
ISSN1680-0044 Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. 2013-№4(46) 
 

http://www.donntu.edu.ua/ «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 
http://www.instud.org,http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npdntu_ekon/ 

342 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АУДИТА И АНАЛИЗА 
 
В.А. ГАВРИЛЕНКО, д.е.н, проф. 
Донецький національний технічний університет 
 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ НА ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
На основі проведеного аналізу вияв-

лені основні протиріччя і неузгодженості 
при формуванні доходів, витрат і фінан-
сових результатів на промислових підпри-
ємствах, як у податковій базі, так і в бух-
галтерському обліку. Це стосується, перш 
за все, визначення понаднормативних 
втрат сировини, матеріалів і готової про-
дукції і відображення їх у податковій базі і 
бухгалтерському обліку. Доведено недоці-
льність включення до доходів у податковій 
базі коштів цільового фінансування і ці-
льових надходжень, а також вартості 
безкоштовно отриманих основних засобів. 
Доведено недоцільність включення до ви-
трат у податковій базі резерву сумнівних і 
безнадійних боргів; вартості капітальних 
ремонтів; непродуктивного зростання фі-
нансових (процентних) витрат; переви-
щення балансової вартості основних засо-
бів понад доходами, які склалися при їх ре-
алізації. Доведено доцільність включення 
до доходів у податковій базі накопиченої 
дебіторської і кредиторської заборговано-
сті по провині підприємства. 

Внесені також пропозиції по рефор-
муванні багатьох положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, а саме: П(С)БО-7 
«Основні засоби», П(С)БО-10 «Дебіторсь-
ка заборгованість», П(С)БО-11 «Зобов'я-
зання», П(С)БО-12 «Фінансові інвестиції», 
П(С)БО-15 «Дохід», П(С)БО-16 «Витра-
ти». Показаний вплив реформування По-
даткового Кодексу України та національ-
них стандартів на вірогідність складання 
фінансової звітності підприємства. 

Ключові слова: податок, прибуток, 
дохід, витрати, сировина, матеріали, го-
това продукція, втрати сировини, резерв 
сумнівних і безнадійних боргів, непродук-
тивні фінансові витрати, фінансові інвес-
тиції, основні засоби, уцінка, дооцінка, 
тимчасові податкові різниці, відстрочені 

активи, податкові зобов’язання, націона-
льні положення (стандарти). 

 
Дана проблема є дуже актуальною. Це 

пояснюється багатьма її проявами на 
економічну діяльність як підприємства, так 
і всього суспільства. По-перше, в тому, що 
від її вирішення в значній мірі залежить 
наповнення бюджету. По-друге, в системі 
формування доходів і витрат дуже багато 
протиріч, які потребують їх узгодження, 
тобто усунення. Ці протиріччя, як 
показують дослідження, виникають через 
недосконалість нормативно-правового і 
законодавчого забезпечення по форму-
ванню податкової бази і бухгалтерського 
обліку доходів, витрат, активів, зобов’я-
зань і капіталу, які у подальшому їх 
відображенні залишаються не врегульо-
ваними. Це призводить до суттєвих поми-
лок у визначенні податку на прибуток, а 
також до уникнення від його сплати і 
перекручування фінансової звітності під-
приємства. 

Стан проблеми. Даною проблемою 
займались багато окремих вітчизняних 
вчених, серед яких є В.П. Вішневський,    
Т. Войтенко, С.Ф. Голов, А.М. Коваленко, 
Л. Ловінська, В.В. Сопко та інші, а також 
наукові установи, рекомендації яких були 
використані для підготовки Закону 
України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР 
«Про оподаткування прибутку підпри-
ємств», а також при розробці ряду поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку в 
Україні, таких як: П(С)БО-7 «Основні за-
соби», П(С)БО-9 «Запаси», П(С)БО-10 
«Дебіторська заборгованість», П(С)БО-11 
«Зобов’язання», П(С)БО-12 «Фінансові ін-
вестиції», П(С)БО-13 «Фінансові інстру-
менти»,  П(С)БО-14  «Оренда»;   П(С)БО-15   
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«Доходи», П(С)БО-16 «Витрати», П(С)БО-17 
«Податок на прибуток» та інші нормативні 
документи [1-18]. Однак, слід відмітити, 
що введення цих законодавчих і норматив-
но-правових актів призвело до виникнення 
суттєвих протиріч по формуванню доходів 
і витрат в податкової базі і бухгалтерсько-
му обліку і взагалі до перекручування всієї 
фінансової звітності, в тому числі і по 
капіталу. Актуальність даної проблеми за-
гострюються і тим, що прийнятий Верхов-
ною Радою України новий Податковий 
Кодекс України від 12 грудня 2010 р. і вве-
дений в дію 01.01.2011 р. не тільки не 
вирішує питання по врегулюванню таких 
протиріч, але більшою мірою їх загострює. 
Тобто, новий Податковий Кодекс надає ве-
ликому бізнесу ще більше можливостей 
для уникнення від сплати податків, що 
призводе до ще більшого дефіциту дер-
жавного бюджету. 

Тому, метою даної статті є розкриття 
природи виникнення протиріч при оподат-
куванні прибутку і формуванні фінансової 
звітності та розробка конкретних рекомен-
дацій по їх усуненню. 

