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При визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток бухгалтерський
фінрезультат звітного періоду підлягає коригуванню на суму коштів або вартості товарів,
переданих протягом звітного року неприбутковим організаціям, яка перевищує 4 відс.
значення прибутку за попередній звітний рік

Податківці у підкатегорії 102.12 «ЗІР» зауважили, що відповідно до абз. 1 пп. 134.1.1
ПКУ
об’єктом
оподаткування податком на прибуток підприємств 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.

Підпунктом 140.5.9 ПКУ встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного)
періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих
послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року
неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій
на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової
організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є
умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових
організацій, до яких застосовуються положення
пп. 140.5.14
ПКУ
), у
розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Вимоги пп. 140.5.9 ПКУ не поширюються на сплату банком обов’язкових зборів
відповідно до Закону України від 23.02.2012 р. «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб»
зі змінами та доповненнями, а також на сплату платниками
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податку інших платежів, здійснення яких є обов’язковою умовою для проведення
професійної діяльності відповідно до законодавства України.

Положення абз. 1 пп. 140.5.9 ПКУ не застосовується до безоплатно поставлених
(переданих) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я,
товарів, за умови, що:

1) такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені до Переліку
лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за
кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих
заходів з охорони здоров’я, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та

2) такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері
охорони здоров’я, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для виконання
програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

Положення абз. 1 пп. 140.5.9 ПКУ не застосовується до безоплатно поставлених
(переданих) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я,
товарів, за умови, що такі товари були придбані за кошти грантів (субгрантів) для
виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та
малярією в Україні відповідно до закону.

Тобто, при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток бухгалтерський
фінансовий результат податкового (звітного) періоду підлягає коригуванню на суму
коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих
(переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, яка
перевищує 4% значення показника об’єкта оподаткування, відображеного у рядку 04 По
даткової декларації з податку на прибуток підприємств
, форма якої затверджена
наказом Мінфіна від 20.10.2015 р. №897
зі змінами та доповненнями, за попередній звітний рік.

Джерело
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