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Зміст
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Податок на прибуток та податкові різниці 2020: чому це важливо в 
ході аудиторської перевірки фінансової звітності?

Ризики, процедури та аудиторські докази в ході перевірки
податкових різниць з податку на прибуток

Порядок виправлення помилок в декларації та додатку РІ. Подання
уточнюючого розрахунку до декларації у зв'язку з уточненням
фінансового результату аудитованого періоду за результатами 
аудиту.



Підприємства, для яких аудит є обов'язковим, 
будуть зобов'язані надати аудиторський звіт при 

звітуванні з податку на прибуток
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Вперше норма цього пункту щодо обов’язкового 
подання річної фінансової звітності разом з 
аудиторським звітом у строк не пізніше 10 
червня року, наступного за звітним, 
застосовується в 2021 році за підсумками 2020 
звітного року
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ від 04.06.2020 р. N 8939/7/99-00-07-02-01-
07

З 
деклараціє

ю про 
прибуток

Повний 
комплект 
не пізніше 
10 червня 

після 
аудиту 
азом зі 
звітом

За потреби 
разом з УР 
до річної 

декларації

Стаття 46.2 ПКУ. Зміни внесені Законом №466. 
Набули чинності 23.05.2020 року



Не подання аудиторського звіту до податкової
інспекції: можливі наслідки
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Додаток 1до Порядку зупинення реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних

7. Платником податку на прибуток підприємств не подано 
контролюючому органу фінансової звітності за останній звітний період
всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та пункту 
46.2 статті 46 Податкового кодексу України.

КРИТЕРІЇ ризиковості платника податку на додану вартість

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


Права контролюючого органу доповнено правом 
проводити перевірку правильності ведення

бухгалтерського обліку
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20.1.43. проводити перевірку правильності ведення
бухгалтерського обліку відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності.

20.1.44. проводити перевірку правильності та повноти
визначення доходів, витрат та фінансового результату до
оподаткування згідно з бухгалтерським обліком відповідно
до національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.



Податок на прибуток = фінансовий результат
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Фінансовий результат          
до оподаткування            

за даними 
бухгалтерського обліку

Податкові 
збитки 

минулих 
періодів

Різниці, 
визначені 

ПКУ

Об'єкт 
оподаткуванн

я податком
на прибуток

Дека 
ПнП

показник рядка 
2290 (прибуток) або

зі знаком «-» 
показник рядка 

2295 (збиток) Звіту
про фінансові

результати (Звіту
про сукупний дохід) 

за формою № 2

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 
Обороти Дт 791 – Кт 98 (витрати)/ Дт 98 – Кт 791 (доходи) 

Сума податку на прибуток визначається за правилами П(С)БО 17 (п. 
3.23) з урахуванням податку на прибуток, нарахованого в декларації

(ряд. 17), і відстрочених податкових активів або зобов'язань.

Чистий фінансовий результат: – прибуток 2350 збиток 2355 
негативне значення



«Різничні» 20 млн – 40 млн 2020-2021 роки
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Поріг 
високодохідності

Обов'язковість 
різниць

Строки 
звітування

З 01.01.2021
Пп. 

134.1.1., п. 
137.5 ПКУ

Якщо дохід за 2019 рік був більше 20 млн грн, а за 2020 рік не перевищує 40 млн грн?
Такий платник (який розраховував протягом 2020 року податковоприбуткові різниці) може відмовитися від 
коригувань і вже в річній декларації за 2020 рік різниці не визначати (див. листи ДПСУ від 04.06.2020 р. № 
8939/7/99-00-07-02-01-07, від 21.08.2020 р. № 3528/ІПК/99-00-04-02-02-06 і від 11.09.2020 р. № 3821/ІПК/99-00-
05-05-02-06). 
При цьому жодних уточнюючих декларацій за І квартал, півріччя і три квартали (коли різниці 
розраховувалися) подавати не потрібно. Достатньо з річною декларацією подати доповнення-пояснення 
довільної форми згідно з п. 46.4 ПКУ і поставити в річній декларації відмітку-відмову від різниць (див. 
підкатегорію 102.12 БЗ). 



