Нові правила з податку на
прибуток 2015
Семінар компанії «Делойт»
та «EBA»

Структура

09.30 – 13.00 Податок на прибуток

• Особливості «нових» правил
• МСФЗ – основа для податкового обліку
• Проблемні питання
Перерва на каву
13.00 – 13.30 ТЦУ: основні зміни для 2015 року
13.30 – 14.00 Спори з податковими органами. Мета
господарської операції
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Податок на прибуток
Особливості «нових»
правил

Особливості «нових»
правил

МСФЗ – основа для
Податкового обліку

Проблемні
аспекти
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

3

Особливості «нових» правил
Ключові зміни
1
січня

2015 р.

Набирають чинності
«нові» правила з
податку на прибуток

1

Механізм розрахунку об'єкта оподаткування

Після
До
1 січня
2015 р.

2

Витрати для цілей податку на прибуток

До
Після
1 січня
2015 р.
г.
2015

3

Концепція
«зв’язок
з господарською
До
податкових
витрат
не включалисьдіяльністю»
витрати «ненепов’язані з
застосовується.діяльністю», а також окремі витрати, перелік
господарською
Суттєво
яких
був скорочено
визначенийперелік
в ПКУ. постійних різниць.

Строк подання звітності

Після
До
11 січня
січня
2015 г.р.
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Коригування фінансового результату до оподаткування
(відповідно до П(С)БО або МСФЗ) на різниці, передбачені ПКУ.
В ПКУ було визначено детальний перелік доходів і витрат.
Податкові органи мають право проводити перевірку
правильності ведення бухгалтерського обліку.

Річна
після року,
закінчення
звітного
року
Річна––60
доднів
1 червня
наступного
за звітним
Квартальна
Квартальна––40
40днів
днівпісля
післязакінчення
закінченнязвітного
звітногокварталу
кварталу
4

Особливості «нових» правил
Механізм розрахунку об’єкта оподаткування
Механізм
розрахунку об’єкта
оподаткування
Фінансовий
результат до
оподаткування
відповідно до
П(С)БО або МСФЗ,
скоригований на
різниці, передбачені
ПКУ

Фінансовий результат до
оподаткування
збільшується

• Амортизація ОЗ / НА
відповідно до П(С)БО /
МСФЗ

• Залишкова вартість
об’єкта ОЗ або НА
відповідно до П(С)БО у
випадку продажу або
ліквідації

зменшується

Амортизація

• Уцінка ОЗ / НА, віднесена
до витрат звітного періоду
відповідно до П(С)БО /
МСФЗ

П(С)БО або
МСФЗ

• Амортизація ОЗ / НА
відповідно до ПКУ

• Дооцінка ОЗ / НА в межах
Резерви
уцінки, що раніше була
(забезпечення)
віднесена до витрат
відповідно до П(С)БО /
Фінансові
МСФЗ
операції
• Залишкова вартість
об’єкта ОЗ або НА
відповідно до ПКУ у
Інші різниці
випадку продажу або
ліквідації

Об’єкт оподаткування
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
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Особливості «нових» правил
Механізм розрахунку об’єкта оподаткування
Механізм
розрахунку об’єкта
оподаткування
Фінансовий
результат до
оподаткування
відповідно до
П(С)БО або МСФЗ,
скоригований на
різниці, передбачені
ПКУ

Фінансовий результат до
оподаткування
збільшується

• Нараховані забезпечення
(окрім забезпечень на
відпустки)
• Витрати на формування
резерву СБ відповідно до
П(С)БО / МСФЗ

• Списана дебіторська
заборгованість, що не
відповідає критеріям ПКУ,
понад резерв СБ

П(С)БО або
МСФЗ

зменшується

Амортизація

• Витрати за рахунок
забезпечень (окрім
забезпечень на відпустки)

• Сума коригування
Резерви
(зменшення) резерву СБ,
(забезпечення)
на яку збільшився
фінансовий результат до
Фінансові
оподаткування відповідно
операції
до П(С)БО / МСФЗ
Інші різниці

Об’єкт оподаткування
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
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Особливості «нових» правил
Механізм розрахунку об’єкта оподаткування
Фінансовий результат до
оподаткування

Механізм
розрахунку об’єкта
оподаткування
Фінансовий
результат до
оподаткування
відповідно до
П(С)БО або МСФЗ,
скоригований на
різниці, передбачені
ПКУ

збільшується
• Процентні витрати

зменшується

Амортизація

• ТЦУ-коригування
• 30% вартості товарів та
послуг, придбаних у деяких
контрагентів
• 4% / 100% - обмеження
щодо роялті

• Втрати від інвестицій,
розрахованих за методом
участі в капіталі

П(С)БО або
МСФЗ

• Відсотки, які збільшили
фінансовий результат до
оподаткування минулих
періодів (зменшені на 5%)

Резерви
(забезпечення) • Доходи від участі в
капіталі, дивідендів від
платників податку
Фінансові
операції
• Збитки минулих періодів
Інші різниці

Об’єкт оподаткування
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
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Особливості «нових» правил
Механізм розрахунку об’єкта оподаткування
Фінансовий результат до
оподаткування

Механізм
розрахунку об’єкта
оподаткування
Фінансовий
результат до
оподаткування
відповідно до
П(С)БО або МСФЗ,
скоригований на
різниці, передбачені
ПКУ

збільшується
• Збиток від продажу ЦП
згідно з П(С)БО / МСФЗ

зменшується

Амортизація

• Прибуток від продажу ЦП
згідно з правилами ПКУ
• Уцінка ЦП, інвестиційної
нерухомості відповідно до
П(С)БО / МСФЗ, яка
перевищує суму раніше
проведеної дооцінки

П(С)БО або
МСФЗ

• Прибуток від продажу ЦП
згідно з П(С)БО / МСФЗ
• Інші коригування

Резерви
(забезпечення)
Фінансові
операції

• Інші коригування
Інші різниці

Об’єкт оподаткування
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
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Особливості «нових» правил
Витрати для цілей податку на прибуток
Витрати для цілей
податку на
прибуток
Концепція «зв’язок
з господарською
діяльністю» не
застосовується.
Значно скоротився
перелік постійних
різниць.

Безповоротна
фінансова
допомога

Додаткові блага
співробітникам

Інжиніринг,
реклама,
консалтинг

Штрафи, пені

Роялті

Спецодяг
Фінансовий результат до
оподаткування

П(С)БО або
МСФЗ

Можливі ризики
Оскарження документального оформлення операцій
ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Оскарження «реальності» здійснення операцій
Ст. 9: Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є
первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
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Особливості «нових» правил
Ключові дати
Подання
декларації за
9 міс. 2015 р.

Строк подання
звітності

Подання
декларації за
2015 р.
Подання
фінансової
звітності

Декларація з
податку на прибуток
за 2015 р.
подається до
1 червня 2016 р.

«Закриття»
рахунків

1 січня
2015 р.

9 лист.
2015 р.

1 січня
2016 р.

Кінець
січня

28 лютого
2016 р.

Розрахунок
податку на
прибуток

© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

31 травня
2016 р.

Визначення
фінансового
результату
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Податок на прибуток
МСФЗ – основа для
податкового обліку
Особливості «нових»
правил
МСФЗ – основа для
податкового обліку

Проблемні
аспекти
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
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МСФЗ – основа для податкового обліку

П(С)БО – МСФЗ: наскільки значні відмінності?

