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від

Державна
податкова
служба
України
розглянула
звернення
щодо перенесення від’ємного значення об’єкта
оподаткування, що обліковувалось до переходу на спрощену систему
оподаткування, після повернення на загальну систему оподаткування та,
керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), в межах
повноважень повідомляє.
У зверненні заявника, який перебуває на загальній системі оподаткування,
повідомляється про прийняття рішення стати платником єдиного податку 3
групи, а в подальшому повернутися на загальну систему оподаткування.
У платника виникає питання щодо врахування від’ємного значення об’єкта
оподаткування, що обліковувалось у нього до переходу на спрощену систему
оподаткування, для цілей визначення об’єкта оподаткування податком на
прибуток, після повернення на загальну систему оподаткування.
Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу 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 цього Кодексу.
Згідно з п.п. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 Кодексу фінансовий результат до
оподаткування зменшується на суму від’ємного значення об’єкта
оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення п.п.
140.4.4
п. 140.4 ст. 140 Кодексу застосовуються з урахуванням п. 3
підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу.
Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена
наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та
доповненнями (далі – Декларація).

Зменшення фінансового результату до оподаткування на суму від’ємного
значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років
відображається у рядку 3.2.4 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації.
Відповідно до п.п. 1 п. 297.1 ст. 297 Кодексу платники єдиного податку
звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової
звітності з податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених
абзацами другим і третім п.п. 133.1.1 та п.п. 133.1.4 п. 133.1 ст. 133 Кодексу.
Зокрема, платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від
спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших
податків і зборів, визначених Кодексом, з першого числа місяця, наступного
за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від
спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших
податків і зборів (п.п. 298.2.2 п. 298.2 ст. 298 Кодексу).
Поряд з цим, п.п. «а» п. 137.5 ст. 137 Кодексу визначено, що річний
податковий (звітний) період встановлюється, зокрема для платників податку
на прибуток, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року
(новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної
податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році.
З урахуванням зазначеного, платник податку на прибуток, який перейшов зі
спрощеної системи оподаткування, сплачує податок на прибуток на підставі
Декларації за річний податковий (звітний) період (як новостворений), який для
нього починається з дати переходу на загальну систему та закінчується 31
грудня такого року, та визначає об’єкт оподаткування податком на прибуток
на підставі фінансового результату, відображеного у фінансовій звітності
підприємства відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності за
такий звітний період.
Тобто, такий платник податку на прибуток, який перейшов зі спрощеної
системи оподаткування на загальну, не може зменшити фінансовий результат
до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування,
що обліковувалось у нього в Декларації до переходу на спрощену систему
оподаткування.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має
індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником
податків, якому надано таку консультацію.