Процедура аудитування коректного визначення ряд. 1 
Декларації з ПнП
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річний дохід від будь-якої 

діяльності
сумарне значення наступних показників «Звіту 

про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід). Форма №2»:

- чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000);

- інші операційні доходи (ряд. 2120);

- дохід від участі в капіталі (ряд. 2200);

- інші фінансові доходи (ряд. 2220);

- інші доходи (ряд. 2240).

Рядок 01 «Дохід від будь-якої діяльності 

(за вирахуванням непрямих податків), 

визначений за правилами 

бухгалтерського обліку» податкової 

декларації з податку 

на прибуток підприємств.

визначений за правилами 

бухобліку

за відповідний податковий 

(звітний) рік

за вирахуванням непрямих 

податків

Непрямі податки – це податки на товари і послуги, що встановлюються як надбавка до цін 

на товари або тарифи на послуги і не залежать від доходів платників податків. В Україні 

використовуються три види непрямих податків:

- податок на додану вартість (розділ V ПКУ);

- акцизний податок (розділі VІ ПКУ);

- мито (розділ IX МКУ). 



Джерела інформації для аудитування ряд. 1 Декларації з 
ПнП
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Увага 1. ЗГОРТАННЯ КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ
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Суб’єкт господарювання подає на нетто-основі
прибутки та збитки, які виникають від групи
подібних операцій, наприклад прибутки та збитки
від курсових різниць…
Проте суб’єкт господарювання подає такі
прибутки та збитки окремо, якщо вони є 
суттєвими (п. 35 МСБО 1).
<...> поріг суттєвості того чи іншого показника, що
впливає на фінансовий стан та фінансовий
результат платника податків, визначається
платником податку у розпорядчому документі про 
його облікову політику.
Лист ДФСУ від 13.02.2017 р. №2746/6/99-99-15-02-
02-15

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в 
іноземній валюті та інших монетарних статей про 
операційну діяльність відображаються у складі 
інших операційних доходів (витрат).
Методрекомендаціями № 433 визначено, що 
дохід від операційних курсових різниць 
відображається у статті "Інші операційні доходи" 
(ряд. 2120 Звіту про фінансові результати), а дохід 
від неопераційних курсових різниць 
відображається у статті "Інші доходи" 
(ряд. 2240 Звіту про фінансові результати).
ІПК ДФСУ від 29.05.2018 р. №2355/6/99-99-15-02-
02-15/ІПК

МСБО 1 П(С)БО 21 



Увага 2. Дисконтування НСБО
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Ключові моменти:

(1) довгострокові 
заборгованості/зобов’язання

(2) саме «грошові» довгострокові 
заборгованості/зобов’язання 

(«монетарні» 
заборгованості/зобов’язання)

(3) видані/отримані на неринкових 
умовах (наприклад — безвідсоткова 

позика). Див. рішення 
Дніпропетровського окружного 

адмінсуду від 19.08.2019 р. у справі № 
160/3615/19 сказано

всі 
довгострокові 
зобов’язання 
(п. 9 НП(С)БО 

11)

всю 
довгострокову 
заборгованіст

ь (п. 12 
НП(С)БО 10)

НСБО

Для мікропідприємств і 
платників ЄП жодних 

винятків/звільнень від 
дисконтування не 

передбачено

Якщо платежі за валютним 
зобов’язанням плануються у 

валюті

то й розрахунок дисконтування 
здійснюють у валюті

правила П(С)БО 21 «Вплив змін 
валютних курсів»

курсові різниці (КР) обліковують 
окремо, а наслідки зміни 

вартості грошей при проведенні 
дисконтування



Додаток РІ: робочі документи аудитора. Приклад
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Увага 1. Наростаючий підсумок та річні рядки
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Додаток РІ
Наростаючим 

підсумком
Крім ряд. 3.2.4: 

від'ємне значення

Річні рядки додатку РІ

ряд. 3.1.6 
«Неприбуткові 

придбання»

ряд. 3.1.6.1 та 
3.1.6.2 «Ризикові 

нерезиденти»

ряд. 3.1.3-4, 3.1.7
ТЦУ

ряд. 3.1.8 
«Розрахункові 

роялті»



Увага 2. ВІД'ЄМНЕ ЗНАЧЕННЯ

Пп. 140.4.2 ПКУ 
Фінансовий результат         

до оподаткування 
зменшується на суму 
від'ємного значення 

об'єкта оподаткування 
минулих років.