1

Практичні кроки для переходу

2
3

© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Складнощі та переваги
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МСФЗ – основа для податкового обліку
П(С)БО – МСФЗ: наскільки значні відмінності?
Є не новим, але обов'язковим
1

Принцип нарахування

2

Чиста вартість реалізації

3

Знецінення активів

4

Забезпечення та умовні зобов’язання

5

Відображення фінансових витрат

© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Проблема не у
відмінностях між
вимогами ПСБУ
та МСФЗ,
а в недотриманні
таких вимог
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МСФЗ – основа для податкового обліку
Практичні кроки для переходу
П(С)БО

Компанія веде облік
відповідно до П(С)БО.
В органи статистики
подається звітність за
П(С)БО

© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

П(С)БО и МСФЗ

Компанія веде облік
відповідно до П(С)БО
та МСФЗ.
В органи статистики
подається звітність за
П(С)БО

МСФЗ

Компанія веде облік
відповідно до МСФЗ.
В органи статистики
подається звітність за
МСФЗ
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МСФЗ – основа для податкового обліку
Практичні кроки для переходу
П(С)БО
Поширені
коригування у
разі переходу на МСФЗ
•
•
•
•

Аналіз наслідків
Несвоєчасне
визнання
переходу
на
МСФЗ
доходів/витрат

Нарахування
Ефект на
забезпеченьподатковий облік
минулих періодів /
Незавершене
майбутні
виробництво / ТЗВ

П(С)БОзипов’язаними
МСФЗ
Операції
особами
•

•

зобов’язання з
Знецінення податку на прибуток
Приклади питань,
над якими варто
подумати

© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

МСФЗ що не
Питання,
врегульовані у ПКУ

Кредит від пов'язаної
особи – капітал, відсотки
– дивіденди

•

Ретро-знижки

•

Дисконтування

Прощення
заборгованості
материнської компанії –
капітал

•

Використання контрактів
між резидентами з
прив'язкою до валюти

•

Різні дати визнання
доходів від реалізації
товарів (відповідно до
ПКУ до 01.01.2015 –
дата переходу права
власності)
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МСФЗ – основа для податкового обліку
Практичні кроки для переходу
Дата першого

П(С)БО
застосовування

П(С)БО и МСФЗ

МСФЗ

МСФЗ
Аналіз наслідків
переходу на МСФЗ

Трансформація
2016

Ефект на

01.01.16
податковий облік
минулих періодів /
майбутні
зобов'язання з
податку на прибуток

Подання звітності
за МСФЗ в 2017
органи
статистики

Список
коригуючих
31.12.16
проводок, які потрібно
провести

Звітність буде 31.12.17
вважатися
підготовленою за МСФЗ,
якщо має 3 балансові
дати і 2 фінансові
Звітний
період
результати.

Підготовка
уточнюючих
Порівнюваний період
розрахунків (за
потреби)
Облікова політика

Порівняльні дані
за 2016 р.
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Підготовка
декларації з податку
на прибуток

Налаштування
облікових систем

Приклад: дата
першого
застосування
МСФЗ –
Перший
пакет
01.01.2016

звітності за МСФЗ
за 2017 р.
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МСФЗ – основа для податкового обліку
Практичні кроки для переходу
П(С)БО
Поширені
коригування у
разі переходу на МСФЗ
Аналіз наслідків
переходу на МСФЗ

П(С)БОзипов'язаними
МСФЗ
Операції
особами
Трансформація

МСФЗ що не
Питання,
врегульовані у ПКУ

Подання звітності
за МСФЗ в органи•
статистики

•

•

Підготовка
Ретро-скидки
декларації з податку
на прибуток

Дисконтування

Використання контрактів
між резидентами з
прив'язкою до валюти

Аналіз вхідних ВПА/ВПЗ

• на
Різні
дати наслідків
визнання
предмет
доходів
від реалізації
їхньої
реалізації
в
товарів (відповідно
до
податковому
обліку
ПКУ до 01.01.2015 –
дата переходу права
власності)

© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
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МСФЗ – основа для податкового обліку
Складнощі та потенційні переваги

Складнощі

ПКУ не регулює великий спектр
операцій
Відсутність досвіду застосування на
щоденній основі, додаткове навчання
співробітників

Потенційні переваги
Спрощення обліку (тільки МСФЗ та
податковий облік), зменшення
трудовитрат
Підтвердження фінансової звітності
аудиторами (упевненість в
правильності ведення обліку)
Більш детальне викладення
стандартів

Глобальна тенденція до застосування
МСФЗ

© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
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Податок на прибуток
Проблемні аспекти
Особливості «нових»
правил
МСФЗ – основа для
Податкового обліку

Проблемні
аспекти
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
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Проблемні аспекти

1

Основні засоби (ОЗ)

2

Відсотки за борговими
зобов'язаннями

3

Цінні папери та корпоративні
права

4

Безнадійна заборгованість

5

Податок на нерухоме майно

6

Інвестиційна нерухомість

7

Інші питання

© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Визначення вартості, яка амортизується
Метод і строк амортизації
Операції з невиробничими ОЗ
Інші питання
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Основні засоби
Визначення вартості, яка амортизується
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Вартість об'єктів ОЗ, яка амортизується
ПКУ не містить правил визначення вартості об'єктів ОЗ,
яка амортизується. Зокрема, не зазначено, як
враховувати для цілей вартості ОЗ, яка амортизується:
1

Дооцінку ОЗ
П.
14.1.9
ПКУ

2 Покращення
ОЗ

3 Безкоштовне
отримання ОЗ

Залишкова вартість ОЗ

Залишкова вартість ОЗ (для цілей розділу III ПКУ)
Первісна вартість
об'єкта ОЗ
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Сума амортизації
відповідно до ПКУ
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Основні засоби
Визначення вартості, яка амортизується
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Вартість об'єктів ОЗ, яка амортизується
ПКУ не містить правил визначення вартості об'єктів ОЗ,
яка амортизується. Зокрема, не зазначено, як
враховувати для цілей вартості ОЗ, яка амортизується:
1

Дооцінку ОЗ
П.
14.1.9
ПКУ

2 Покращення
ОЗ

3 Безкоштовне
отримання ОЗ

Підхід
Визначення вартості, яка
амортизується
1. Чи збільшує вартість, яка
амортизується, у
податковому обліку:
а) дооцінка ОЗ;
б) покращення ОЗ?
2. Чи підлягають амортизації
безкоштовно отримані ОЗ?
Як визначити вартість?

Залишкова вартість ОЗ

Залишкова вартість ОЗ (для цілей розділу III ПКУ)
Первісна вартість
об'єкта ОЗ
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Сума амортизації
відповідно до ПКУ
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Основні засоби
Визначення вартості, яка амортизується
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Вартість об'єктів ОЗ, яка амортизується
ПКУ не містить правил визначення вартості об'єктів ОЗ,
яка амортизується. Зокрема, не зазначено, як
враховувати для цілей вартості ОЗ, яка амортизується :
1

Дооцінку ОЗ
П.
14.1.9
ПКУ

2 Покращення
ОЗ

3 Безкоштовне
отримання ОЗ

Підхід
Визначення вартості, яка
амортизується
1. Чи збільшує вартість, яка
амортизується, у
податковому обліку:
а) дооцінка ОЗ;
б) покращення ОЗ?
2. Чи підлягають амортизації
безкоштовно отримані ОЗ?
Як визначити вартість?

Залишкова вартість ОЗ

Залишкова вартість ОЗ (для цілей розділу III ПКУ)
Первісна вартість
об'єкта ОЗ
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Сума амортизації
відповідно до ПКУ

1а. Дооцінка не враховується.
1б, 2. Згідно з правилами
бухгалтерського обліку.
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Основні засоби
Метод і строк амортизації
Норма ПКУ
П.
138.3
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Порядок розрахунку амортизації ОЗ

При розрахунку ОЗ використовуються методи нарахування
амортизації, передбачені національними П(С)БО,
окрім «виробничого» методу.

Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком
корисних копалин
ПКУ не містить окремих правил для амортизації витрат,
пов'язаних з видобутком корисних копалин.
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Основні засоби
Метод і строк амортизації
Норма ПКУ
П.
138.3
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Метод і строк амортизації

Порядок розрахунку амортизації ОЗ

При розрахунку ОЗ використовуються методи нарахування
амортизації, передбачені національними П(С)БО,
окрім «виробничого»
«виробничого» методу.
методу.
окрім

Який метод амортизації
обрати? Як визначити строк
амортизації?

Приклад

Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком
корисних копалин
ПКУ не містить окремих правил для амортизації витрат,
пов'язаних з видобутком корисних копалин.
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Основні засоби
Метод і строк амортизації
Приклад
Вхідні дані

•
•
•

Об'єкт ОЗ введено в експлуатацію 25.03.2012.
До 01.01.2015 амортизація об'єкта ОЗ здійснювалася
виробничим методом.
Для цілей ПКУ цей об'єкт ОЗ попадає в групу 4 з
мінімальним строком експлуатації 5 років.

Метод і строк амортизації
Який метод амортизації
обрати? Як визначити строк
амортизації?

Рішення

•
•

Період амортизації об'єкта ОЗ до 01.01.2015 – 33 міс.
Строк амортизації, що залишився, для цілей податкового обліку – 27 міс. (2 роки 3 міс.)
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Основні засоби
Метод і строк амортизації
Норма ПКУ
П.
138.3
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Метод і строк амортизації

Порядок розрахунку амортизації ОЗ

При розрахунку ОЗ використовуються методи нарахування
амортизації, передбачені національними П(С)БО,
окрім «виробничого»
«виробничого» методу.
методу.
окрім

Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком
корисних копалин
ПКУ не містить окремих правил для амортизації витрат,
пов'язаних з видобутком корисних копалин.
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Який метод амортизації
обрати? Як визначити строк
амортизації?

