

кодексом України (далі - ГКУ).  

Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного 

виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг 

вартісного характеру, що мають цінову визначеність (п. 1 ст. 3 ГКУ).  

Пунктом 2 ст. 3 ГКУ передбачено, що господарська діяльність, яка здійснюється для досягнення 

економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти 

підприємництва - підприємцями.  

З урахуванням вищевикладеного, оскільки комерційна діяльність має на меті отримання прибутку, 

здійснення організацією іншої комерційної діяльності, передбаченої пп. 3.2.8 п. 3.2 розд. 3 Статуту, 

суперечить сутності поняття неприбуткової організації.  

Також організацією не було дотримано вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу щодо заборони розподілу 

отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) такої організації.  

Зокрема, пп. 3.2.11 п. 3.2 розд. 3 Статуту передбачено, що організація "надає допомогу, у тому числі 

фінансову поворотну/безповоротну, членам організації у нагальних та критичних випадках".  

Оскільки доходи (прибутки) організації формуються за рахунок "коштів, переданих їй у власність 

членами організації; набутих у вигляді вступних і членських внесків; пожертвувань громадян, 

підприємств і організацій; доходів, отриманих від підприємств, створених за участі організації", надання 

організацією допомоги своїм членам прирівнюється до розподілу отриманих доходів серед учасників 

такої організації. Крім того, у п. 13.6 розд. 13 Статуту організації зазначено, що передача активів іншій 

неприбутковій організації відповідного виду або зарахування до доходу бюджету здійснюється при 

ліквідації організації, але при цьому не передбачено порядок передачі активів за умови припинення 

юридичної особи у результаті її злиття, поділу, приєднання або перетворення.  

Таким чином організацією не було дотримано вимог пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу в частині 

передачі активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до 

доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання 

або перетворення).  

З урахуванням викладеного, організація може бути включена до Реєстру у разі приведення її установчих 

документів у відповідність до вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу.  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 19.06.2017 р. N 726/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  

Щодо оплати праці за договорами цивільно-правового характеру неприбутковими організаціями 

Законом України від 06 жовтня 2016 року N 1667-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій" (далі - Закон 

N 1667), який набрав чинності з 20 листопада 2016 року, внесено зміни до абзацу третього пп. 133.4.1 п. 

133.4 ст. 133 Кодексу, якими передбачено, що не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) 

фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, а саме видатків на своє 

утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими 

документами.  



 

   

Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно 

для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).  

Таким чином, доходи (прибутки), отримані неприбутковою організацією від будь-якої діяльності, мають 

використовуватись виключно на реалізацію своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів 

(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім 

оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних 

з ними осіб.  

Отже, враховуючи зміни, внесені Законом N 1667, не вважаються розподілом доходу (прибутків) виплати 

неприбуткової організації на користь засновників (учасників), працівників, членів такої організації (у т. ч. 

на підставі цивільно-правового договору), якщо такі витрати є фінансуванням видатків на своє утримання, 

реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами такої 

неприбуткової організації.  

Щодо виключення неприбуткової організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - 

Реєстр)  

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу така неприбуткова 

організація зобов'язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про 

використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку 

визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по 

останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно 

нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Податкове зобов'язання розраховується 

виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Така неприбуткова організація 

виключається контролюючим органом з Реєстру та вважається платником податку на прибуток для цілей 

оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.  

За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня 

податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов'язана щокварталу подавати до 

контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), 

сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у 

порядку, встановленому для платників податку на прибуток.  

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з 

податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим 

розділом для платників податку на прибуток.  

Щодо повторного включення неприбуткової організації до Реєстру  

Відповідно до п. 8 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій включення 

неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, який 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року N 440 (далі - Порядок), 

рішення про повторне включення неприбуткової організації до Реєстру приймається контролюючим 

органом за результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, протягом 14 

календарних днів з дня їх отримання, за умови, що організація відповідає таким вимогам:  

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної 

неприбуткової організації;  

установчі документи неприбуткової організації (або установчі документи організації вищого рівня, на 

підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих 

доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників 

(крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 



 

   

пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) 

фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу;  

установчі документи неприбуткової організації (або установчі документи організації вищого рівня, на 

підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону), передбачають передачу активів одній 

або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі 

припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 

Отже, установа чи організація, виключена з Реєстру, може подати заяву про повторне включення до 

Реєстру після закінчення звітного календарного року, у якому її було виключено.  

  

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ЛИСТ  від 19.07.2017 р. N 19001/7/99-99-15-02-01-17  

Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової 

організації Загальні положення  

20 червня 2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 N 469 "Про 

затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації" (далі 

- Звіт), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.05.2017 за N 653/30521 (далі - наказ N 469). 

Наказом N 469 внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2016 N 553 

(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2016 за N 932/29062) та викладено у новій редакції 

форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організацій (далі - Звіт).  

Затвердження нової форми Звіту обумовлено внесенням Законами України від 06 жовтня 2016 року 

N 1667-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про 

оподаткування неприбуткових організацій" (далі - Закон N 1667) та від 21 грудня 2016 року N 1797-VIIІ 

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" 

(далі - Закон N 1797) суттєвих змін та доповнень до положень Податкового кодексу України (далі - 

Кодекс), пов'язаних з оподаткуванням неприбуткових організацій.  

Відповідно до статті 46 Кодексу Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової 

організації (далі - Звіт) прирівнюється до податкової декларації та складається з урахуванням вимог 

статей 48, 49 Кодексу. Щодо вступної частини нової форми Звіту  

Інформація про дату та номер Рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій (рядок 7), а також ознака неприбутковості (рядок 8) є 

обов'язковими реквізитами форми Звіту (пункт 48.4 статті 48 Кодексу). За відсутності такої інформації 

Звіт втрачає визначений Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (пункт 

48.2 статті 48 Кодексу).  

При цьому у рядках 7 та 8 зазначаються дата та номер останнього рішення контролюючого органу 

про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру та присвоєння або зміну ознаки 

неприбутковості.  

  

   

Щодо звітного (податкового) періоду  

Порівняно із попередньою формою Звіту рядок 2 "Звітний (податковий) період 20__року" та рядок 3 

"Звітний (податковий) період, що уточнюється 20__року" вступної частини нової форми Звіту 

передбачають лише два звітні (податкові) періоди: рік та місяць.  

Скорочення кількості звітних (податкових) періодів пов'язано з тим, що для неприбуткових 

підприємств, установ та організацій, які відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 Кодексу та внесені 

до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлено річний податковий (звітний) період, крім 

випадків, передбачених підпунктом 133.4.3 пункту 133.4 статті 133 Кодексу. При цьому професійні 



 

   

спілки, їх об'єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, Звіт за рік не 

подають.  

Місячний податковий (звітний) період передбачено для неприбуткових підприємств, установ та 

організацій (у тому числі для професійних спілок, їх об'єднань та організацій профспілок, утворених у 

порядку, визначеному законом), які порушили вимоги пункту 133.4 статті 133 Кодексу (підпункт 133.4.3 

пункту 133.4 статті 133 Кодексу).  

Такий Звіт складається з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в 

установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено 

таке порушення.  

Щодо заповнення окремих рядків Звіту  

Основна частина нової форми Звіту викладена у новій редакції та складається з двох частин.  

Частину І Звіту заповнюють всі неприбуткові організації незалежно від того, дотримались вони 

вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, чи ні.  

Кількість рядків, що відображають доходи неприбуткової організації, скорочено з 16 до 11.  

У рядках 1.1 - 1.11 Звіту відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у 

рядках 2.1 - 2.6 Звіту - суми видатків (витрат). При цьому у зазначених рядках показники заповнюються з 

урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює 

діяльність такої неприбуткової організації.  

Форму Звіту доповнено новими за змістом рядками. А саме:  

рядок 1.5 "вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), отриманих для  

реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для 

здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій"; 

рядок 1.7 "разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів" (у попередній  

формі Звіту такі доходи відображались у рядках 1.8 та 1.9); рядок 2.3 "вартість активів (коштів або майна), 

вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання 

неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її 

установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої 

законом для релігійних організацій"; рядок 2.6 "інші видатки (витрати)".  

