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Кожне підприємство прагне максимізувати свій прибуток, а це можливо 

лише за умови існування оптимальної системи оподаткування прибутку. 

Дослідження проблем облікового забезпечення податкових розрахунків з 

податку на прибуток, формування звітності та їх оптимізації є актуальним як 

з теоретичної, так і з практичної позиції. Після прийняття Податкового 

кодексу України 2 грудня 2010 року податок на прибуток підприємств зазнав 

революційних змін. Дане питання потребує детального розгляду та аналізу. 

Методику здійснення податкових розрахунків з податку на прибуток 

підприємства та напрями їхнього удосконалення, питання визнання і оцінки 

доходів та витрат в обліку у своїх працях розглядають багато науковців, 

серед яких Ловінська Л.Г., Ткаченко Л.М., Коблянська О.І., Гура Н.О., 

Луніна І.О., Опарін В.М. та інші. 

З 01.04.2011 р. такі поняття як валові доходи і валові витрати зникли, 

натомість використовуються поняття доходів та витрат, як це передбачено в 

бухгалтерському обліку. Проте як і раніше витрати, що визначають об′єкт 

оподаткування включають суворо визначений на законодавчому рівні перелік 

складових. Крім того, амортизація основних засобів та нематеріальних 

активів включається до витрат, що враховуються при визначенні об’єкта 

оподаткування, та нараховується за методикою передбаченою положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку. Новим є порядок визнання доходів та 

витрат. Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві 

права власності на цей товар, а дохід від надання послуг та виконання робіт 

визнається за датою складання відповідного документа, що підтверджує факт 

надання послуг або виконання робіт. Тобто, доходи визнаються згідно 

методу нарахування, що відповідає положенням (стандартам) 

бухгалтерського обліку, при цьому витрати відповідно до Податкового 

кодексу визнаватимуться за датою нарахування доходів. Однак як і раніше 

між фінансовим та податковим обліком можуть виникати суттєві різниці.  

Отже, у податковому законодавстві були зроблені певні кроки щодо 

зближення бухгалтерського обліку та податкових розрахунків, але деякі 

питання залишилися до кінця не вирішеними, зокрема питання щодо 

виникнення постійних та тимчасових податкових різниць. Перспективним 

напрямом подальшого дослідження є створення ефективної методики 

здійснення податкових розрахунків з податку на прибуток підприємства, 

забезпечення організації та контролю здійснення таких розрахунків. Наукові 

розробки з удосконалення бухгалтерського обліку та контролю здійснення 

податкових розрахунків потрібно орієнтувати на забезпечення достовірності 

обліку та звітності та на виконання принципу відповідності доходів і витрат. 



 

 
 