Суттєву роль Податковий Кодекс 
України відіграє на стадії визначення до-
ходів і витрат. При цьому важливо дотри-
муватися принципу нарахування і відпові-
дності доходів і витрат, який сформульо-
ваний у П(С)БО-1 «Загальні вимоги до фі-
нансової звітності» [18]. Тобто, для визна-
чення фінансового результату звітного пе-
ріоду необхідно рівняти доходи звітного 
періоду з витратами, які здійснені для над-
ходження цих доходів. 

Зрозуміло, що дотримуватися цього 
принципу можливо лише на підставі чіткої 
класифікації усіх операцій по видам діяль-
ності підприємства, яка успішно викорис-
товується у бухгалтерському обліку і ви-
кладена в Інструкції по використанню пла-
ну рахунків бухгалтерського обліку акти-
вів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій, яка за-
тверджена наказом Міністерства фінансів 
України від 30.11.1999 р. № 291 і зареєст-
рована в Міністерстві юстиції України 
21.12.1999 р. № 893/4186. У відповідності 
до цієї класифікації уся діяльність підпри-

ємства здійснюється по п’яти напрямкам: 
операційна діяльність, яка, в свою чергу, 
підрозділяється на основну та іншу опера-
ційну; доходи і витрати від участі у капіта-
лі; інші фінансові доходи і витрати; інші 
доходи і витрати від звичайної діяльності. 
Усі операції по указаним видам діяльності 
чітко регламентовані. Така класифікація 
дає можливість у бухгалтерському обліку 
здійснювати контроль за відповідністю до-
ходів і витрат по усім операціям окремих 
видів діяльності, а також виявити і обґрун-
тувати непродуктивне збільшення витрат 
по усім цим операціям, які у податковій 
базі не повинні включатися до валових ви-
трат. При цьому слід відмітити, що у но-
вому Податковому Кодексі України, який 
прийнятий Верховною Радою України, ця 
класифікація доходів і витрат повністю 
зруйнована, що дуже ускладнює їх відо-
браження у податковій базі. А тепер до-
кладніше, починаючи з операційної діяль-
ності підприємства. У відповідності до но-
вого Податкового Кодексу України до до-
ходу операційної діяльності відноситься 
дохід від реалізації товарів, виконаних ро-
біт, наданих послуг і признається у розмірі 
договірної (контрактної) вартості, але не 
менше суми компенсації. Що стосується 
витрат операційної діяльності, то вони ви-
значаються відповідно пунктам 138.4, 
138.6-138.9, 138.11 статті 138 нового Пода-
ткового Кодексу. Витрати операційної дія-
льності включають: собівартість реалізо-
ваних товарів, виконаних робіт, наданих 
послуг і інші витрати, які визначаються на 
підставі пунктів 138.2, 138.11 цієї статті і 
пунктів 140.2-140.5 статті 140, статей 142 і 
143 і інших статей даного Кодексу. Така 
трактовка витрат операційної діяльності ро-
бить Кодекс незрозумілим і заплутаним, 
тобто тепер бухгалтер підприємства повинен 
проводити дуже складну систематизацію ви-
кладеного матеріалу для того, щоб вибрати 
витрати із цих пунктів. Із яких же частин в 
дійсності складаються операційні витрати? 
Відповідно до п.138.1 і п.138.6-138.9 витра-
ти операційної діяльності включають собі-
вартість реалізованих товарів, виконаних 
робіт, наданих послуг, куди входять тільки 
прямі і інші прямі витрати. І тепер стає не 
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зрозуміло – відносяться загальновиробничі 
витрати до виробничої собівартості проду-
кції чи ні (п. 138.10.1)? А якщо ці витрати, 
до введення нового Податкового Кодексу, 
відносились до собівартості виробленої 
продукції і так саме до операційних витрат, 
то чому тепер у цьому Кодексі загальнови-
робничі витрати не відносяться до опера-
ційних (п. 138.10.10)? І знову виникають 
питання: чому адміністративні витрати               
(п. 138.10.2) і витрати на збут (138.10.3) 
також не відносяться у цьому Кодексі до 
операційних? На наш погляд, виключення 
названих витрат із операційних є дуже ве-
ликою помилкою, тому що це перешко-
джає здійсненню ефективного контролю за 
відповідністю доходів і витрат по основній 
діяльності підприємства. До впровадження 
нового Податкового Кодексу як дохід від 
реалізації продукції, так і усі названі ви-
трати відносились до операційних і так са-
ме до основної діяльності підприємства. І 
це було зрозумілим, тому що воно давало 
можливість слідкувати за відповідністю 
доходів і витрат по даному виду діяльнос-
ті. Не зовсім зрозумілим є п.138.7, де ска-
зано, що до втрат у податковій базі відно-
сяться витрати від браку, які складаються 
із вартості забракованої по технологічним 
причинам продукції і витрат на виправлен-
ня такого технічно неминучого браку на 
рівні встановлених норм витрат, у випадку 
реалізації такої продукції. При цьому не 
зрозуміло, чому до втрат від браку відно-
ситься вся вартість забракованої продукції 
у кінцевому вимірі? Справа у тому, що 
втрати від браку залежать від його і при їх 
визначенні потрібно це враховувати. Крім 
того, новий Податковий Кодекс України 
ніяк не враховує непродуктивні втрати си-
ровини і основних матеріалів при вироб-
ництві продукції. Такі втрати на багатьох 
підприємствах мають значний інтервал ко-
ливання від 2% до 13-15%, тому вони не 
можуть не враховуватися. Основними при-
чинами великих втрат сировини і основних 
матеріалів на промислових підприємствах 
є не тільки недоліки у технології і органі-
зації виробництва, але і крадіжки, тобто 
штучне виведення їх із обороту у тінь. Це 
дозволяє штучно підвищити собівартість 