При цьому формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті, здійснюється за правилами 

бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати 

коштів.  

Частина ІІ Звіту передбачена для розрахунку податкового зобов'язання з податку на прибуток 

підприємств та заповнюється лише неприбутковими організаціями, які не дотримались вимог, визначених 

пунктом 133.4 статті 133 Кодексу.  

У зв'язку із редакційними змінами положень пункту 133.4 статті 133 Кодексу змінився розрахунок 

об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, який відображається у рядку 5 Звіту та 

дорівнює сумі рядків 3 та 4.  

Об'єкт оподаткування розраховується із суми операції (операцій) нецільового використання активів  

(рядок 3) та/або суми доходу (прибутку) або її частини, що була розподілена серед засновників 

(учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб (рядок 4).  

Водночас сума операції (операцій) нецільового використання активів складається із суми рядка 3.1 

ГД "гуманітарна допомога" (дорівнює рядку "Усього9" графи 7 розділу 4 додатка ГД) та рядка 3.2 

"вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж 

фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та 



 

   

напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової 

(добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій".  

Щодо особливостей відображення доходів та видатків (витрат), у тому числі безповоротної 

фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо  

Загальна сума отриманої неприбутковою організацією безповоротної фінансової допомоги, добровільних 

пожертвувань, милосердя тощо відображається у рядку 1.6 Звіту та дорівнює сумі рядків 1.6.1, 1.6.2 ГД (до 

рядка переноситься сумарне значення рядка "Усього6" графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту) та 1.6.3.  

Сума використаної неприбутковою організацією безповоротної фінансової допомоги, добровільних 

пожертвувань, милосердя тощо відображається у рядку 2.4 Звіту та дорівнює сумі рядків 2.4.1, 2.4.2 ГД (до 

рядка переноситься сумарне значення рядка "Усього8" графи 8 розділу 3 додатка ГД Звіту) та 2.4.3 Звіту.  

При цьому у рядку 1.6 Звіту (та відповідно у рядках 1.6.1, 1.6.2 ГД та 1.6.3) відображається вартість 

фактично отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень активів (кошів, майна), товарів 

(робіт, послуг), у т.ч. надходжень на розрахунковий рахунок (або/та в касу) у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги чи добровільних пожертвувань.  

Відповідно у рядку 2.6 (та рядках 2.6.1, 2.6.2 ГД і 2.6.3) відображається вартість фактично переданих 

безоплатно (використаних) активів (кошів, майна), товарів (робіт, послуг), сум безповоротної фінансової 

допомоги, благодійної допомоги чи добровільних пожертвувань, у т.ч. перерахованих з розрахункового 

рахунку (або/та виданих з каси).  

Додаток ВП до рядків 7-9 Звіту  

Змінено редакцію Додатка ВП до рядків 7-9 Звіту, який передбачений для розрахунку податкових 

зобов'язань за період, у якому виявлено помилку (помилки), для виправлення показників у складі Звіту за 

поточний звітний (податковий) період.  

Показники оновленої редакції додатка ВП приведено у відповідність до показників оновленої форми  

Звіту.  

Щодо фінансової звітності  

Відповідно до пункту 46.2 статті 46 Кодексу неприбутковими підприємствами, установами та 

організаціями разом зі Звітом обов'язково подається до контролюючих органів річна фінансова звітність, яка є 

додатком та невід'ємною частиною Звіту.  

Крім того, інформація про додатки, що додаються до Звіту, є обов'язковим реквізитом форми Звіту 

відповідно до пункту 48.3 статті 48 Кодексу.  

У новій формі Звіту інформація про обов'язкові додатки у вигляді фінансової звітності відображається у 

блоці "Наявність додатків4" та проставляється позначка у полі "ФЗ6".  