ІПК ДФСУ від 07.12.2018 р. №5138/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Платники податку на 
прибуток застосовують 
різницю, передбачену

пп. 140.4.2. ПКУ, незалежно 
від обсягу річного доходу та 
прийнятого рішення щодо 
некоригування фінансового 

результату.

Зменшення
фінансового результату 

до оподаткування          
на суму від'ємного 

значення є податковою 
пільгою.
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Зміни Закон №468: основні засоби
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Модернізація, 
реконструкція, 

добудова, 
дообладнання та 

консервація

Амортизація під час 
простою

З ІІ кварталу 2020 року

Інвентаризація ОЗ, які 
обираються для цього 

методу

Виробничий метод

Введені в експлуатацію 
з 91.01.2020 по 

31.12.2030

2 роки для ОЗ групи 4 
(машини та 

обладнання) та усіх ОЗ 
групи 5

5 років для ОЗ групи 3 
(передавальні пристрої) 

та усіх ОЗ групи 9

Прискорена 
амортизація

20.000

Введені після 
23.05.2020

Нова вартість



Джерела інформації: Додаток АМ
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Джерела інформації: Додаток АМ (2)
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Резерви вплив на різниці
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Декларація + РІ Декларація без РІ

Трудові резерви

Відпустки 

Інші виплати, пов'язані з оплатою праці 
(див. Інструкцію №5, ІПК ДФСУ                                                    

від 26.03.2018 р.
№1237/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Премії 
(ІПК ДФСУ від 
15.05.2018 р. 

№2134/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК)

Пенсійні зобов’язання
на пільгових умовах

(ІПК ДФСУ від 04.04.2018 р. 
№1371/6/99-99-15-02-02-

15/ІПК; 
ІПК ДФСУ від 19.01.2018 р. 
№232/6/99-99-15-02-02-

15/ІПК)

ЄСВ

Резерв 
сумнівних 

боргів

Інші 
резерв

и



Витрати на штрафні санкції: з 23.05.2020

Штрафи, пені й 
неустойки

Відшкодуванн
я збитків і 

компенсація
неодержаного

доходу

штрафи й пені, 
нараховані

податківцями
та іншими

держорганам
и

різниці, що її
визначено п.п. 
140.5.11 ПКУ
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Додаток РІ: джерела інформації
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ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ І ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ

Неприбуткова організація внесена
до Реєстру
Пп. 140.5.9
Ряд. 3.1.9

Лист ДФСУ від 27.11.2015 р. 
№25297/6/99-99-19-02-02-15

Не внесена до Реєстру та не платник 
податку на прибуток

Пп. 140.5.10
Ряд. 3.1.10

ІПК ДФСУ від 01.08.2019 р. 
№3610/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

П
. 

1
4

0
.5

.9
 

П
К

У

Обовязкові членські професійні 
внески – не різниця
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22

ПРИДБАННЯ У НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Різниця Річна

Придбання Товари, необоротні активи, роботи і послуги

У кого? Неприбуткові організації

Крім

Бюджетні 

установи

(код 0031)

Певні 

об'єднання 

страховикі

в

Накопичуваль

ний фонд

Недержавн

і пенсійні 

фонди

Як? Розрахунково 30% вартості

За умови

Перевищен

ня 25 

розмірів 

МЗП

118075 (для 2020)

100´000 грн 105´000 грн

Не коригується
Коригується вся сума 

105´000 грн х 30%
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23

ВИТРАТИ НА БЛАГОДІЙНІСТЬ: ДОДАТОК РІ
Поквартальн

о

Ряд. 3.1.9 Ряд. 3.1.10

Пп. 140.5.9 ПКУ Пп. 140.5.10 ПКУ

Як?
РОЗРАХУНКОВО 4% х ряд 04 

«Об'єкт оподаткування» Мроку
ПОВНІСТЮ

Що? Кошти Товари, роботи, послуги

Безповоротна та 

неповернута фінансова 

допомога

Списана 

заборгованість

Для кого? Неприбуткові установи

«Нульовики»     

