
Зміна концептуальних підходів
до визначення об’єкту оподаткування
податком на прибуток



Місія проекту — підвищення ефективності 
використання ресурсів, зокрема зменшення 
витрат часу та фінансових ресурсів платників 
на визначення зобов'язань з податку на 
прибуток і складання податкової звітності та 
держави – на адміністрування цього податку 



Стратегічне завдання проекту — суттєве 
спрощення порядку визначення об'єкта 
оподаткування податком на прибуток шляхом 
скасування окремого податкового обліку та 
визначення податкових зобов’язань на 
підставі показників єдиного обліку – 
бухгалтерського.



Шлях реалізації проекту  — викладення 
розділу ІІІ “Податок на прибуток підприємств” 
Податкового кодексу у новій редакції



Об’єкт оподаткування = Дохід (за правилами 
податкового обліку) – Собівартість (за правилами 
податкового обліку) – Інші витрати (за правилами 
податкового обліку)
Податкова різниця = Дохід або Витрати (за 
правилами податкового обліку) – Дохід або Витрати 
(за правилами бухгалтерського обліку)



Об'єкт оподаткування податком на прибуток
=

фінансовий результат розрахований за 
правилами бухгалтерського обліку

+/-
податкові коригування



Податкові коригування

· витрати, що не 
пов’язані із 
веденням 
господарської 
діяльності  або ті, 
що враховуються з 
обмеженнями

· доходи (витрати), 
фінансові результати 
за окремими 
операціями
(звільнені від 
оподаткування, 
оподатковувані за іншими 
ставками податку та інше)

· від'ємне 
значення 
об'єкту 
оподаткування 
попередніх 
звітних років

· перевищення 
граничної суми 
амортизації.



Переваги для платників:

· Скасовується необхідність ведення 
податкового обліку та обліку податкових 
різниць, оскільки замість двох обліків 
буде один облік – бухгалтерський;

· Спрощується податкова декларація та 
відповідно час необхідний для її 
заповнення;

· Скорочуються існуючі 
обмеження та особливості 
обліку;

· Зменшується кількість конфліктних 
ситуацій з податковими органами щодо 
неоднозначного розуміння податкового 
обліку.



· окремий облік патентованої діяльності;
· відображення в обліку поворотної фінансової допомоги; 
· особливості обліку довгострокових договорів;
· обмеження витрат на відрядження працівників; 
· обмеження витрат на навчання;
· обмеження витрат на забезпечення працівників спеціальним одягом  
   та засобами індивідуального захисту;
· обмеження витрат на ремонт та поліпшення об’єктів основних засобів      
   у розмірі 10 відсотків.

Обмеження, що пропонується вилучити з 
Податкового кодексу:


