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ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ ПІДПРИЄМСТВА:  
ДОКУМЕНТУВАННЯ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

TAX DIFFERENCES OF AN ENTERPRISE:  
DOCUMENTATION, ACCOUNTING AND REPORTING
Установлено, що фактична ставка податку на прибуток відрізняється від базової ставки через ко-

ригування фінансового результату до оподаткування на податкові різниці. Метою статті є розкриття 
порядку застосування податкових різниць підприємствами під час нарахування податкових зобов’язань 
із податку на прибуток з урахуванням електронного документування податкових розрахунків. Доведено, 
що порядок застосування різниць передбачає виконання етапів: визначення річного доходу за останній 
звітний рік; його порівняння з критичним значенням; визначення різниць; підрахунок окремо різниць, на які 
збільшується та зменшується фінансовий результат до оподаткування. 

Ключові слова: податкові різниці, електронне документування, облік, податок на прибуток підпри-
ємства, податкова звітність.

Установлено, что фактическая ставка налога на прибыль отличается от базовой ставки из-за кор-
ректировки финансового результата до налогообложения на налоговые разницы. Целью статьи явля-
ется раскрытие порядка применения налоговых разниц предприятиями при начислении налоговых обяза-
тельств по налогу на прибыль с учетом электронного документирования налоговых расчетов. Доказано, 
что порядок применения разниц предусматривает выполнение этапов: определение годового дохода за 
последний отчетный год; его сравнение с критическим значением; определение разниц; подсчет отдель-
ных разниц, на которые увеличивается и уменьшается финансовый результат до налогообложения.

Ключевые слова: налоговые разницы, электронное документирование, учет, налог на прибыль пред-
приятия, налоговая отчетность.
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The purpose of the article is to disclose the procedure for the application of tax differences by enterprises in 
the calculation of tax liabilities, for income tax, taking into account the electronic documentation of tax calcula-
tions. The actual rate of income tax of transport companies in 2015-2020 differs from the base rate of income tax 
to the adjustment of the pre-tax financial result on differences (tax differences). It is proved that the procedure 
for applying the differences involves the implementation of four interrelated stages in the calculation of tax lia-
bilities for income tax. The first stage of accrual of income tax liabilities is to determine the annual income of the 
enterprise for the last reporting year in accordance with the provisions of paragraph 134.1.1. of the Tax Code of 
Ukraine. The second stage is the comparison of the annual income of the enterprise for the last reporting year 
with the critical value (UAH 40 million), including electronic documentation of the decision to apply the adjustment 
or refusal to adjust the financial result before tax on the difference. The third stage is to determine the differences 
of the enterprise from the list of differences from articles 138–140 of the Tax Code of Ukraine. The fourth stage is 
the calculation of four indicators (the amount of the difference by which the pre-tax financial result increases, the 
amount of the difference by which the pre-tax financial result reduced, the amount of the difference between the 
two previous indicators, income tax). The company makes electronic documentation of differences through the 
submission of the Tax return for corporate income tax and Annex DI to line 03 of the Tax return for corporate in-
come tax. Submission is carried out through service «Electronic office of the payer» (E-cabinet, State Tax Service  
of Ukraine).

Keywords: tax differences, electronic documentation, accounting, corporate income tax, tax reporting.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв'язок з важливими науковими чи практичними 
завданнями. Оподаткування підприємств слід роз-
глядати як складний процес нарахування та сплати 
податкових зобов’язань за загальнодержавними та 
місцевими податками, що ускладнюється нестабіль-
ністю податкового законодавства та складністю ад-
міністрування податків. У середньому вітчизняний 
бізнес витрачає на облік 328 годин на рік, що вдвічі 
більше, ніж у розвинених країнах [1]. Надмірні ви-
трати часу на виконання податкових зобов’язань 
підприємствами пояснюються великою кількістю по-
датків та зборів, складністю нарахування через ве-
лику кількість податкових пільг, перехідних положень 
податкового законодавства та частини його змінами. 
Основним недоліком сучасної практики адміністру-
вання податків Україні є низький рівень електронно-
го документування та звітування, що стало світовим 
трендом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спираються автори. Дослідження економіч-
ного змісту податкових різниць, їх відображення 
у бухгалтерському обліку та податковій звітності 
підприємства проводяться багатьма вітчизняними 
ученими (В. Бабіч, А. Бойчук, М. Бондар, І. Дрозд, 
Л. Кургіна, Н. Лоханова, К. Проскура, М. Шигун та 
ін. [2–10]). Є. Котляров та О. Маркевич досліджува-
ли податкові різниці як інструмент коригування по-
даткового навантаження підприємств [11; 12]. Вод-
ночас трансформація податкової системи України 
у напрямі електронного адміністрування вимагає 
активізації уваги до проблем електронного доку-
ментування, обліку та звітності податкових різниць 
підприємств.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є розкриття порядку застосування 
податкових різниць підприємствами під час нараху-
вання податкових зобов’язань із податку на прибуток 
з урахуванням електронного документування подат-
кових розрахунків.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. На прикладі податку на прибуток підприємства 