виробленої продукції і уникнути від сплати 
податку на прибуток. Тепер відносно до-
ходів і витрат по іншим видам діяльності 
підприємства. У зв’язку з цим є зауважен-
ня відносно врегулювання безнадійної і 
сумнівної заборгованості. Актуальність 
даного питання дуже велика, тому що на 
багатьох підприємствах дебіторська забор-
гованість накопичується у великих розмі-
рах і при цьому продавець не виставляє ні-
яких позовів до суду по стягненню її з по-
купців. При цьому, дебіторська заборгова-
ність може використовуватися покупцями 
як фінансовий інструмент, по узгодженню 
з продавцем, для утворення додаткових 
доходів, як правило тіньових. Тому, як по 
відношенню продавця, так і покупця по-
винні бути певні санкції. Тобто, як прода-
вець, так і покупець у таких випадках по-
винні нести консолідовану відповідаль-
ність. У новому Податковому Кодексі та-
ких санкцій по відношенню як до продав-
ця, так і покупця зовсім немає. 

Існують певні правила врегулювання 
дебіторської заборгованості лише для тих 
випадків, коли платник податку звер-
тається до суду з позовом до стягнення за-
боргованості з покупця. У такому випадку, 
платник податку (покупець) повинен зме-
ншити витрати на вартість заборгованості, 
яка признана судом або по виконавчому 
надпису нотаріуса [З, п. 159.1.2 статті 159]. 
Якщо у наступних податкових періодах 
покупець сплатить суму призначеної забо-
ргованості або її частину, то він підвищує 
витрати на суму такої заборгованості              
по результатам податкового періоду                
[З, п.159.1.5. статті 159]. Як видно із наве-
деного тексту, тут по відношенню до по-
купця немає ніяких санкцій. Лише при 
списанні кредиторської заборгованості по-
купець віднесе її до доходу. 

На нашу думку, покупець повинен 
нести більшу відповідальність. Не зрозумі-
ло, чому витрати на створення резерву 
сумнівної заборгованості, навіть у тих ви-
падках, коли продавець товарів не вистав-
ляв претензії на цю заборгованість до по-
купця і не направляв позов до суду, приз-
наються витратами з метою оподаткування 
у сумі безнадійної дебіторської заборгова-
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ності [3, п. 138.10.6 статті 138]? Це, на на-
шу думку, також робити непотрібно, тому 
що ці витрати носять непродуктивний ха-
рактер і є результатом порушень фінансо-
вої дисципліни у минулому періоді. Немо-
жливо погодитись також зі змістом  
п. 138.10.5. статті 138 Податкового Кодек-
су України, де усі фінансові витрати, до 
яких відносяться витрати на нарахування 
відсотків при користуванні кредитами і 
іншими запозиченнями, по випущеним об-
лігаціям і фінансової оренди включаються 
до податкової бази. Справа у тому, що 
процентні витрати по кредитам і іншим за-
позиченням можуть виникнути, по-перше, 
за рахунок накопичення дебіторської забо-
ргованості, яка може використовуватися як 
фінансовий інструмент для створення ті-
ньових оборотів, по-друге, неефективного 
вкладання власних коштів у фінансові ін-
вестиції, по-третє, понаднормативного на-
копичення виробничих запасів і інших ви-
робничих засобів, а також готової продук-
ції на складі, що може привести до нестачі 
грошових коштів для основного виробниц-
тва.  

Нестача грошових коштів по цим 
причинам призведе до зростання взятих 
кредитів і процентних витрат по ним, які 
носять непродуктивний характер. Оскільки 
ці фінансові витрати включаються у подат-
кову базу, то вони призводять до зменшен-
ня прибутку і податку на нього. Величина 
зростання фінансових витрат по цим при-
чинам розраховується таким чином: 

 
,С)ДЗQО(В тбкгпвзcр ++∆=∆  

де ∆Вср – продуктивне зростання фінансо-
вих витрат, грн.; 

     ∆Овз – понаднормативне накопичення 
                 виробничих запасів, грн.; 
     Qгп –   накопичення готової продукції на 
                 складі, грн.; 
     ДЗ –    накопичення дебіторської забор- 
                 гованості на підприємстві, грн.; 
     Стбк –  річна банківська ставка по  
                 кредитам. 

 
Якщо представити, що сумарні по-

наднормативні накопичення виробничих 

запасів, готової продукції на складі і дебі-
торської заборгованості будуть дорівнюва-
ти 700-800 млн. грн., то це при річної бан-
ківській ставці по кредитам в розмірі 30%, 
призведе до зростання непродуктивних фі-
нансових витрат на 210-240 млн. грн. І, ві-
дповідно, до зростання витрат на цю суму 
підприємство уникає від сплати податку на 
прибуток в розмірі 42-48 млн. грн. 