(п. 44 підр. 4 

розд. ХХ ПКУ)

ЮО та ФОП ЄП Нерезиденти

Виключення

Певні 

об'єднання 

страховиків 

Держпід-

тримка

кінематогр

афії

АТО/ООС 

благодійніст

ь

Неприбуткові 

установи
ФОП ЗС ФО
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Додаток РІ: джерела інформації (2)
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Аналітичні 
інструменти для 
контролю і 
моніторингу.
Типологічне 
дослідження 
«Відмивання 
доходів від 
податкових 
злочинів» 
https://fiu.gov.ua
/pages/dijalnist/t
ipologi 
Використання 
підприємств 
роздрібної 
торгівлі.
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Сервіс 
отримання 

відомостей з 
ЄДР МЮУ https://
usr.minjust.gov.ua

Сервіс 
моніторингу 

даних 
Опендатабот 

https://
opendatabot.ua/

Сервіс 
моніторингу 

даних

ВКУРСІ

https://vkursi.pro/

Онлайн сервіс 
перевірки 

контрагентів 
YouControl  

https://
youcontrol.com.

ua

Пошукова 
система 

Ring ("Кільце") 
https://

ring.org.ua/

Відкритий 
реєстр 

національних 
публічних діячів 
України https://
pep.org.ua/uk/

Єдиний 
державний 

реєстр судових 
рішень https://
reyestr.court.go

v.ua

Інформація про 
ЮО, ФО та ФОП

 CONTR AGENT 
https://

ca.ligazakon.net/

Публічні 
реєстри 

Державної 
податкової 

служби  https://
cabinet.tax.gov.u

a/registers

Публічна 
кадастрова 

карта України 
https://

map.land.gov.ua

Державний 
реєстр 

речових прав 
на нерухоме 
майно https://
kap.minjust.go

v.ua

Аналітичний 
сервіс для 

пошуку, 
дослідження 
та візуалізації 

судових 
рішень https://
bit.ly/2YNXf8H



Податко
ві
критерії
визнан-
ня
забор-
гованос
ті безна-
дійною

http://audithub.vn.ua/ 0 800 758 768 +38097 012 2001 +38096 050 4515 https://e9xpertz.com.ua/

Пп. 14.1.11 ПКУ
(а) заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної 

давності

Достатньою підставою для визнання заборгованості безнадійною є сплив 
за нею строку позовної давності, незалежно від того, вживалися чи ні 

заходи з її стягнення

Заборгованість дебіторська Заборгованість кредиторська

ПнП

ПДВ

ЄП

Витрати. На суму заборгованості НЕ 
платника ПнП (в т.ч. нерезидента) слід 
визнати податкові різниці (пп. 140.5.10 ПКУ)

УПК №від 03.04.2018 
№400

Доходи. Різниць не виникає.

Відвантаження. ПЗ не коригують (лист ДФС 
від 15.05.2019 №2174)

Оплата. Безповоротна фінансова допомога. 
Коригування ПК (довідка або РК)

Отримання. Коригування ПК (Лист ДФС від 
27.01.2020 №313; постанова ВС 11.09.2018 у 
справі №804/4180/17)

Аванс. Коригування ПЗ (Лист ДФС від 
31.01.2020 №386; від 23.08.2019 №3960)

Не впливає.
 ЄП-дохід (абз. 3 п. 292.3 ПКУ). Як у платників 
ПДВ, та і у не платників ПДВ (лист ДФСУ від 
22.02.2019 р. № 676)

Крім імпортного товару (лист ДФС від 
11.06.2019 №2663; від 15.01.2019 №145)
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НЕРЕЗИДЕНТИ (п. 140.5 ПКУ)

Перелік №1045 
(держави і території)

Перелік №480 (ОПФ)

ПРОДАЖ КУПІВЛЯ

ОПЕРАЦІЯ КОНТРОЛЬОВАНА ОПЕРАЦІЯ НЕКОНТРОЛЬОВАНА

на суму 
перевищення 

звичайних 
цін над 

договірною 
вартістю 

(ряд. 3.1.3)