розглянемо особливості прибуткового оподаткування 
підприємств. Податок на прибуток підприємства – це 
прямий бюджетоутворюючий податок, сплачуваний 
із фінансового результату до оподаткування, визна-
ченого відповідно до положень бухгалтерського об-
ліку за ставкою 18% (ст. 136 Податкового кодексу 
України [13]). За даними сформованої вибірки тран-
спортних підприємств (рис. 1), можна стверджувати, 
що підприємства (АТ «Київська виробнича компанія 
«Рапід» та АТ «Укрзалізниця») не нараховували та 
не сплачували податок на прибуток у 2015–2020 рр. 
у розмірі, еквівалентному 18% фінансового резуль-
тату до оподаткування. Аналогічна ситуація має міс-
це в інших галузях економіки [14]. 

Фактична ставка податку на прибуток АТ «Київська 
виробнича компанія «Рапід» коливалася від 17,8% 
у 2015 р. до 60,0% у 2020 р., що вказує на застосу-
вання транспортним підприємством податкових різ-
ниць (різниць). Фактична ставка податку на прибуток  
АТ «Укрзалізниця» коливалася від 43,1% у 2019 р. до 
85,2% у 2027 р., а також податок на прибуток нарахо-
вувався та сплачувався у збиткові роки, що вказує на 
застосування податкових різниць (різниць).

Податкові різниці утвердилися у вітчизняній 
практиці з прийняттям Положення бухгалтерського 
обліку «Податкові різниці» від 25.01.2011 № 27 та 
реформовані у 2015 р. у частині зменшення кіль-
кості податкових різниць, об’єднані їх у змістовні 
групи. Чинний порядок документування, обліку та 
звітності за різницями (податковими різницями) під-
приємств регламентується Податковим кодексом 
України [13] з урахуванням змін, внесених Законом 
України від 21.12.2016 № 1797-VIII, Законом Укра-
їни від 16.01.2020 № 466-IX, Законом України від 
04.11.2020 № 962-IX. 

Порядок застосування податкових різниць перед-
бачає виконання під час нарахування податкових 
зобов’язань із податку на прибуток змістовних етапів 
(рис. 2).

Першим етапом нарахування податкових зо-
бов’язань із податку на прибуток є визначення річ-
ного доходу підприємства за останній звітний рік від-
повідно до положень п. 134.1.1. Податкового кодексу 
України [13] (формула 1):
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Д = Виручка + Допер + Дфін + Дінші – НП,        (1)
де Д – річний дохід підприємства за останній звіт-

ний рік відповідно до положень п. 134.1.1. Податко-
вого кодексу України; 

Виручка – дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг); 

Допер – інші операційні доходи;
Дфін – фінансові доходи; 
Дінші – інші доходи;
НП – непрямі податки (податок на додану вар-

тість, акцизний податок, мито).
На другому етапі нарахування податкових 

зобов’язань із податку на прибуток необхідно здій-
снювати порівняння річного доходу підприємства за 
останній звітний рік із критичним значенням, що ста-
новить 40 млн грн (рис. 3).

У разі перевищення річним доходом підприєм-
ства критичного значення підприємство зобов’язане 
здійснювати коригування фінансового результату 
до оподаткування на всі різниці, визначені у Подат-
ковому кодексі України [13]. У разі неперевищення 
річним доходом підприємства критичного значення 
підприємство зобов’язане прийняти рішення про ко-
ригування чи відмову від коригування фінансового 
результату до оподаткування на різниці.

