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Новий порядок обчислення податку на прибуток
28 грудня 2014 року було прийнято кілька законів, якими внесено значну кількість змін до правил
оподаткування українських платників податків, починаючи з 1 січня 2015 року.

Податок на прибуток обчислюємо
по-новому
Згідно даних змін розділ Податкового кодексу
України щодо порядку обчислення податку на
прибуток викладений у принципово новій
редакції.
Замість попереднього порядку ведення
роздільного бухгалтерського та податкового
обліку вводиться новий порядок розрахунку,
заснований на визначенні прибутку до
оподаткування за даними бухгалтерського
обліку, що коригується на ряд податкових
різниць, а саме на різниці, які виникають при
нарахуванні амортизації необоротних активів,
при формуванні резервів (забезпечень ) і при
здійсненні фінансових операцій.
Концептуальною основою бухгалтерського
обліку можуть виступати Міжнародні
стандарти фінансової звітності для тих
підприємств, для яких застосування таких
стандартів є обов'язковим, а також для тих
підприємств, які прийняли рішення
використовувати міжнародні стандарти.
При цьому підприємства, річний дохід від
будь-якої діяльності яких не перевищує 20
млн. гривень, можуть за власним рішенням
відмовитися від обліку податкових різниць та
визначати об'єкт оподаткування лише на
підставі фінансового результату, визначеного
за правилами бухгалтерського обліку, та
коригувати результат лише на суми збитків
минулих періодів. Надалі платник податків не
може відмовитися від такого рішення.
Підприємства, які мають річний дохід у обсязі,
що перевищує 20 млн. гривень, зобов'язані
вести облік податкових різниць, визначених
Податковим кодексом.
Механізм роздільного обліку операцій з
основними засобами та цінними паперами

залишається. При цьому фінансовий
результат до оподаткування, визначений за
даними бухгалтерського обліку,
«замінюється» (з певними коригуваннями) на
фінансовий результат, визначений за даними
окремого обліку, тобто проводиться і
збільшення фінансового результату до
оподаткування на результат окремих
операцій за даними бухгалтерського обліку і
зменшення фінансового результату до
оподаткування на результат цих операцій за
даними окремого податкового обліку.
Механізм податкового обліку цінних паперів
приведений у відповідність з бухгалтерським
обліком операцій з цінними паперами, проте
негативний фінансовий результат звітного
періоду (збитки) об'єкт оподаткування не
зменшують, а переносяться на наступні
податкові періоди.
Податковий кодекс також дозволяє
зменшувати фінансовий результат до
оподаткування на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування минулих податкових
років.
Податкова декларація з податку на прибуток,
починаючи з податкової декларації 2015 року,
подається в термін до 1 червня.

Сплата щомісячних авансових
внесків
Механізм сплати щомісячних авансових
внесків збережений, але Податковий кодекс
України передбачає поетапну зміну бази та
механізму сплати щомісячних авансових
внесків: так до травня 2016 включно авансові
внески сплачуються з урахуванням норм, що
діяли до 1 січня 2015 року, а саме:
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 у січні-лютому 2015 - в розмірі 1/12
нарахованої суми податку на прибуток
за 2013 рік
 у березні 2015 - травні 2016 г.- в розмірі
1/12 нарахованої суми податку на
прибуток за 2014 рік.
Від сплати авансових внесків у 2015 році
звільнено новостворені суб'єкти, а також
платників податку, у яких обсяг доходу за
2014 рік менше 10 млн. гривень і платники
податків, що перейшли зі спрощеної на
загальну систему оподаткування.
Починаючи з червня 2016 року,
передбачається застосування нової бази для
розрахунку щомісячного авансового внеску:
він буде розраховуватися в розмірі 1/12 суми
нарахованого податку на прибуток за
попередній звітний рік, зменшеного на суму
сплачених авансових внесків при виплаті
дивідендів, яка залишилася не зарахованою у
зменшення податкового зобов'язання.

Від сплати авансових внесків у 2016 році
будуть звільнені новостворені платники
податків, суб'єкти з обсягом доходу за
попередній звітний рік менше 20 млн. гривень
і платники податків, що перейшли зі
спрощеної на загальну систему
оподаткування.
Штрафні санкції за результатами перевірок
податкових декларацій з податку на прибуток
2015 не застосовуються.
Відмова від відповідальності
Звертаємо Вашу увагу на те, що стаття
підготовлена для загального ознайомлення з
даним питанням та не є індивідуальною
консультацією спеціаліста. Крім того, оскільки
законодавство постійно змінюється, деяка
інформація також може змінитися вже після того,
як стаття була опублікована, і Ассасе не несе
ніякої відповідальності за потенційні ризики та
збитки, спричинені шляхом вживання заходів на
основі інформації викладеної вище.
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