Метод амортизації: будь-який
метод, що застосовується
відповідно до національних
П(С)БО / МСФЗ.
Строк амортизації: з
урахуванням введення об'єкта
в експлуатацію.
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Основні засоби
Операції з невиробничими ОЗ (1/2)
Норма ПКУ
П.
138.3
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Порядок розрахунку амортизації ОЗ

Не підлягають амортизації витрати на придбання / самостійне
виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію,
модернізацію та інші покращення невиробничих основних
засобів.
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Основні засоби
Операції з невиробничими ОЗ (1/2)
Норма ПКУ
П.
138.3
ПКУ

Проблемний аспект

Порядок розрахунку амортизації ОЗ

Не підлягають амортизації витрати на придбання / самостійне
виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію,
модернізацію та інші покращення невиробничих основних
засобів.
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Підхід
Поточні ремонти
невиробничих ОЗ
Чи потрібно коригувати
(збільшувати) фінансовий
результат до оподаткування
на суму поточних ремонтів
невиробничих ОЗ?
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Основні засоби
Операції з невиробничими ОЗ (1/2)
Норма ПКУ
П.
138.3
ПКУ

Проблемний аспект

Порядок розрахунку амортизації ОЗ

Не підлягають амортизації витрати на придбання / самостійне
виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію,
модернізацію та інші покращення невиробничих основних
засобів.

Підхід
Поточні ремонти
невиробничих ОЗ
Чи потрібно коригувати
(збільшувати) фінансовий
результат до оподаткування
на суму поточних ремонтів
невиробничих ОЗ?

Поточні ремонти
невиробничих ОЗ повинні
збільшувати фінансовий
результат до оподаткування.
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Основні засоби
Операції з невиробничими ОЗ (2/2)
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Продаж невиробничих ОЗ
ПКУ не містить окремих правил обліку операцій з продажу
невиробничих ОЗ.
П.
138.12 ПКУ
збільшується
на суму
залишкової
вартості об'єкта
ОЗ згідно з
П(С)БО
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Продаж об'єкта ОЗ
Фінансовий
результат до
оподаткування

зменшується
на суму
залишкової
вартості об'єкта
ОЗ згідно з ПКУ
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Основні засоби
Операції з невиробничими ОЗ (2/2)
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Продаж невиробничих ОЗ

Продаж невиробничих ОЗ
ПКУ не
не містить
містить окремих правил обліку операцій з продажу
невиробничих ОЗ.
П.
138.12 ПКУ
збільшується
на суму
залишкової
вартості об'єкта
ОЗ згідно з
П(С)БО
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Як визначається залишкова
вартість для невиробничих
ОЗ?

Продаж об'єкта ОЗ
Фінансовий
результат до
оподаткування

зменшується
на суму
залишкової
вартості об'єкта
ОЗ згідно з ПКУ
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Основні засоби
Операції з невиробничими ОЗ (2/2)
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Продаж невиробничих ОЗ

Продаж невиробничих ОЗ
ПКУ не
не містить
містить окремих правил обліку операцій х продажу
невиробничих ОЗ.
П.
138.12 ПКУ
збільшується
на суму
залишкової
вартості об'єкта
ОЗ згідно з
П(С)БО
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Продаж об'єкта ОЗ
Фінансовий
результат до
оподаткування

зменшується
на суму
залишкової
вартості об'єкта
ОЗ згідно з ПКУ

Як визначається залишкова
вартість для невиробничих
ОЗ?

Застосовується загальне
визначення залишкової
вартості (п. 14.1.19).
Залишкова вартість =
первісна вартість, оскільки
податкова амортизація
дорівнює 0.
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Основні засоби
Інші питання
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Покращення орендованих ОЗ
ПКУ не передбачає особливостей податкового обліку витрат
орендаря на покращення орендованих ОЗ.

Різні вартісні критерії ОЗ у бухгалтерському та
податковому обліках
ПКУ не передбачає коригування (збільшення) фінансового
результату відносно тих активів, які:
Бухгалтерський
облік
Податковий
облік

включаються у витрати (вартість нижче
встановленого вартісного критерію)
підпадають під визначення ОЗ і
підлягають амортизації
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Основні засоби
Інші питання
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Інші питання

Покращення орендованих ОЗ
ПКУ не
не передбачає
передбачає особливостей податкового обліку витрат
орендаря на покращення орендованих ОЗ.

Різні вартісні критерії ОЗ у бухгалтерському та
податковому обліках
ПКУ не
не передбачає
передбачає коригування (збільшення) фінансового
результату відносно тих активів, які:
Бухгалтерський
облік
Податковий
облік

1. В яку групу попадає
покращення орендованих
ОЗ?
2. Чи потрібно збільшувати
фінансовий результат до
оподаткування у випадку
різних вартісних критеріїв
ОЗ у бухгалтерському та
податковому обліках?

включаються у витрати (вартість нижче
встановленого вартісного критерію)
підпадають під визначення ОЗ і
підлягають амортизації
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Основні засоби
Інші питання
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Інші питання

Покращення орендованих ОЗ
ПКУ не
не передбачає
передбачає особливостей податкового обліку витрат
орендаря на покращення орендованих ОЗ.

Різні вартісні критерії ОЗ у бухгалтерському та
податковому обліках
ПКУ не
не передбачає
передбачає коригування (збільшення) фінансового
результату відносно тих активів, які:
Бухгалтерський
облік
Податковий
облік

включаються у витрати (вартість нижче
встановленого вартісного критерію)
підпадають під визначення ОЗ і
підлягають амортизації
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1. В яку групу попадає
покращення орендованих
ОЗ?
2. Чи потрібно збільшувати
фінансовий результат до
оподаткування у випадку
різних вартісних критеріїв
ОЗ у бухгалтерському та
податковому обліках?

1. Група, в яку попадає об'єкт
ОЗ.
2. Фінансовий результат
підлягає збільшенню.
36

Проблемні аспекти

1

Основні засоби (ОЗ)

2

Відсотки за борговими
зобов'язаннями

3

Цінні папери та корпоративні
права

4

Безнадійна заборгованість

5

Податок на нерухоме майно

6

Інвестиційна нерухомість

7

Інші питання
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Застосування обмеження
Обмеження для збиткових компаній
Перенесення відсотків на майбутні періоди
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Відсотки за борговими зобов'язаннями
Застосування обмеження
Норма ПКУ
П.
140.2
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Відсотки за борговими зобов'язаннями

Якщо:

Боргові зобов'язання*

3,5

Власний капітал

* В операціях з пов'язаними особами – нерезидентами

Фінансовий
результат до
оподаткування

збільшується

на перевищення
нарахованих у
бухгалтерському
обліку відсотків
за кредитами

над

50% EBITDA**

** Фінансовий результат до оподаткування, фінансових витрат
та амортизації згідно з фінансовою звітністю
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
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Відсотки за борговими зобов'язаннями
Застосування обмеження (1/3)
Норма ПКУ
П.
140.2
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Застосування обмеження

Відсотки за борговими зобов'язаннями

Якщо:

Боргові зобов'язання*

3,5

Власний капітал

Чи застосовується обмеження,
якщо кредит булу отримано й
повернуто упродовж року?

* В операціях з пов'язаними особами – нерезидентами

Фінансовий
результат до
оподаткування

збільшується

Приклад

на перевищення
нарахованих у
бухгалтерському
обліку відсотків
за кредитами

над

50% EBITDA**

** Фінансовий результат до оподаткування, фінансових витрат
та амортизації згідно з фінансовою звітністю
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
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Відсотки за борговими зобов'язаннями
Застосування обмеження (1/3)
Приклад
Вхідні дані
• Власний капітал (Розділ І
пасиву балансу)
• Боргові зобов'язання за кредитами
від пов'язаних осіб - нерезидентів

31.12.2014 31.12.2015
1 000

1 000

3 000

5 000

Рішення
Крок 1. Співвідношення
3 000 + 5 000 /2
=4
1 000 + 1 000 /2
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Крок 2. Порівняння
4 > 3,5

Обмеження
застосовується
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Відсотки за борговими зобов'язаннями
Застосування обмеження (1/3)
Приклад
Вихідні дані

31.12.2014 31.12.2015

• Власний капітал (Розділ І
пасиву балансу)
• Боргові зобов'язання за кредитами
від пов'язаних осіб - нерезидентів

1 000

1 000

0

0

Застосування обмеження

Чи застосовується обмеження,
якщо кредит булу отримано й
повернуто упродовж року?

Отримано кредит від
пов'язаної особи нерезидента – 4 000

Повернуто кредит від
пов'язаної особи нерезидента – 4 000

03 квітня
2015 р.

03 вересня
2015 р.

31 грудня
2014 р.
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Сума нарахованих відсотків за
період користування кредитом –
300

31 грудня
2015 р.

41

Відсотки за борговими зобов'язаннями
Застосування обмеження (1/3)
Норма ПКУ
П.
140.2
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Застосування обмеження

Відсотки за борговими зобов'язаннями

Якщо:

Боргові зобов'язання*

3,5

Власний капітал

Чи застосовується обмеження,
якщо кредит булу отримано й
повернуто упродовж року?

* В операціях з пов'язаними особами – нерезидентами

Фінансовий
результат до
оподаткування

збільшується

на перевищення
нарахованих у
бухгалтерському
обліку відсотків
за кредитами

над

До відсотків, що нараховані за
такими кредитами, обмеження
не застосовується.

50% EBITDA**

** Фінансовий результат до оподаткування, фінансових витрат
та амортизації згідно з фінансовою звітністю
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Відсотки за борговими зобов'язаннями
Застосування обмеження (2/3)
Норма ПКУ
П.
140.2
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Застосування обмеження

Відсотки за борговими зобов'язаннями

Якщо:

Боргові зобов'язання*

3,5

Власний капітал

* В операціях з пов'язаними особами – нерезидентами

Фінансовий
результат до
оподаткування

Чи застосовується обмеження
до всіх відсотків, а не тільки до
відсотків за кредитами від
пов'язаних осіб - нерезидентів?

збільшується

на перевищення
нарахованих
нарахованих уу
бухгалтерському
обліку відсотків
за кредитами

над
50% EBITDA**

** Фінансовий результат до оподаткування, фінансових витрат
та амортизації згідно з фінансовою звітністю
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Відсотки за борговими зобов'язаннями
Застосування обмеження (2/3)
Норма ПКУ
П.
140.2
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Застосування обмеження

Відсотки за борговими зобов'язаннями

Якщо:

Боргові зобов'язання*

3,5

Власний капітал

* В операціях з пов'язаними особами – нерезидентами

Фінансовий
результат до
оподаткування

збільшується

на перевищення
нарахованих у
бухгалтерському
обліку відсотків
за кредитами

над
50% EBITDA**

** Фінансовий результат до оподаткування, фінансових витрат
та амортизації згідно з фінансовою звітністю
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Чи застосовується обмеження
до всіх відсотків, а не тільки до
відсотків за кредитами від
пов'язаних осіб - нерезидентів?

Обмеження має
застосовуватися до відсотків
за кредитами, отриманими від
пов'язаних осіб - нерезидентів.
У той же час, згідно з чинною
редакцією ПКУ, його слід
застосовувати до всіх
відсотків.
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Відсотки за борговими зобов'язаннями
Застосування обмеження (3/3)
Норма ПКУ
П.
140.2
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Застосування обмеження

Відсотки за борговими зобов'язаннями

Якщо:

Боргові зобов'язання*

3,5

Власний капітал

* В операціях з пов'язаними особами – нерезидентами

Фінансовий
результат до
оподаткування

Чи застосовується обмеження
до фінансових витрат, що
включені до собівартості
кваліфікаційних активів?

збільшується

на перевищення
нарахованих у
бухгалтерському
обліку відсотків
за кредитами

над
50% EBITDA**

** Фінансовий результат до оподаткування, фінансових витрат
та амортизації згідно з фінансовою звітністю
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Відсотки за борговими зобов'язаннями
Застосування обмеження (3/3)
Норма ПКУ
П.
140.2
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Застосування обмеження

Відсотки за борговими зобов'язаннями

Якщо:

Боргові зобов'язання*

3,5

Власний капітал

* В операціях з пов'язаними особами – нерезидентами

Фінансовий
результат до
оподаткування

Чи застосовується обмеження
до фінансових витрат, що
включені до собівартості
кваліфікаційних активів?

збільшується

на перевищення
нарахованих
нарахованих уу
бухгалтерському
обліку відсотків
за кредитами

над

До фінансових витрат, що
включені до собівартості
кваліфікаційних активів,
обмеження не застосовується.

50% EBITDA**

** Фінансовий результат до оподаткування, фінансових витрат
та амортизації згідно з фінансовою звітністю
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Відсотки за борговими зобов'язаннями
Обмеження для збиткових компаній
Норма ПКУ
П.
140.2
ПКУ

Проблемний аспект

Відсотки за борговими зобов'язаннями

Якщо:

Боргові зобов'язання*

3,5

Власний капітал

* В операціях з пов'язаними особами – нерезидентами

Фінансовий
результат до
оподаткування

Підхід
Обмеження для збиткових
компаній

На яку суму збільшується
фінансовий результат до
оподаткування за від'ємного
значення EBITDA?

збільшується

на перевищення
нарахованих у
бухгалтерському
обліку відсотків
за кредитами

Приклад

над
50% EBITDA
EBITDA**

** Фінансовий результат до оподаткування, фінансових витрат
та амортизації згідно з фінансовою звітністю
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Відсотки за борговими зобов'язаннями
Обмеження для збиткових компаній
Приклад
Обмеження для збиткових
компаній

Вхідні дані

•
•
•

Фінансовий результат до оподаткування – (100)
Амортизація – 20
Відсотки за кредитами від пов'язаних осіб - нерезидентів
– 20

На яку суму збільшується
фінансовий результат до
оподаткування за від'ємного
значення EBITDA?

Рішення
Крок 1. EBITDA

Крок 2. 50% EBITDA

Крок 3. Коригування

(100) + 20 + 20 = (60)

50% * (60) = (30)

20 – (30) = 20
50
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Відсотки за борговими зобов'язаннями
Обмеження для збиткових компаній
Норма ПКУ
П.
140.2
ПКУ

Проблемний аспект

Відсотки за борговими зобов'язаннями

Якщо:

Боргові зобов'язання*

3,5

Власний капітал

* В операціях з пов'язаними особами – нерезидентами

Фінансовий
результат до
оподаткування

Підхід
Обмеження для збиткових
компаній

На яку суму збільшується
фінансовий результат до
оподаткування за від'ємного
значення EBITDA?

збільшується

на перевищення
нарахованих у
бухгалтерському
обліку відсотків
за кредитами

над

Фінансовий результат повинен
збільшуватися на суму
відсотків.

50% EBITDA
EBITDA**

** Фінансовий результат до оподаткування, фінансових витрат
та амортизації згідно з фінансовою звітністю
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
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Відсотки за борговими зобов'язаннями
Перенесення відсотків на майбутні періоди
Норма ПКУ
П.
140.3
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Відсотки за борговими зобов'язаннями

Відсотки, що перевищують суму обмеження (п. 140.2 ПКУ), які
збільшили фінансовий результат до оподаткування,
зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх
звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5%
до повного її погашення з урахуванням обмежень,
передбачених п. 140.2 ПКУ.
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Відсотки за борговими зобов'язаннями
Перенесення відсотків на майбутні періоди
Норма ПКУ
П.
140.3
ПКУ

Проблемний аспект

Відсотки за борговими зобов'язаннями

Відсотки, що перевищують суму обмеження (п. 140.2 ПКУ), які
збільшили фінансовий результат до оподаткування,
зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх
звітних податкових періодів у сумі, зменшений
зменшеній щорічно
щорічнона
на5%
5%
до повного її погашення з урахуванням обмежень,
передбачених п. 140.2 ПКУ.
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Підхід
Перенесення відсотків на
майбутні періоди

До якої суми застосовується
показник 5% для щорічного
зменшення фінансового
результату:
• до залишку за кожен рік;
• до суми перевищення – на
момент виникнення
перевищення?
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Відсотки за борговими зобов'язаннями
Перенесення відсотків на майбутні періоди
Норма ПКУ
П.
140.3
ПКУ

Проблемний аспект

Відсотки за борговими зобов'язаннями

Відсотки, що перевищують суму обмеження (п. 140.2 ПКУ), які
збільшили фінансовий результат до оподаткування,
зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх
звітних податкових періодів у сумі, зменшений
зменшеній щорічно
щорічнона
на5%
5%
до повного її погашення з урахуванням обмежень,
передбачених п. 140.2 ПКУ.

Підхід
Перенесення відсотків на
майбутні періоди

До якої суми застосовується
показник 5% для щорічного
зменшення фінансового
результату:
• до залишку за кожен рік;
• до суми перевищення – на
момент виникнення
перевищення?

До залишку за кожен рік (хоча
альтернативний підхід є менш
ризикованим).

© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
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Проблемні аспекти

1

Основні засоби (ОЗ)

2

Відсотки за борговими
зобов'язаннями

3

Цінні папери та корпоративні
права

Перенесення збитків за 2014 р.

4

Безнадійна заборгованість

Продаж уцінених цінних паперів

5

Податок на нерухоме майно

6

Інвестиційна нерухомість

7

Інші питання
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Операції з корпоративними правами
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Цінні папери та корпоративні права
Перенесення збитків за 2014 р.
Норма ПКУ
П.
141.2
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Операції з продажу цінних паперів (ЦП)

Платники податків визначають загальний фінансовий
результат від операцій з продажу ЦП відповідно до
національних П(С)БО або МСФЗ, при цьому:

Від'ємний загальний
фінансовий
результат
Позитивний
загальний
фінансовий
результат
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Зменшує загальний фінансовий
результат від операцій з продажу
ЦП наступних податкових
періодів

Збільшує фінансовий результат
до оподаткування за звітний
податковий період
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Цінні папери та корпоративні права
Перенесення збитків за 2014 р.
Норма ПКУ
П.
141.2
ПКУ

Проблемний аспект

Операції з продажу цінних паперів (ЦП)

Платники податків визначають загальний фінансовий
результат
результат від операцій з продажу ЦП відповідно до
національних П(С)БО або МСФЗ, при цьому:

Від'ємний загальний
фінансовий
результат
Позитивний
загальний
фінансовий
результат
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Зменшує загальний фінансовий
результат від операцій з продажу
ЦП наступних податкових
періодів

Підхід
Перенесення збитків за
2014р.

Чи можна врахувати збитки від
операцій з ЦП за 2014 р. у
2015 р. (з огляду на зміни у
підході до податкового обліку
ЦП з 1 січня 2015 р.)?

Збільшує фінансовий результат
до оподаткування за звітний
податковий період
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Цінні папери та корпоративні права
Перенесення збитків за 2014 р.
Норма ПКУ
П.
141.2
ПКУ

Проблемний аспект

Операції з продажу цінних паперів (ЦП)

Платники податків визначають загальний фінансовий
результат
результат від операцій з продажу ЦП відповідно до
національних П(С)БО або МСФЗ, при цьому :

Від'ємний загальний
фінансовий
результат
Позитивний
загальний
фінансовий
результат
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Зменшує загальний фінансовий
результат від операцій з продажу
ЦП наступних податкових
періодів

Підхід
Перенесення збитків за
2014р.

Чи можна врахувати збитки від
операцій з ЦП за 2014 р. у
2015 р. (з огляду на зміни у
підході до податкового обліку
ЦП з 1 січня 2015 р.)?

Збитки за 2014 р. не можуть
бути враховані у 2015 р.

Збільшує фінансовий результат
до оподаткування за звітний
податковий період
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Цінні папери та корпоративні права
Продаж уцінених цінних паперів
Норма ПКУ
П.
141.2
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Операції з продажу цінних паперів (ЦП)

Фінансовий
результат до
оподаткування

збільшується
на суму уцінки ЦП відповідно до
П(С)БО або МСФЗ, яка перевищує
суму раніше проведеної дооцінки
на суму позитивного загального
фінансового результату від продажу
ЦП
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Цінні папери та корпоративні права
Продаж уцінених цінних паперів
Норма ПКУ
П.
141.2
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Продаж уцінених ЦП

Операції з продажу цінних паперів (ЦП)

Фінансовий
результат до
оподаткування

збільшується
на суму уцінки ЦП відповідно до
П(С)БО або МСФЗ, яка перевищує
суму раніше проведеної дооцінки

Чи є уцінка постійною
різницею?

Приклад

на суму позитивного загального
фінансового результату від продажу
ЦП
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Цінні папери та корпоративні права
Продаж уцінених цінних паперів
Приклад
Вхідні дані

•
•
•

Продаж уцінених ЦП

Ціна придбання ЦП – 120
Уцінка (яка перевищує суму раніше здійсненої дооцінки) 20
Ціна продажу ЦП – 130

Чи є уцінка постійною
різницею?

Рішення

Результат від продажу ЦП (130 – (120 - 20))
Уцінка ЦП
Результат від операцій з ЦП
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Фінансовий
облік

Податковий
облік

30

30

(20)

-

10

30

Уцінка – постійна
різниця
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Цінні папери та корпоративні права
Продаж уцінених цінних паперів
Норма ПКУ
П.
141.2
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Продаж уцінених ЦП

Операції з продажу цінних паперів (ЦП)

Фінансовий
результат до
оподаткування

збільшується
на суму уцінки ЦП відповідно до
П(С)БО або МСФЗ, яка перевищує
суму раніше проведеної дооцінки

на суму позитивного загального
фінансового результату від продажу
ЦП
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Чи є уцінка постійною
різницею?

Згідно з поточною редакцією
ПКУ, уцінка ЦП, яка перевищує
суму раніше здійсненої
дооцінки, є постійною
різницею.

60

Цінні папери та корпоративні права
Операції з корпоративними правами
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Операції з корпоративними правами
ПКУ не містить правил оподаткування для корпоративних
прав, у Додатку «ЦП» до проекту декларації з податку на
прибуток операції з корпоративними правами також не
зазначені.
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Цінні папери та корпоративні права
Операції з корпоративними правами
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Операції з корпоративними правами
ПКУ не
не містить
містить правил оподаткування для корпоративних
прав, у Додатку «ЦП» до проекту декларації з податку на
прибуток операції з корпоративними правами також не
зазначені.
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Підхід
Операції з корпоративними
правами

Яким чином оподатковувати
операції з корпоративними
правами податком на прибуток?
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Цінні папери та корпоративні права
Операції з корпоративними правами
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Операції з корпоративними правами
ПКУ не
не містить
містить правил оподаткування для корпоративних
прав, у Додатку «ЦП» до проекту декларації з податку на
прибуток операції з корпоративними правами також не
зазначені.

Підхід
Операції з корпоративними
правами

Яким чином оподатковувати
операції з корпоративними
правами податком на прибуток?

Застосовуються правила,
передбачені для ЦП.
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63

Проблемні аспекти

1

Основні засоби (ОЗ)

2

Відсотки за борговими
зобов'язаннями

3

Цінні папери та корпоративні
права

4

Безнадійна заборгованість

5

Податок на нерухоме майно

6

Інвестиційна нерухомість

7

Інші питання
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Списання заборгованості за рахунок
резерву СБ

64

Безнадійна заборгованість
Списання заборгованості за рахунок резерву
СБ
Норма ПКУ
П.
139.2
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Резерв сумнівних боргів (СБ)

збільшується
на суму витрат на
формування
резерву СБ
на суму списаної
дебіторської
заборгованості, яка
не відповідає
критеріям ПКУ,
понад суму резерву
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Фінансовий
результат до
оподаткування

зменшується
на суму
коригування
(зменшення)
резерву СБ, на яку
збільшився
фінансовий
результат до
оподаткування
згідно з П(С)БО або
МСФЗ
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Безнадійна заборгованість
Списання заборгованості за рахунок резерву
СБ
Норма ПКУ
П.
139.2
ПКУ

Проблемний аспект

Резерв сумнівних боргів (СБ)

збільшується
на суму витрат на
формування
резерву СБ
на суму списаної
дебіторської
заборгованості, яка
не відповідає
критеріям ПКУ,
понад суму резерву
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Фінансовий
результат до
оподаткування

зменшується
на суму
коригування
(зменшення)
резерву СБ, на
на яку
яку
збільшився
збільшився
фінансовий
фінансовий
результат до
результат
оподаткування
оподаткування
згідно з П(С)БО або
згідно
МСФЗ
МСФЗ

Підхід
Списання заборгованості за
рахунок резерву СБ

Чи можна зменшити
фінансовий результат до
оподаткування на суму
списання заборгованості за
рахунок резерву СБ?
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Безнадійна заборгованість
Списання заборгованості за рахунок резерву
СБ
Норма ПКУ
П.
139.2
ПКУ

Проблемний аспект

Резерв сумнівних боргів (СБ)

збільшується
на суму витрат на
формування
резерву СБ
на суму списаної
дебіторської
заборгованості, яка
не відповідає
критеріям ПКУ,
понад суму резерву
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Фінансовий
результат до
оподаткування

зменшується
на суму
коригування
(зменшення)
резерву СБ, на
на яку
яку
збільшився
збільшився
фінансовий
фінансовий
результат до
результат
оподаткування
оподаткування
згідно з П(С)БО або
згідно
МСФЗ
МСФЗ

Підхід
Списання заборгованості за
рахунок резерву СБ

Чи можна зменшити
фінансовий результат до
оподаткування на суму
списання заборгованості за
рахунок резерву СБ?