Крім того, у блоці "Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової 

організації додатків - форм фінансової звітності6" проставляються такі позначки:  

"Баланс (Звіт про фінансовий стан)", "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" або "Звіт 

про результати фінансової діяльності", "Звіт про рух грошових коштів" (крім бюджетних установ), "Звіт про 

власний капітал", "Примітки до річної фінансової звітності" (крім бюджетних установ).  

Суб'єкти малого підприємництва та суб'єкти мікропідприємництва, визнані такими відповідно до статті 

55 ГКУ, подають разом зі Звітом скорочену фінансову звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові 

результати та проставляють такі відмітки відповідно у графі "Фінансовий звіт суб'єкта малого 

підприємництва" та графі "Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".  

Оскільки відповідно до положень підпункту 133.4.3 пункту 133.4 статті 133 Кодексу у разі недотримання 

неприбутковим підприємством, установою, організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова 

організація зобов'язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, Звіт за 

період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке 

визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, ДФС рекомендує 

подавати Звіт за оновленою формою починаючи зі звітного (податкового) періоду - липень 2017 року у строк, 

визначений для місячного податкового (звітного) періоду.  



 

   

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС довести 

зазначений лист до відома неприбуткових організацій і підпорядкованих підрозділів з метою використання у 

роботі та забезпечити врахування під час проведення контрольно-перевірочної роботи та процедур 

адміністративного оскарження.  

   

Новини - 2018  

1. Встановено єдиний термін звітування по податку на прибуток:  

49.18.6 ст.49 ПКУ: календарному року для платників податку на прибуток для податкової декларації, 

яка розраховується наростаючим підсумком за рік, - протягом 60 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем звітного (податкового) року.  

2. Оновлено терміни «безнадійна дебіторська заборгованість», «пов’язані особи», «роялті» 3. 

Оновлені та нові різниці для коригування фінансового результату пп.140.4.1 ПКУ різниці по 

отриманим дивідендам  

При отриманні доходу у вигляді дивідендів від  платників ЄП гр. 3  і 4  сплачується податок на 

прибуток без зменшення об’єкта оподаткування через різницю за ряд.  3.2.3 додатку РІ пп.140.5.1  та 

140.5.2 ПКУ різниці по самостійному коригування контрольованих операцій пп.140.5.4 ПКУ  різниця 

по коригуванню на 30% щодо придбання у:  

нерибуткових організацій, якщо перевищує 25 розмірів МЗП, встановленої законом на 1 січня звітного  

(податкового) року – це 93 075 грн на рік нерезидентів (у т. ч. пов'язаних осіб - нерезидентів), 

зареєстрованих у державах (на територіях), включених до Переліку  КМУ від 27.12.2017р. № 1045 та 

Перелік КМУ 04.07.2017 № 480  

  

пп.140.5.10  ПКУ різниція по путівках (ув’язка із абз.2 пп.165.1.35 ст.165)  збільшення  бухфінрезультату  

на суму повної або часткової компенсації один раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, 

оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років 

роботодавцем, який є платником податку на прибуток, якщо така  компенсація не оподатковується ПДФО.  

абз.2 пп.165.1.35 ст.165 ПКУ не включається до розрахунку оподатковуваного доходу:  

вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т. ч. на реабілітацію інвалідів, 

на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які 

надаються його роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із 

знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки 

(розмір знижки) не перевищує 5 МЗП, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року – 

18615,00грн  



 

   

пп.140.5.12 ПКУ різниці по операція «перехідного» періоду, крім платників єдиного податку групи 4 

пп.140.5.14 ПКУ різниця по передачі товарів, робіт, послуг, (перерахуванню) протягом звітного 

(податкового) року суб'єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме:  

- дитячо-юнацьким спортивним школам,  

- центрам олімпійської підготовки,  

- школам вищої спортивної майстерності,  

- центрам фізичної культури і спорту інвалідів,  

- спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, 

внесеними до Реєстру НПО, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг  

  

  

Трансфертне ціноутворення – 2018  

  

Контрольованими є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт 

оподаткування  

податком на прибуток платника податків  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Річний дохід відбудь - якої діяльності  
перевищує  150  млн.грн  за рік   