Дослідження показують, що такі не-
продуктивні фінансові витрати недоцільно 
відносити до податкової бази. Значні пре-
тензії можна пред’явити і до відображення 
витрат по ремонтам основних засобів. У 
відповідності до п. 146.12 статті 146 Пода-
ткового Кодексу, усі витрати на ремонти і 
покращення об’єктів основних засобів, до 
10% загальної балансової вартості усіх 
груп основних засобів, а також які не пере-
вищують ці 10% відносяться до витрат то-
го звітного періоду, у якому такі ремонти 
виникли. У бухгалтерському обліку усі ви-
трати на ремонти основних засобів у від-
повідності до П(С)БО-16 «Витрати» у пов-
ному обсязі відносяться до поточних ви-
трат. У теоретичному розумінні такий під-
хід щодо відображення витрат на ремонти, 
як у податковій базі, так і в бухгалтерсько-
му обліку несе неправомірний характер. Це 
пояснюється багатьма теоретичними по-
милками. Перша помилка полягає в тому, 
що поточні і середні ремонти, розгляда-
ються в купі з капітальними, і відносяться 
на витрати в податкової базі лише частково 
в розмірі 10% балансової вартості основ-
них засобів. В той же час поточні і середні 
ремонти, як уже було доказано раніш, не 
покращують стан основних засобів і відно-
сяться до витрат минулого періоду. Тому 
вони повинні бути віднесенні на поточні 
витрати у податкової базі у повному обсязі. 
Друга помилка стає в тому, що капітальні 
ремонти частково відносяться до поточних 
витрат у податковій базі і в повному обсязі 
у бухгалтерському обліку. Капітальні ре-
монти на відміну від поточних, відносяться 
до витрат майбутніх періодів, тому що ка-
пітально відремонтована техніка буде пра-
цювати декілька років і приносити певний 
дохід у майбутньому. Це указує на те, що 
витрати по капітальним ремонтам також 
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повинні відноситися до майбутнього пері-
оду і, відповідно, підлягають амортизації. 
Віднесення ж капітальних ремонтів до по-
точних витрат призводить до порушення 
принципу нарахування і відповідності до-
ходів і витрат, наведеного у П(С)БО-1 «За-
гальні вимоги до фінансової звітності», по 
якому доходи звітного періоду потрібно 
зіставляти з витратами, які здійснюються 
для надходження цих доходів. Досліджен-
ня показують, що такий підхід призводе до 
того, що у бухгалтерському обліку витрати 
на ремонти завжди будуть перевищувати їх 
податкову базу. Це видно із такої формули: 

∆зп . к . р j  = (ЗФ п . к . р j  - 0,1ФФ
О.а j ) ,  

 
де ∆зп.к.рj – перевищення витрат по поточ-

ним, середнім і капітальним 
ремонтам у бухгалтерському 
обліку на відміну від їх подат-
кової бази, для j-ї групи осно-
вних засобів, грн.; 

    ЗФ п.к.рj – фактичні витрати на поточні, 
середні і капітальні ремонти j-ї 
групи основних засобів, які ві-
дображаються у бухгалтерсь-
кому обліку, грн.; 

ФФ
О.аj –   фактична балансова вартість ак-

тивної частини основних засо-
бів j-ї групи, грн. 

 
У кінцевому вимірі це призводить до 

штучного створення податкової різниці по 
витратам на ремонти основних засобів. Та-
ке безпринципове порушення теоретичних 
положень відтворювального процесу приз-
водить до штучного розбалансування відо-
браження витрат на ремонти основних за-
собів у бухгалтерському обліку і податко-
вої бази, що негативно впливає на визна-
чення оподаткованого прибутку і податку 
на нього, а також фінансового результату. 

Викладене указує на те, що до поточ-
них витрат як у податкової базі, так і в бух-
галтерському обліку можуть бути віднесені 
лише витрати по поточним ремонтам осно-
вних засобів. При ліквідації цих помилок 
така податкова різниця по ремонтам осно-
вних засобів в бухгалтерському обліку і 
податкової базі буде анульована. 

А тепер, що стосується п. 146.12 і          
п. 146.13 статті 146 Податкового Кодексу 
України, у яких сума перевищення балан-
сової або первісної вартості окремих 
об’єктів виробничих і невиробничих осно-
вних засобів понад доходами при їх реалі-
зації відноситься до витрат платника пода-
тку, а також п.146.16 цього ж Податкового 
Кодексу, у якому платник податку, у випа-
дках ліквідації основних засобів, підвищує 
витрати на суму залишкової вартості лікві-
дованого об’єкту, тобто на суму амортизу-
ємої вартості за від'ємом накопиченої амо-
ртизації об’єкта, який ліквідується. З таким 
підходом, віднесення залишкової вартості 
об’єктів основних засобів при їх реалізації 
і ліквідації, ніяк неможливо погодитись по 
багатьом негативним їх проявам. Недоці-
льність такого підходу пояснюється, по-
перше, тими ж протиріччями, які виника-
ють і при уцінці основних засобів. Реально 
ці витрати у податкової базі, як і в бухгал-
терському обліку, носять фіктивний харак-
тер, тому що для їх покриття підприємству 
не потребується ні матеріальних, ні фінан-
сових ресурсів. Виходить, що для підпри-
ємства їх величина не має ніякого значен-
ня, як і підвищення витрат від їх уцінки. 
Але це призводить до штучного підвищен-
ня витрат податковій базі і, відповідно до 
зниження прибутку, який оподатковується.  

Тепер, що стосується віднесення 
амортизації основних засобів до витрат у 
податкової базі. У відповідності до нового 
Податкового Кодексу України амортизація 
нараховується по єдиним нормам по від-
ношенню до податкової балансової вартос-
ті основних засобів, яка може суттєво від-
різнятися від балансової вартості в бухгал-
терському обліку. І там же сказано, що пе-
ревищення нарахованої амортизації в по-
датковій базі порівняно з бухгалтерською 
списується на витрати впродовж наступ-
них 3-х років. З наукової точки зору з та-
ким підходом в повної мірі не можливо по-
годитись. Це пов’язано з необ’єктивною 
оцінкою балансової вартості основних за-
собів за рахунок необґрунтованого відне-
сення до неї витрат на поточні ремонти 
цих засобів, що і приводе, як уже доказано 
раніш, до виникнення цих розбіжностей. 
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Тому списання по витратам в майбутньому 
нарахованої амортизації на штучно зави-
щену вартість основних засобів буде недо-
цільним. 

Залишаються неврегульованими як у 
податковій базі, так і у бухгалтерському 
обліку відображення використаних сум ці-
льового фінансування і цільових надхо-
джень, а також доходів платника податку 
від інвестицій, які оцінюються методом 
участі у капіталі. У відповідності до                 
п. 135.5.10 статті 135 Податкового Кодек-
су, суми цільового фінансування у вигляді 
дотацій, субсидій, капітальних інвестицій 
із фондів загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування або бюджетів, 
які надходять до платника податку, відно-
сяться до доходів. Однак при цьому не на-
дається ніяких пояснень або обґрунтувань. 
Для того, щоб розібратися у цих питаннях, 
необхідно розглянути використання цих 
фондів по напрямкам. Відповідно до 
П(С)БО-15 «Доходи» суми цільового фі-
нансування і цільових надходжень викори-
стовуються у двох напрямках: для компен-
сації витрат (збитків), які понесені підпри-
ємством у звітному періоді і на капітальні 
інвестиції. Використання сум цільового 
фінансування по першому напрямку відо-
бражається у бухгалтерському обліку про-
веденням: 

Дебет рах. 48 «Цільове фінансування 
і цільові надходження»; 

Кредит рах. 718 «Дохід», який надхо-
дить від безоплатно отриманих оборотних 
активів. У зв’язку з цим проведенням, на-
ступають зобов’язання по ПДВ і з податку 
на прибуток. Підприємство змушено від-
рахувати до бюджету біля 45% від сум ці-
льового фінансування, які надходять для 
використання по такому напрямку. Однак 
питання сплати ПДВ із коштів цільового 
фінансування одержаних з бюджету, на 
сьогодні залишаються дискусійними. Від-
повідно до п.п. 3.2.7. Закону «Про податок 
на додану вартість» не є об’єктом оподат-
кування операцій з виплат в грошовій фо-
рмі заробітної плати (інших прирівняних 
до неї виплат), а також пенсій, стипендій, 
субсидій, дотацій за рахунок бюджету або 
Пенсійного Фонду України або фондів за-

гальнообов’язкового соціального страху-
вання». За своєю економічною суттю суб-
сидії (дотації) не вписуються у визначення 
з п.п. 1.22.1 Закону «Про податок на при-
буток» і тому не повинні обкладатися цим 
податком [1]. І тоді непотрібно буде їх час-
тково повертати до бюджету. Що стосуєть-
ся використання фондів цільового фінан-
сування на капітальні інвестиції, то за на-
казом Міністерства Фінансів України воно 
відображається проведенням: 

Дебет рах. 48 «Цільове фінансування 
і цільові надходження»; 

Кредит рах. 69 «Доходи майбутніх 
періодів». 

Це проведення свідчить, що підпри-
ємство починає використовувати в госпо-
дарській діяльності такі необоротні активи, 
які були придбані за кошти цільового фі-
нансування. Таким чином, вважається, що 
зобов’язання перед представником цільо-
вого фінансування (відповідним бюдже-
том) виконано. Протягом періоду корисно-
го використання капітальних активів, ви-
значають доходи звітного періоду. Варто 
пам’ятати, що для цільового фінансування 
капітальних інвестицій існують певні пра-
вила визначення доходу. Так, цільове фі-
нансування капітальних інвестицій визна-
ють доходом протягом періоду корисного 
використання відповідних активів інвесту-
вання пропорційно сумі нарахованої на 
них амортизації (п.18 П(С)БО-15 «Дохід»). 
Списують суми майбутнього доходу, що 
відповідає звітному періоду (кварталу, ро-
ку), застосовуючи проведення Кредит суб-
рахунку 745 «Дохід від безоплатно одер-
жаних активів» в кореспонденції з Дебіт 
рах. 69 «Доходи майбутніх періодів». Та-
ким же чином передбачено врахування до-
ходів від цільового фінансування і в подат-
кової базі. Але виникає питання, коли під-
приємство, що одержало кошти у вигляді 
цільового фінансування, починає одержу-
вати від цього вигоди, тобто коли отримані 
кошти починають приносити реальний до-
хід? За нормами П(С)БО-15 «Дохід» отри-
мане цільове фінансування визначають до-
ходом протягом тих періодів, у яких були 
понесені витрати, пов’язані з виникненням 
цільового фінансування (нарахування за-
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робітної плати, одержання послуг, викори-
стання матеріалів і інше). Як видно з наве-
дених вище проведень, витрати завжди бу-
дуть дорівнювати доходам і тоді фінансо-
вий результат буде дорівнювати 0. А в чо-
му ж полягає реальний фінансовий резуль-
тат від використання основних засобів і 
інших необоротних активів, які були одер-
жані за рахунок коштів цільового фінансу-
вання?  Що до принципу бухгалтерського 
обліку нарахування і відповідності доходів 
і витрат, який відображений у П(С)БО-15 
«Дохід», для визначення фінансового ре-
зультату звітного періоду, витрати підпри-
ємства повинні зіставлятися за часом з ти-
ми доходами, завдяки яким вони були 
отримані. Отже, доходи у підприємства 
виникають не тоді, коли його власник «по-
дарував» кошти цільового призначення, а 
тоді коли ці кошти стали «працювати».  