Чинна редакція ПКУ не
передбачає такої можливості.
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Проблемні аспекти

1

Основні засоби (ОЗ)

2

Відсотки за борговими
зобов'язаннями

3

Цінні папери та корпоративні
права

4

Безнадійна заборгованість

5

Податок на нерухоме майно

6

Інвестиційна нерухомість

7

Інші питання
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Прямий/непрямий вплив на податок на
прибуток

68

Податок на нерухоме майно
Прямий/непрямий вплив на податок на
прибуток
Норма ПКУ
П.
137.5
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Податок на нерухоме майно

Податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету,
зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на
майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки) відносно об'єктів нежитлової нерухомості.
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Податок на нерухоме майно
Прямий/непрямий вплив на податок на
прибуток
Норма ПКУ
П.
137.5
ПКУ

Проблемний аспект

Податок на нерухоме майно

Податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету,
зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на
майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки) відносно об'єктів нежитлової нерухомості.

Підхід
Прямий/непрямий вплив на
податок на прибуток

Який підхід до бухгалтерського
та податкового обліку податку
на нерухоме майно?

Додаток «ЗП» до рядка 16 проекту Декларації з
податку на прибуток
Зменшення можливе у сумі, що не перевищує позитивне
значення:
[Податок на прибуток] – [сума нарахованого авансового внеску]
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70

Податок на нерухоме майно
Прямий/непрямий вплив на податок на
прибуток
Норма ПКУ
П.
137.5
ПКУ

Проблемний аспект

Податок на нерухоме майно

Податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету,
зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на
майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки) відносно об'єктів нежитлової нерухомості.

Додаток «ЗП» до рядка 16 проекту Декларації з
податку на прибуток
Зменшення можливе у сумі, що не перевищує позитивне
значення:
[Податок на прибуток] – [сума нарахованого авансового внеску]
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Підхід
Прямий/непрямий вплив на
податок на прибуток

Який підхід до бухгалтерського
та податкового обліку податку
на нерухоме майно?

• сума, що не перевищує
позитивне значення:
[податок на прибуток] – [сума
нарахованого авансового
внеску] – прямий вплив
(зменшення податку на
прибуток);
• інша частина – непрямий
вплив (витрати у Формі 2).
71

Проблемні аспекти

1

Основні засоби (ОЗ)

2

Відсотки за борговими
зобов'язаннями

3

Цінні папери та
корпоративні права

4

Безнадійна
заборгованість

5

Податок на нерухоме майно

6

Інвестиційна нерухомість

7

Інші питання
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Дооцінка

72

Інвестиційна нерухомість
Дооцінка
Норма ПКУ
П.
141.2
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Інвестиційна нерухомість

Фінансовий
результат до
оподаткування
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збільшується
на суму уцінки інвестиційної
нерухомості відповідно до П(С)БО
або МСФЗ, яка перевищує суму
раніше проведеної дооцінки.

73

Інвестиційна нерухомість
Дооцінка
Норма ПКУ
П.
141.2
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Дооцінка

Інвестиційна нерухомість

Фінансовий
результат до
оподаткування
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збільшується
на суму уцінки інвестиційної
нерухомості відповідно до П(С)БО
або МСФЗ, яка перевищує суму
раніше проведеної дооцінки.

Чи можна зменшити
фінансовий результат до
оподаткування на суму
дооцінки інвестиційної
нерухомості?
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Інвестиційна нерухомість
Дооцінка
Норма ПКУ
П.
141.2
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Дооцінка

Інвестиційна нерухомість

Фінансовий
результат до
оподаткування

збільшується
на суму уцінки інвестиційної
нерухомості відповідно до П(С)БО
або МСФЗ, яка перевищує суму
раніше проведеної дооцінки.

Чи можна зменшити
фінансовий результат до
оподаткування на суму
дооцінки інвестиційної
нерухомості?

Чинна редакція ПКУ не
передбачає такої можливості.
У випадку продажу дооцінка
двічі включатиметься в доходи
для цілей податкового обліку.
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75

Проблемні аспекти

1

Основні засоби (ОЗ)

2

Відсотки за борговими
зобов'язаннями

3

Цінні папери та корпоративні
права

4

Безнадійна
заборгованість

5

Податок на нерухоме майно

6

Інвестиційна нерухомість

7

Інші питання
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Відображення ретро-знижок
Реорганізація підприємств

Поворотна фінансова допомога
Продаж товарів, уцінених до
1 січня 2015 р.

Коригування на 30% вартості товарів

76

Інші питання
Коригування на 30% вартості товарів (1/2)
Норма ПКУ
П.
140.5
ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Коригування 30% вартості товарів

Фінансовий
результат до
оподаткування

збільшується

на суму 30% вартості товарів, у т.ч.
необоротних активів, придбаних у:
• неприбуткових організацій;
• нерезидентів, зареєстрованих у
низькоподаткових юрисдикціях.
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Інші питання
Коригування на 30% вартості товарів (1/2)
Норма ПКУ
П.
140.5
ПКУ

Проблемний аспект

Коригування 30% вартості товарів

Фінансовий
результат до
оподаткування

збільшується

на суму 30% вартості товарів, у т.ч.
необоротних активів, придбаних у:
• неприбуткових організацій;
• нерезидентів, зареєстрованих у
низькоподаткових юрисдикціях.
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Підхід
Період проведення
коригування

Коли потрібно проводити
коригування:
• товари:
(а) у періоді придбання;
(б) у періоді списання у
виробництво;
• ОЗ:
(а) у періоді придбання;
(б) у періоді введення в
експлуатацію на всю суму;
(в) зменшувати амортизацію?
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Інші питання
Коригування на 30% вартості товарів (1/2)
Норма ПКУ
П.
140.5
ПКУ

Проблемний аспект

Коригування 30% вартості товарів

Фінансовий
результат до
оподаткування

збільшується

на суму 30% вартості товарів, у т.ч.
необоротних активів, придбаних у:
• неприбуткових організацій;
• нерезидентів, зареєстрованих у
низькоподаткових юрисдикціях.

Підхід
Період проведення
коригування

Коли потрібно проводити
коригування:
• товари:
(а) у періоді придбання;
(б) у періоді списання у
виробництво;
• ОЗ:
(а) у періоді придбання;
(б) у періоді введення в
експлуатацію на всю суму;
(в) зменшувати амортизацію?

У періоді придбання
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Інші питання
Коригування на 30% вартості товарів (2/2)
Норма ПКУ
П.
140.5
ПКУ

Проблемний аспект

Коригування 30% вартості товарів

Фінансовий
результат до
оподаткування

збільшується

на суму 30% вартості товарів, у т.ч.
необоротних активів, придбаних у:
• неприбуткових організацій;
• нерезидентів, зареєстрованих у
низькоподаткових юрисдикціях.
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Підхід
Перелік низькоподаткових
юрисдикцій

Чи потрібно коригувати
фінансовий результат до
оподаткування, якщо на
початок року країна реєстрації
контрагента входила до
Переліку, а на кінець не
входить?
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Інші питання
Коригування на 30% вартості товарів (2/2)
Норма ПКУ
П.
140.5
ПКУ

Проблемний аспект

Коригування 30% вартості товарів

Фінансовий
результат до
оподаткування

збільшується

на суму 30% вартості товарів, у т.ч.
необоротних активів, придбаних у:
• неприбуткових організацій;
• нерезидентів, зареєстрованих у
низькоподаткових юрисдикціях.

Підхід
Перелік низькоподаткових
юрисдикцій

Чи потрібно коригувати
фінансовий результат до
оподаткування, якщо на
початок року країна реєстрації
контрагента входила до
Переліку, а на кінець не
входить?

Потрібно використовувати
Перелік, чинний на момент
придбання товарів, послуг.
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Інші питання
Продаж товарів, уцінених до 1 січня 2015 р.
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Продаж товарів, уцінених до 1 січня 2015 р.
У разі продажу уцінених:
(а) запасів,
(б) готової продукції,
уцінка яких проводилася до 1 січня 2015 р., ПКУ не
передбачає коригування (зменшення) фінансового результату
до оподаткування на суму уцінки.
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Інші питання
Продаж товарів, уцінених до 1 січня 2015 р.
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Продаж товарів, уцінених до 1 січня 2015 р.
У разі продажу уцінених:
(а) запасів,
(б) готової продукції,
уцінка яких проводилася до 1 січня 2015 р., ПКУ не
передбачає коригування (зменшення) фінансового результату
передбачає
до оподаткування на суму уцінки.

© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Підхід
Продаж товарів, уцінених до
1 січня 2015 р.
Чи можна зменшити
фінансовий результат до
оподаткування на суму
уцінки?
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Інші питання
Продаж товарів, уцінених до 1 січня 2015 р.
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Продаж товарів, уцінених до 1 січня 2015 р.
У разі продажу уцінених:
(а) запасів,
(б) готової продукції,
уцінка яких проводилася до 1 січня 2015 р., ПКУ не
передбачає коригування (зменшення) фінансового результату
передбачає
до оподаткування на суму уцінки.

Підхід
Продаж товарів, уцінених до
1 січня 2015 р.
Чи можна зменшити
фінансовий результат до
оподаткування на суму
уцінки?

Сума уцінки, проведеної до
1 січня 2015 року, не буде
реалізована.
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Інші питання
Поворотна фінансова допомога
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Поворотна фінансова допомога
ПКУ не містить прямої норми, яка б дозволяла коригувати
(зменшувати) фінансовий результат до оподаткування у разі
повернення фінансової допомоги, отриманої до 1 січня 2015 р.
від осіб, які не є платниками податку на прибуток, і включеної
до складу доходів.
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Інші питання
Поворотна фінансова допомога
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Поворотна фінансова допомога
ПКУ не
не містить
містить прямої
прямої норми,
норми, яка б дозволяла коригувати
(зменшувати) фінансовий результат до оподаткування у разі
повернення фінансової допомоги, отриманої до 1 січня 2015 р.
від осіб, які не є платниками податку на прибуток, і включеної
до складу доходів.
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Підхід
Поворотна фінансова
допомога

Чи можна зменшити
фінансовий результат до
оподаткування на суму
поверненої фінансової
допомоги?
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Інші питання
Поворотна фінансова допомога
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Поворотна фінансова допомога
ПКУ не
не містить
містить прямої
прямої норми,
норми, яка б дозволяла коригувати
(зменшувати) фінансовий результат до оподаткування у разі
повернення фінансової допомоги, отриманої до 1 січня 2015 р.
від осіб, які не є платниками податку на прибуток, і включеної
до складу доходів.

Підхід
Поворотна фінансова
допомога

Чи можна зменшити
фінансовий результат до
оподаткування на суму
поверненої фінансової
допомоги?

Фінансовий результат до
оподаткування підлягає
зменшенню.
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Інші питання
Реорганізація підприємств
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Перенесення податкових збитків у разі злиття
та поглинання
ПКУ не передбачає можливості перенесення збитків з податку
на прибуток до складу витрат правонаступника у разі
реорганізації (злиття та поглинання).
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Інші питання
Реорганізація підприємств
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Перенесення податкових збитків у разі злиття
та поглинання
ПКУ не передбачає можливості перенесення збитків з податку
на прибуток до складу витрат правонаступника у разі
реорганізації (злиття та поглинання).
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Підхід
Перенесення податкових
збитків у разі реорганізації
Чи може правонаступник
зменшувати фінансовий
результат до оподаткування
на суму податкових збитків?
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Інші питання
Реорганізація підприємств
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Перенесення податкових збитків у разі злиття
та поглинання
ПКУ не передбачає можливості перенесення збитків з податку
на прибуток до складу витрат правонаступника у разі
реорганізації (злиття та поглинання).

Підхід
Перенесення податкових
збитків у разі реорганізації
Чи може правонаступник
зменшувати фінансовий
результат до оподаткування
на суму податкових збитків?

Оскільки ПКУ не передбачає
прямих обмежень, такі збитки
можуть бути перенесені.
Однак існує ризик оскарження
такого підходу податковими
органами.
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Інші питання
Відображення ретро-знижок
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Підхід

Облік ретро-знижок
ПКУ не передбачає особливостей податкового обліку знижок,
що сплачуються після періоду поставки товарів/послуг (напр.,
знижка на обсяги закупівлі товарів/послуг).
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Інші питання
Відображення ретро-знижок
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Відображення ретро-знижок

Облік ретро-знижок
ПКУ не передбачає особливостей податкового обліку знижок,
що сплачуються після періоду поставки товарів/послуг (напр.,
знижка на обсяги закупівлі товарів/послуг).
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Чи можна не коригувати
фінансовий результат до
оподаткування відповідно до
П(С)БО/МСФЗ, який враховує
ретро-знижки до моменту їх
документального оформлення
(напр., оформлення кредитноти), на суму таких знижок?
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Інші питання
Відображення ретро-знижок
Норма ПКУ

Проблемний аспект

Підхід
Відображення ретро-знижок

Облік ретро-знижок
ПКУ не передбачає особливостей податкового обліку знижок,
що сплачуються після періоду поставки товарів/послуг (напр.,
знижка на обсяги закупівлі товарів/послуг).

Чи можна не коригувати
фінансовий результат до
оподаткування відповідно до
П(С)БО/МСФЗ, який враховує
ретро-знижки до моменту їх
документального оформлення
(напр., оформлення кредитноти), на суму таких знижок?

Відображається як у
бухгалтерському обліку.
Проблема перенесення
вхідних балансів.
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Команда компанії «Делойт»

Олександр Черінько

Михайло Терещенко

Сергій Онищенко

Директор
Податково-юридичний відділ
ACCA
e-mail: acherinko@deloitte.ua

Менеджер
Податково-юридичний відділ

Менеджер
Податково-юридичний відділ

e-mail:mtereshchenko@deloitte.ua

e-mail: sonischenko@deloitte.ua
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ТЦУ: основні зміни для
2015 року
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Основні зміни для 2015 року
Застосування нових правил
Звітність
Нові правила

Старі правила

Контроль і штрафи
Нові правила

Нові правила

1 січня
2015 р.
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Основні зміни для 2015 року
Предмет контролю ТЦУ
До яких податків застосовується?

ППП

ПДВ

З ким контролюється?

50 млн.
Поріг для контрольованих
операцій
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5 млн.

При доході > 50 млн.
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Основні зміни для 2015 року
Перелік контрольованих операцій
Стара
норма

Операції з пов'язаними особами-нерезидентами

1

Операції з резидентами «низькоподаткових»
юрисдикцій

Стара
норма

2

Операції з продажу товарів через комісіонерівнерезидентів

Операції між пов'язаними особами з залученням
непов'язаних посередників
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Стара
норма

3
Змінена
норма

4
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Основні зміни для 2015 року
Зміни до переліку «низькоподаткових»
юрисдикцій
КМУ визначає виключний перелік, до якого
входять:
 країни (території), де ставка податку на прибуток на 5 і більше
процентних пунктів нижче, ніж в Україні;
 країни, з якими відсутні міжнародні угоди про обмін
інформацією.

У серпні-вересні 2015 року з переліку було виключено низку країн, включно зі
Швейцарією, Австрією, Люксембургом, ОАЕ та Мальтою.
.
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Основні зміни для 2015 року
Правила для біржових товарів
Застосування
 імпорт / експорт біржових товарів у рамках контрольованих операцій;
 перелік бірж та біржових товарів затверджує КМУ.

П
. ідхід до аналізу
 метод ПНЦ на основі біржових котирувань за декаду, що передувала даті
операції;
 застосування інших методів ТЦУ вимагає надання інформації про всіх
пов'язаних осіб та їх рентабельності у ланцюгу поставок.
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Основні зміни для 2015 року
Джерела інформації

Інші джерела

Офіційні джерела

Інформація про співставні неконтрольовані операції платника
податків / контрагента
Інші інформаційні загальнодоступні джерела
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
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Основні зміни для 2015 року
Штрафні санкції
300 розмірів
мінімальної заробітної
плати

1% від суми
контрольованих
операцій, але не
більше 300 розмірів
мінімальної
заробітної плати за всі
операції у періоді

100 розмірів
мінімальної
заробітної плати

Неподання звіту
про КО
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3% від суми операції,
але не більше 200
розмірів мінімальної
заробітної плати за всі
операції у періоді

10 розмірів
мінімальної
заробітної плати

Невключення
операції до звіту

Неподання
документації з ТЦУ

102

Основні зміни для 2015 року
Коригування фінансового результату
Обмеження застосовується до наступних витрат:
 придбання товарів / робіт / послуг у нерезидентів з
«низькоподаткових» юрисдикцій та неприбуткових організацій;
 виплати роялті нерезидентам.