Обсяг таких господарських операцій з  
кожним контрагентом перевищує  10   

млн.грн  за рік (пп.39.2.1.7 ст. 39  
ПКУ)   

господарські операції, що здійснюються  
з   пов'язаними особами  –   нерезидентами  

( пп.14.1.159 ПКУ   NEW )   

зовнішньоекономічні господарські  
операції з продажу та/або  

придбання  товарі в та/або  послуг   

господарські операції, що  
здійснюються з нерезидентами,  
зареєстрованими у державах (на  

територіях), включених до  Переліку   
КМУ від 27.12.2017р. № 1045   

NEW   

господарські операції, що  
здійснюються з нерезидентами, які  
не сплачують податок на   прибуток  

( корпоративний податок) та/або не є   
податковими резидентами держави,  

в якій вони зареєстровані як  
юридичні особи    Перелік КМУ  

господарські операції, що здійснюються між нерезидентом  

та його пост ійним   представництвом в Україні   NEW   



 

   

БЛОК 5. ЄДИНИЙ ПОДАТОК – головні обліково – податкові новації для 

юридичних осіб ФОП – 2018. Огляд основних змін - 2018: податок на нерухоме 

майно, податок на землю, транспортний податок 

Єдиний податок  

пп.297.5. ПКУ  

податок з доходів нерезидентів при виплаті доходів нерезиденту – юридичній особі за ставками розд.III ПКУ  
                          1 

пп. 57.1 .2 ПКУ  

платники ЄП не сплачують авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів юридичним 

особам  

Транспортний податок   

пп.267.2.1 ПКУ: об’єкта оподаткування - легкові автомобілі: з року випуску 

яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких 

становить понад 375 розмірів МЗП  1 396 125 грн  

Постанова КМУ від 21.06.2017р. № 428 (оновлена методика визначення середньоринкової вартості легкового 

авто)  

Нова форма Податкової декларації з транспортного податку (наказ МФУ від 27.06.2017р. № 595)  

  

Податок на нерухомість  

пп.266.5.1 ПКУ: ставка податку не перевищує 1,5% розміру МЗП за 1кв. м – 55,85 грн  

пп.266.10.2 ПКУ  

фізичні особи звільняються від відповідальності за несплату податку, якщо не надіслано ППР до 1 липня року, 

що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). пп.266.10.3 ПКУ податкове зобов'язання з 

цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах 1095 к.дн  

Земельний податок   

пп.287.9 ПКУ: фізичні особи звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату податку, якщо не 

надіслано ППР    

пп.287.10 ПКУ: податкове зобов'язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди  

(роки) в межах 1095 к.дн  

пп.284.4 ПКУ плата за землі надані залізниці та гірничодобувним підприємствам – 25% податку пп.285.1.1 

ПКУ нові критерії визначення мінімального розміру орендної плати за землю:   

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3% їх 

нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1% їх нормативної 

грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3% та не більше 1% їх нормативної 

грошової оцінки; для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі не 

більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області, для 

сільськогосподарських угідь - не менше 0,3% та не більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці 

площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.  



 

   

Індексація нормативної грошової оцінки у 2018 році  

п. 6 розд. ІІ Закону № 2245: до 1 лютого 2018 року Державне агентство земельних ресурсів повинно 

направити в електронній формі інформацію про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, яка 

проведена станом на зазначену дату, до ДФС. Після цього ДФС має оприлюднити цю інформацію на 

своєму офіційному сайті.  

п.9 підрозд.6 розд. XX ПКУ: індекс споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення 

коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених 

пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується зі значенням 100%. Таким 

чином, якщо індекс споживчих цін за 2017 рік, який використовується для визначення величини 

коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, 

пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, 

водосховищ) для цілей обкладення єдиним податком четвертої групи, застосовується зі значенням 100%.   

п.5 підрозд. 8 розд. XX ПКУ: індекс споживчих цін за 2015 та 2017 роки, що використовується для 

визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь 

(ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, 

озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із 

значенням 100%.  

Нова форма Податкової декларації з плати за землю (наказ МФУ від 23.01.2017р. № 9)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