Дослідження у цьому напрямку пока-
зують, що такий підхід щодо оподаткуван-
ня прибутку на великих підприємствах, 
який викладений у Податковому Кодексі 
України, може привести до повного розба-
лансування доходів і витрат, штучного пе-
рекручування фінансових результатів і 
власного капіталу, а також до уникнення 
від сплати податків у повному обсязі.  

Крім вказаних протиріч і неузгодже-
ностей на реальну величину податку на 
прибуток і фінансових результатів в ціло-
му значний вплив оказують і тимчасові по-
даткові різниці. У зв’язку з введенням но-
вого Податкового Кодексу України значна 
кількість таких різниць скоротилась і за-
лишились такі: 

  - по співвідношенню вартості осно-
вних засобів в податкової базі і в 
бухгалтерському обліку; 

- по перевищенню дооцінки основ-
них засобів понад їх уцінкою; 

- по безкоштовно отриманим основ-
ним засобам. 

Однак, не можливо погодитись щодо 
анулювання різниці по резерву сумнівних і 
безнадійних боргів, оскільки це відбулося 
за рахунок включення його до витрат у по-
даткової базі, а цього не потрібно робити 
тому, що вони носять непродуктивний ха-
рактер. Це указує на те, що податкова різ-

ниця по резерву сумнівних і безнадійних 
боргів не може бути анульована в такий 
спосіб. Тобто їх потрібно враховувати як 
постійну податкову різницю. 

Найважливіше значення має різниця, 
яка виникає на співвідношенні вартості ос-
новних засобів в податковій базі і в бухга-
лтерському обліку, тому, що вона відобра-
жається у великих сумах і може значно 
змінюватися, що призводе до штучного 
перекручування витрат з податку на при-
буток. Для того щоб уявити значення цієї 
різниці необхідно розглянути усі фактори, 
які на неї впливають і до яких змін вона 
призводе в визначенні витрат з податку на 
прибуток. 

Дослідження цієї різниці показало, 
що на неї впливають такі фактори: по-
перше, це необґрунтоване віднесення до 
основних засобів, у податкової базі, варто-
сті поточних ремонтів. Помилка тут стає в 
тому, що поточні ремонти відносяться до 
минулих періодів і не приймають ніякої 
участі в відтворювальному процесі в май-
бутньому. Тому вони не можуть бути 
включені до вартості основних засобів в 
податкової базі. Оскільки вартість поточ-
них ремонтів може бути великою, при зна-
чному зношенні основних засобів, то це 
призведе і до суттєвого необґрунтованого 
зростання цієї різниці. По-друге, це відне-
сення капітальних ремонтів до поточних 
витрат, в той час як їх слід включати до 
капітальних інвестицій. Включення ж капі-
тальних ремонтів до поточних витрат при-
зводе до заниження на їх суму балансової 
вартості основних засобів і, відповідно, до 
необґрунтованого зростання тимчасової 
податкової різниці і відстрочених податко-
вих активів. Втретє, це уцінка основних 
засобів, яка призводить до зменшення ба-
лансової їх вартості в бухгалтерському об-
ліку і, відповідно до зростання цієї різниці, 
яка потребує відшкодування, тобто до збі-
льшення відстрочених податкових активів. 

Не менш важливим фактором необ-
ґрунтованого виникнення тимчасової по-
даткової різниці є дооцінка основних засо-
бів, яка впливає на зміну цих різниць і поя-
ву відстрочених податкових зобов’язань у 
двох напрямах. З одного боку дооцінка ос-
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новних засобів призводить до збільшення 
балансової їх вартості в бухгалтерському 
обліку і, відповідно, до зменшення від-
строчених податкових активів, або появи 
відстрочених податкових зобов’язань. З 
другого боку, перевищення дооцінки осно-
вних засобів над уцінкою при їх вибутті 
також призводить до виникнення відстро-
чених податкових зобов’язань, які відо-
бражаються проведеннями: 

Дебет рахунку 98 «Податок на при-
буток» з суми перевищення дооцінки над 
уцінкою;  

Кредит рахунку 54 «Відстрочені по-
даткові зобов’язання», і потім при розра-
хунках:  

Дебет рахунку 54 «Відстрочені по-
даткові зобов’язання»; 

Кредит рахунку 641 «Розрахунки за 
податками». 