Підприємство, у якого річний дохід не переви-
щує 40 млн грн, про прийняте рішення платник по-
датку зазначає у податковій звітності з податку на 
прибуток. Таким чином, рішення про застосування 
коригування чи відмову від коригування фінансового 
результату до оподаткування на різниці доводить-
ся до відома Державної податкової служби України 
шляхом електронного документування, а саме через 

сервіс «Електронний кабінет платника» (E-cabinet, 
https://cabinet.tax.gov.ua).

Третій етап нарахування податкових зобов’язань 
із податку на прибуток реалізується підприємствами, 
які здійснювали коригування фінансового результа-
ту до оподаткування на всі різниці. Перелік різниць 
диференційований залежно від виду діяльності 
суб’єкта господарювання, оскільки для комерційних 
банків та страхових компаній затверджено пере-
лік спеціальних різниць. Розглянемо перелік різ-
ниць, адаптований для транспортних підприємств, 
що об’єднані у три групи: різниці, які виникають під 
час нарахування амортизації необоротних активів  
(ст. 138 Податкового кодексу України); різниці, що ви-
никають під час формування резервів (забезпечень) 
(ст. 139 Податкового кодексу України); різниці, які 
виникають під час здійснення фінансових операцій  
(ст. 140 Податкового кодексу України).

Різниці, які виникають під час нарахування амор-
тизації необоротних активів, виникають у разі нараху-
вання амортизації основних засобів або нематеріаль-
них активів, уцінки (дооцінки) та втрат від зменшення 
корисності основних засобів або нематеріальних ак-
тивів, витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію 
або інші поліпшення невиробничих основних засобів 
чи невиробничих нематеріальних активів.

Різниці, що виникають під час формування ре-
зервів (забезпечень), пов’язані зі створенням та 
використанням забезпечень (резервів) для відшко-
дування наступних (майбутніх) витрат та резерву 
сумнівних боргів.

Різниці, які виникають під час здійснення фінан-
сових операцій, пов’язані з доходами від участі в ка-

Рис. 1. Фактичні ставки податку на прибуток транспортних підприємств, %
Джерело: побудовано за даними фінансової звітності транспортних компаній
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піталі інших підприємств, інвестиціями в асоційовані, 
дочірні та спільні підприємства, операціями з непри-
бутковими організаціями, нерезидентами тощо.

Четвертий етап передбачає підрахунок окремо 
різниць, на які збільшується фінансовий результат, 
та відображення у рядку 01 Додатку РІ до рядка 03 
РІ Податкової декларації з податку на прибуток під-
приємств [15]; різниць, на які зменшується фінансо-
вий результат, та відображення у рядку 02 Додатку 
РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств.

У рядку 03 Додатку РІ до рядка 03 РІ Податкової 
декларації з податку на прибуток підприємств наво-
дять різницю рядків 01 та 02 Додатку РІ. 

Електронне документування різниць відбува-
ється шляхом заповнення Податкової декларації 
з податку на прибуток підприємств та обов’язково 
Додатку РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з 
податку на прибуток підприємств. Подання Подат-
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Рис. 2. Алгоритм застосування податкових різниць підприємствами 
Джерело: побудовано за [13]

кової декларації з податку на прибуток підприємств 
із відповідним додатком здійснюється через сервіс 
«Електронний кабінет платника».

Обчислений податок на прибуток обліковується 
за допомогою проводки Дт 791 – Кт 98 та зазнача-
ється у формі 2 фінансової звітності у рядку 2300.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок. Застосування податкових 
різниць є обов’язковим для середніх та великих 
підприємств, що підтверджує актуальність дослі-
джень їх визначення, документування та звітуван-
ня. Податковий кодекс України визначає такі види 
різниць: різниці, які виникають під час нарахуван-
ня амортизації необоротних активів; різниці, що 
виникають під час формування резервів (забез-
печень); різниці, які виникають під час здійснення 
фінансових операцій. За допомогою податкових 
різниць підприємства мають можливість коригувати 
фінансовий результат до оподаткування та, відпо-
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Рис. 3. Критичне значення річного доходу підприємства для застосування різниць
Джерело: побудовано за [13]

до 2020 року після  2020 року 

20 млн грн 40 млн грн 

відно, податкові зобов’язання з податку на прибуток  
підприємства. 

Подальші наукові дослідження доцільно присвя-
тити ризико-орієнтованому управлінню податковими 
зобов’язаннями за допомогою податкових різниць. 
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