Підхід
 100% витрат можна визнавати за умови, що документація з ТЦУ
підтверджує справедливість цін;
 може подаватися і для неконтрольованих операцій.
100%
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Команда компанії «Делойт»
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Олександр Черінько

Дмитро Литвин

Директор
Податково-юридичний відділ
ACCA
e-mail: acherinko@deloitte.ua

Менеджер
Податково-юридичний відділ
e-mail: dlytvyn@deloitte.ua
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Спори з податковими
органами
Мета господарської операції
Критерії відмови у
визнанні операцій
Практика
українських судів

Практика
Європейського
суду
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
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Відмова у визнанні операції
Ключові критерії
02 червня 2011р.

1 Фактичний рух активів
•
•

Лист Вищого
адміністративного
суду України
№742/11/13-11

2

аналіз первинних документів;
перевірка фізичних, технічних та технологічних можливостей
для здійснення господарської операції.

Наявність податкової правосуб’єктності учасників
•
•

встановлення статусу контрагента, наявність повної
правосуб'єктності;
поінформованість платника щодо правового статусу
контрагента.

3 Зв’язок операції з господарською діяльністю
•
•
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наявність ділової мети операції;
наявність мети використання придбаних товарів/послуг
(незалежно від фактичних результатів використання).
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Відмова у визнанні операції
Відсутність ділової мети

Податковий кодекс
України
Лист Вищого
адміністративного
суду України
№742/11/13-11
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«Розумна економічна причина (ділова мета) - причина, яка може бути
наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати
економічний ефект у результаті господарської діяльності»

Ознаки відсутності ділової мети
1

Перепродаж товарів/послуг за вартістю, нижчою за вартість придбання

2

Придбання товарів/послуг у посередників за наявності прямих
контактів з виробниками

3

Придбання товарів/послуг, використання яких не може позитивно
впливати на результати господарської діяльності
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Практика українських судів
Приклади аргументації

Рішення
адміністративних
судів (2015 р.)
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1)

«… податкова вигода може бути необґрунтованою, зокрема, якщо …
враховані операції не обумовлені розумними економічними чи іншими
причинами (метою ділового характеру).

2)

«… позивач мав власних співробітників, які здійснювали контроль за
виконанням виробничих процесів, а тому економічна доцільність
(ділова мета) залучення до цього [постачальника послуг] ставиться
колегією суддів під сумнів.»

3)

«… позивачем не обґрунтовано .. , доцільність залучення контрагентів
по послугам, які є основним видом діяльності позивача [діяльність
агентств працевлаштування]»

4)

«суди попередніх інстанцій також не перевірили чи були обумовлені
розумними економічними чи іншими причинами (метою ділового
характеру) господарські операції [тому справа повертається на новий
розгляд] …»
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Європейський Суд Справедливості
Значення позиції Суду для України

Європейський Суд
Справедливості /
European Court of
Justice
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•

Є найвищою ланкою судової системи ЄС; надає тлумачення нормам
права ЄС з метою однакового застосування усіма країнами-учасниками
ЄС.

•

Україна наразі не є державою-членом ЄС, тому рішення Суду не є для
неї обов'язковими.

•

Адміністративні суди можуть використовувати рішення Суду в
аргументації рішень для тлумачення національного законодавства
відповідно до встановлених євростандартів.
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Європейський Суд Справедливості
Базовий прецедент: «справа Halifax» (1/2)
21.01.2006

Стандартне оподаткування

Халіфакс

Halifax plc v.
Commissioners
of Customs &
Excise,
Case C-255/02

•
•

100 (вартість) + 17,5
(ПДВ)

Будівельна
компанія

Податковий кредит = 5% від 17,5 ≈ 0,9
Загальні витрати ≈116,6

Використано схему з залученням посередника
100 (вартість) +
17,5 (ПДВ)

100
(позика)

Пов'язана
особа

Халіфакс
ПДВ – 0

•
•

Будівельна
компанія

Податковий кредит = 17,5
Загальні витрати = 100

Суд визнав схему недобросовісною практикою
© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
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Європейський Суд Справедливості
Базовий прецедент: «справа Halifax» (2/2)
21.01.2006

Halifax plc v.
Commissioners of
Customs & Excise,
Case C-255/02

Якщо платник податків має справу з двома варіантами угоди, він не
зобов'язаний обирати ту опцію, що передбачає сплату більшої суми
податку.
Критерії недобросовісної практики (“abusive practice”):
1)

угода формально відповідає умовам законодавства, але передбачає
отримання податкової переваги, що суперечить цілям такого
законодавства;

2)

з низки об'єктивних факторів очевидно, що невід'ємною метою
(“essential aim”) угоди є отримання такої податкової переваги.

Якщо недобросовісна практика існує, то пов'язані з нею угоди слід
перекваліфікувати (відновити ситуацію, яка мала б місце за відсутності
недобросовісної практики).
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Перспективи судової практики
Дослідження мети операції

Мета операції буде
мати значення для
податкових спорів
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•

Мета операції, ймовірно, буде вивчатися навіть за відсутності
законодавчої вимоги «зв'язку з господарською діяльністю» для цілей
податку на прибуток.

•

Мету операції доведеться пояснювати платнику податків. Основний
метод: надання письмових пояснень (бажано, з розрахунками
очікуваного економічного ефекту).

•

З'являться формальні правила
невизнання транзакцій, єдиною
(головною) метою яких є отримання податкової вигоди. Такі правила,
ймовірно, будуть запозичені з законодавства Євросоюзу або окремих
європейських країн.

•

Можуть застосовуватися положення Цивільного кодексу про те, що «у
разі недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам
держави і суспільства, … такий правочин може бути визнаний
недійсним».
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Тренінг та попереджувальні заходи
Перевірки контролюючих органів

Відносини з
контролюючими
органами в
процесі планових
та позапланових
перевірок
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1) Підготовчий етап

Тренінг – 3-4 години

Опитування компанії з метою
визначення рівня
поінформованості компанії
та готовності до проведення
перевірок

Підготовка та проведення індивідуального
тренінгу на основі отриманої інформації
для однієї чи декількох груп працівників:
 для топ-менеджменту
 для працівників бухгалтерії
 для секретарів

Розробка інструкцій

Довгострокова співпраця

 Підготовка внутрішніх політик
для врегулювання питань
взаємодії з контролюючими
органами,
 Інструкції / пам'ятки для
окремих посадових осіб

Укладення довгострокових
рамкових угод з адвокатами,
котрі зможуть забезпечити
оперативний захист окремих
працівників

113

Команда «Делойт» щодо перевірок

Дмитро Павленко
Директор
Податково-юридичний відділ
Адвокат, к.ю.н.
e-mail: dpavlenko@deloitte.ua

© 2015 ПрАТ «Делойт енд
энд Туш ЮСК»

Євген Ратманський
Старший менеджер
Податково-юридичний відділ
ACCA
e-mail: yratmanskyy@deloitte.ua

Кирило Сластунов
Менеджер
Податково-юридичний відділ
Адвокат
e-mail: kslastunov@deloitte.ua

114

deloitte.ua
Про «Делойт»
Назва «Делойт» стосується однієї чи кількох юридичних осіб: Делойт Туш Томацу Лімітед, приватної компанії з відповідальністю,
обмеженою гарантіями, Великобританія; мережі її компаній-партнерів та пов’язаних з ними осіб (далі узагальнено – «ДТТЛ»). ДТТЛ і
кожна з її компаній-партнерів є юридично самостійними та незалежними компаніями. ДТТЛ (також іноді іменується як «Делойт
Глобал») не надає послуг клієнтам. Докладну інформацію про ДТТЛ та про компанії-партнери ДТТЛ розміщено за посиланням:
www.deloitte.com/about. Інформація
про компанію «Делойт» в Україні представлена на сайті: http://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html.
«Делойт» надає послуги з аудиту, консалтингу, оподаткування та корпоративних фінансів державним і приватним клієнтам, що
працюють
у різних галузях економіки. Міжнародна мережа фірм, розташованих у понад 150 країнах світу, надає клієнтам можливості світового
класу
та високоякісні послуги, пропонує рішення для найскладніших бізнес-завдань. Понад 210 000 фахівців «Делойт» прагнуть досягнути
досконалості у своїй професії.
Це повідомлення містить лише довідкову інформацію, і ані Делойт Туш Томацу Лімітед, ані жодна з компаній-партнерів та пов’язаних з
ними осіб (далі разом – Мережа «Делойт») не надають професійних консультацій чи послуг за допомогою цього повідомлення.
Жодна юридична особа, яка входить до Мережі «Делойт», не відповідає за будь-які збитки, яких зазнала будь-яка особа, що
покладається на це повідомлення.
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