Крім того у листі Міністерства фінан-
сів України від 29.11.2002 р. № 053-39152 
сказано, що у відповідності до положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 17 
«Податок на прибуток», яке затверджено 
наказом Міністерства фінансів України від 
28 грудня 2000 р. № 353, вартість безкош-
товно отриманих основних засобів відпо-
відає критеріям визначення постійної різ-
ниці. Тому додатково вводиться податок на 
прибуток від суми нарахованої амортизації 
на ці кошти і відображається проведенням: 

Дебет рахунку 424 «Безкоштовно 
отримані активи»; 

Кредит рахунку 641 «Розрахунки за 
податками».    

Аналізуючи таку заяву Міністерства 
фінансів, слід відмітити, що з ним ніяк не 
можна погодитись. Це пояснюється тим, 
що такого проведення взагалі у природі не 
можуть існувати, оскільки рахунок 641 
«Розрахунки по податках» кореспондує 
тільки з рахунками 98 «Податок на прибу-
ток» і 54 «Відстрочені податкові зо-
бов’язання». Але, оскільки до оподаткова-
ного прибутку входить вартість безкошто-
вно отриманих основних засобів, то на них 
у загальному порядку зроблено нарахуван-
ня податку на прибуток і виконані розра-
хунки по податках з використанням рахун-
ку 641 «Розрахунки по податках». Тому 

застосування такого проведення (Кредит 
рах. 641 «Розрахунки по податках»; Дебет 
рах. 424 «Безкоштовно отримані активи») 
призведе до додаткового (потрійного) ви-
лучення грошових коштів по нарахованим 
податкам.  

Як показують вище приведені дослі-
дження, що тимчасові податкові різниці по 
основним засобам, тобто відстрочені пода-
ткові активи і зобов’язання виникли в ре-
зультаті допущених помилок, щодо необ-
ґрунтованого відображення вартості пото-
чних і капітальних ремонтів у податкової 
базі; капітальних ремонтів, уцінки і дооці-
нки в бухгалтерському обліку, які призве-
ли до виникнення безгрошової частини 
прибутку, який підлягає оподаткуванню, а 
також до штучного перекручування витрат 
з податку на прибуток і, відповідно, чисто-
го прибутку. Механізм впливу податкових 
різниць характеризується такою моделлю: 

 
ВПП=ППП - ±ВПА + ±ВПЗ, 

де ВПП – витрати з податку на прибуток, грн.; 
  ППП – поточний податок на прибуток, грн.; 
  ±ВПА – змінення відстрочених податков  
                  активів, грн.; 
  ±ВПЗ – змінення відстрочених податкових 
                  зобов’язань, грн. 

У відповідності до цієї формули, 
вплив відстрочених податкових активів по 
основним засобам на витрати по податках 
можна записати такими проведеннями: 

а) при зростанні відстрочених подат-
кових активів – Дебет рах. 17 «Від-
строчені податкові активи», 
Кредит рах.98 «Податок на прибу-
ток»; 

б) при зниженні відстрочених подат-
кових активів – Кредит рах. 17 
«Відстрочені податкові активи», 
Дебет рах. 98 «Податок на прибу-
ток». 

Як видно із цих проведень, відобра-
ження цих податкових активів носять шту-
чний і фіктивний характер, оскільки в них  
відсутній рахунок 641 «Розрахунки по по-
датках».  

Що стосується відстрочених податко-
вих зобов’язань, то по ним нараховуються 
реальні податки, які не забезпечені грошо-
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вими коштами і тому вони будуть знаходи-
тися в кредиторській заборгованості. 

Вище викладене указує на те, що як 
відстрочені податкові активи, так і від-
строчені податкові зобов’язання по основ-
ним засобам не мають права на існування. 
Тому він потребує суттєвих змін у напрям-
ку усунення тих недоліків, які указані у 
даній статті. 

Дуже важливим в цьому напрямку є 
виявлення понаднормативних втрат сиро-
вини і готової продукції на основі скла-
дання матеріальних балансів на всіх стаді-
ях виробничих процесів і недопущення їх 
включення до витрат у податкової базі. 
Необхідно провести і інші суттєві зміни у 
Податковому Кодексі України. Для цього 
необхідно внести такі зміни. 

1. Виключити із податкової бази ви-
трати, резерв сумнівних і безнадійних бор-
гів; вартість капітальних ремонтів основ-
них засобів, яка не перевищує 10% від ба-
лансової вартості; перевищення балансової  
або первісної вартості окремих об'єктів ви-
робничих і невиробничих основних засобів 
понад доходами при їх реалізації, а також 
суми залишкової вартості ліквідованого 
об’єкту, яка розраховується як різниця між 
сумою амортизуємої вартості і накопиче-
ною амортизацією об’єкта; сум процент-
них нарахувань на кредити і інші запози-
чені кошти, які виникли під впливом не-
продуктивного накопичення дебіторської 
заборгованості, понаднормативного нако-
пичення виробничих запасів і готової про-
дукції на складі; поступове віднесення на 
валові витрати перевищення нарахованої 
амортизації на основні засоби у податкової 
базі порівняно з бухгалтерським обліком 
на протязі 3-х років. 

