
 Товари відвантажено під час перебування на спрощеній системі оподаткування:
чи враховує отримані кошти платник податку на прибуток

Відповідно  до  абзацу  першого  п.  п.  134.1.1  п.  134.1  ст.  134  Податкового  кодексу
України (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом
походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення
або  зменшення)  фінансового  результату  до  оподаткування  (прибутку  або  збитку),
визначеного  у  фінансовій  звітності  підприємства  відповідно  до  національних  положень
(стандартів)  бухгалтерського  обліку  або  міжнародних  стандартів  фінансової  звітності,  на
різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Абзацом восьмим п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ у редакції, що діяла до 23.05.2020,
встановлено,  що  для  платників  податку,  у  яких  річний дохід  від  будь-якої  діяльності  (за
вирахуванням  непрямих  податків),  визначений  за  правилами  бухгалтерського  обліку  за
останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування
може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці
(крім  від’ємного  значення  об’єкта  оподаткування  минулих  податкових  (звітних)  років),
визначені відповідно до положень розд. ІІІ ПКУ. Платник податку, у якого річний дохід (за
вирахуванням  непрямих  податків),  визначений  за  правилами  бухгалтерського  обліку  за
останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн, має право прийняти
рішення  про  незастосування  коригувань  фінансового  результату  до  оподаткування  на  усі
різниці  (крім  від’ємного  значення  об’єкта  оподаткування  минулих  податкових  (звітних)
років), визначені відповідно до положень розд. ІІІ ПКУ.

Згідно з п. 4 прим. 1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ фінансовий
результат  до  оподаткування  податкового  (звітного)  періоду  збільшується  на  суму  доходу,
отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування
на спрощеній системі оподаткування. Положення п. 4 прим. 1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні
положення»  ПКУ  не  поширюються  на  платників  податків,  які  були  платниками  єдиного
податку четвертої групи.

Таким  чином,  платник  податку  на  прибуток  збільшує  фінансовий  результат  до
оподаткування  на  суму  коштів,  отриманих  у  звітному  (податковому)  періоді  за  товари
(роботи,  послуги)  відвантажені  (надані)  під  час  перебування  на  спрощеній  системі
оподаткування.  Зазначене  коригування  фінансового  результату  до  оподаткування  не
поширюється на платників податків, які були платниками єдиного податку четвертої групи.