на суму 
перевищення 

договірної 
вартості над 
звичайною 

ціною 
(ряд. 3.1.4)

на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних 
активів, робіт та послуг (відсотки за кредит) ряд. 3.1.6.1-2

крім тих, що підтверджуються за процедурою 
ст. 39 ПКУ (ряд. 3.1.7 частково)

За результатами року

або

та

Продаж «низькоподатковим» після 23.05.2020



ДОДАТОК РІ: ПРИКЛАД
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Контрагент
Кт 632 або Дт 

362
Перелік №1045 Перелік №480 Висновок

Нерезидент 1 2 000 000,00 Ірландія - Так -

У додаток РІ не включаємо – що 

підтверджуються за 

процедурою ст. 39 ПКУ (!!! 

Частково ряд. 3.1.7)

Нерезидент 2 15 000 000,00
Велика Британія -

Ні

LP обмежене 

партнерство - Так

Операція контрольована ЯКЩО 

Договірна вартість перевищує 

звичайну ціну – (ряд. 3.1.4) -

Нерезидент 3 500 000,00
Республіка 

Молдова - Так
-

Додаток РІ включаємо 30% 

вартості придбання ряд 3.1.6.1 

(500 000,00 *0,3 = 150 000,00)

Нерезидент 4 10 500 000,00 Грузія - Ні Ні

Не включаємо в додаток РІ, 

операція 

неконтрольована



ДОДАТОК РІ & НЕРЕЗИДЕНТИ: ЩЕ РІЗНИЦІ
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Сума перерахованої безповоротної
ФД (безоплатно наданих товарів, 

робіт, послуг) та списаної
заборгованості (пп. 140.5.10 ПКУ_ряд. 

3.1.10)

Витрати на штрафи (пені), з яких не 
утримано податок на репатріацію (пп. 

140.5.11 ПКУ_ ряд. 3.1.11)

Сума витрат по нарахуванню роялті
(пп. 140.5.6 — 140.5.7 ПКУ _ряд. 3.1.8)

Відсотки за кредитами (пп. 140.2 
ПКУ_ряд. 3.1.1)



Тонка капіталізація Закон №466 + Закон №786 + Закон 
№1117
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• Критерій «борги в 3,5 раза більше власного капіталу» 
стосуватиметься боргових запозичень у будь-яких нерезидентів, 
а не тільки пов'язаних.

• Дозволений ліміт витрат понижений з 50 % до 30 %.

• У основі розрахунку ліміту не фінрезультат, а податковий
результат.

• З'являється окремий облік капіталізованих процентів і їх 
амортизації.

• Лімітуються усі ТІЛЬКИ процентні витрати по НЕРЕЗИДЕНТАХ. 

• Нові обмеження стосуються кредитів, позик за операціями з 
нерезидентами, що висять на балансі на 01.01.2021 р. (п. 53 
підрозд. 4 Перехідних положень ПКУ).
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Виправлення декларації 

ПнП

Уточнюючий розрахунок Додаток ВП поточної декларації 

Виправлення помилок

Строки виправлення 1095 днів від граничного терміну подання декларації або дати подання останнього в часі 

УР

Спосіб виправлення
Гриф "уточнююча" так ніби помилки не 

було; Результат помилки – рядки. 26-34

Так ніби помилки не було. Таблиця 2 

Додатку ВП – результат помилки. Рядки 26-

34 основної декларації.

Штраф від суми 

недоплати 3% до подання УР
5% разом з оплатою зобов'язання за 

поточною декларацією

Пеня 100% річних облікової ставки НБУ з 91 дня (ряд 29)

Кількість помилок Будь-яка кількість помилок одного звітного періоду

Кількість звітних 

періодів
Тільки один звітний період

Додатки Всі додатки що подавалися до декларації 

що виправляється

Додатки не надаються (БЗ категорія 

102.32.02)

Фінансова звітність У випадку виправлень рядків 01 та 02

Податкова звітність: виправлення помилок



Дякую за увагу!
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Аудитор, судовий експерт, оцінювач, третейський 
суддя

ПП АФ «АУДИТХАБ»
Бухгалтерська клініка Ірини ЗубрицькоїТМ
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