2. Виключити із податкової бази до-
ходів сум цільового фінансування і цільо-
вих надходжень, а також вартість основних 
засобів, які надішли безкоштовно. 

3. Включити до податкової бази дохо-
дів, накопичену дебіторську і кредиторську 
заборгованість на весь період їх існування, 
які виникли по провині підприємств. 

4. Виключити із податкової бази ос-
новних засобів витрати на їх поточні  
ремонти. 

Не менш важливим в напрямку вре-
гулювання протиріч і неузгодженості при 
визначені витрат з податку на прибуток і 
фінансових результатів в цілому є рефор-
мування національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку, а саме: 
П(С)БО-7 «Основні засоби», П(С)БО-10 
«Дебіторська заборгованість», П(С)БУ-11 
«Зобов’язання», П(С)БО-12 «Фінансові ін-
вестиції», П(С)БО-15 «Дохід», П(С)БО-16 
«Витрати», П(С)БО-17 «Податок на прибу-
ток». Зміст цих змін полягає в такому. 

1. По відношенню до П(С)БО-7 – 
уцінку основних засобів відносити не до 
витрат, а на зменшення додаткового капі-
талу, тобто проведення Кредит рах. 10 
«Основні засоби», Дебет рах. 16 «Витра-
ти» замінити на проведення Кредит рах. 
10 «Основні засоби», Дебет рах. 423 «До-
оцінка основних засобів»; перевищення 
дооцінки понад уцінкою, при вибутті ос-
новних засобів відносити не на розподі-
лений прибуток, а на інший додатковий 
капітал, тобто проведення Дебет рах. 423 
«Дооцінка основних засобів», Кредит рах. 
441 «Нерозподілений прибуток» замінити 
на проведення Дебет рах. 423 «Дооцінка 
основних засобів», Кредит рах 424 «Ін-
ший додатковий капітал»; признати, що 
капітальні ремонти основних засобів по-
винні відноситись до капітальних інвес-
тицій, які потрібно відображати на Дебеті 
рах. 15 «Капітальні інвестиції» в корес-
понденції з Кредитом рах. 63 Постачаль-
ники підрядники» при підрядному способі 
їх виконання, або з рахунками витрат при 
господарчому способі. 

2.  По відношенню до П(С)БО-11 – 
використання цільового фінансування і 
цільових надходжень, яке спрямоване на 
покриття поточних витрат, слід відобра-
жати не в якості доходу по Кредиту рах. 
718 «Дохід по іншій операційній діяльно-
сті» в кореспонденції з Дебетом рах. 48 
«Цільове фінансування і цільові надхо-
дження», по якому нараховуються пода-
ток на прибуток і податок на додану вар-
тість, а відносити їх на покриття поточ-
них збитків і записувати проведенням 
Дебет рах. 48 «Цільове фінансування і ці-
льові надходження», Кредит рах. 442 
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«Непокриті збитки»; при використанні 
цільового фінансування і цільових надхо-
джень на капітальні інвестиції не слід їх 
відображати в якості доходів і записувати 
проведенням Дебет рах. 48 «Цільове фі-
нансування і цільові надходження», Кре-
дит рах. 69 «Доходи майбутніх періодів», 
а потрібно витрати із цих фондів включа-
ти до додаткового капіталу і записувати 
таким проведенням Дебет рах. 48 «Цільо-
ве фінансування і цільові надходження», 
Кредит 424 «Інший додатковий капітал». 

3. По відношенню до П(С)БО-12 «Фі-
нансові інвестиції» які враховуються ме-
тодом участі в капіталі – не слід інвесто-
ру власну частку прибутку у емітента ві-
дносити на дохід, а потрібно відображати 
в додатковому капіталі, тобто проведення 
Дебет рах. 14 «Довгострокові фінансові 
інвестиції по методу участі в капіталі» 
Кредит рах. 72 «Дохід від інвестицій по 
методу участі в капіталі» слід замінити 
проведенням Дебет рах 14 «Довгостроко-
ві фінансові інвестиції», Кредит рах. 424 
«Інший додатковий капітал»; 

4. По відношенню до П(С)БО-15 – до 
доходів в бухгалтерському обліку слід         
відносити всю накопичену дебіторську 
заборгованість, яка виникла по провині 
підприємства; не слід включати до них 
дооцінку основних засобів, використані 
кошти цільового фінансування і цільових 
надходжень, частку прибутку від інвес-
тицій по методу участі в капіталі іншого 
підприємства, тому що це призведе до 
виникнення безгрошового чистого нероз-
поділеного прибутку; 

5.  По відношенню до П(С)БО-16 
«Витрати» – не слід включати до витрат 
уцінку основних засобів, а також пере-
вищення балансової вартості основних 
засобів понад доходом, який складається 
при їх реалізації. 

Такі пропозиції дають можливість: 
1) більш точно визначити доходи і 

витрати як у податкової базі, так і в бух-
галтерському обліку; 

2) не допускати виведення із оборо-
ту в тінь матеріальних і фінансових ресу-
рсів; 

3) уникнути від виникнення без-

грошових доходів і чистого прибутку; 
4) забезпечити більш точні розраху-

нки податку на прибуток і повну його 
сплату, а також високу вірогідність скла-
дання фінансової звітності підприємства. 
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