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ЧИ НЕОБХІДНО ЦЬОГО РОКУ ПОДАВАТИ 
ЗВІТ ПРО СУМИ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ?

Сільгосппідприємство користується пільгою із земельного податку та експортує 
сільгосппродукцію із нарахуванням ПДВ за ставкою 0 %. Чи треба цьогоріч 
звітувати про суми податкових пільг?

Якщо мається на увазі Звіт про суми податкових 
пільг, то його подавати не потрібно. Пояснимо, як 
із 2020 року звітувати про податкові пільги.

Насамперед нагадаємо, що обов’язок звітувати 
про суми наданих платникам податкових пільг 
закріплено у п. 30.6 Податкового кодексу (да-
лі – ПК). 

Раніше інформацію про податкові пільги платни-
ки відображали у Звіті про суми податкових пільг 
за формою, затвердженою постановою КМУ від 
27.12.10 р. № 1233. Але з 1 січня 2020 року ця фор-
ма втратила чинність згідно з постановою КМУ 
від 31.10.18 р. № 891 (далі – Постанова № 891). 
Тож востаннє цю форму слід було подати за 
2019 рік (до 9 лютого).

Тепер відповідно до Постанови № 891 суб’єкти 
господарювання (далі – СГ), які не сплачують 
податки та збори у зв’язку з отриманням по-
даткових пільг, ведуть облік сум таких пільг та 
відображають інформацію про них у податковій 
звітності, що подається контролюючому органу 
в установлені ПК строки.

Це означає, що інформацію про пільги слід 
відображати безпосередньо у звітності з того 
податку, якого вона стосується.

Звітуючи про податкові пільги, СГ мають 
використовувати відповідні довідники,
які містять усі коди чинних на відповідну 
дату податкових пільг. Такі довідники 
щокварталу доводяться листами ДПС.

Так, наприкінці 2019-го – на початку 2020 року до 
деяких форм податкової звітності було внесено 
зміни, пов’язані з необхідністю відображати ін-
формацію про пільги, а в деяких така інформація 
вже була і раніше.

Розглянемо, де саме наводити відомості про піль-
ги залежно від виду податку. Платники, які ко-
ристуються пільгами:

з ПДВ, •  розраховують суми пільг у додатку 6 
до декларації з ПДВ. Цей додаток на початку 
поточного року зазнав змін (уперше змінену 
форму  слід було подавати із звітністю за сі-
чень (І квартал) 2020 року) і фактично замінив 
Звіт про пільги; 

податку на прибуток, •  подають і відобража-
ють суми пільг у додатку ПП «Інформація про 
суми податкових пільг» до декларації із цього 
податку;

земельного податку, •  відображають суми пільг 
безпосередньо у декларації з плати за зем-
лю в розд. І «Розрахунок суми земельного по-
датку» у колонках 14–16, в яких відповідно за-
значають код, розмір та суму пільги (на її суму 
зменшується показник річної суми земельного 
податку із земельної ділянки, щодо якої надано 
пільгу);

податку на нерухомість  • – у додатку 1 до 
декларації з податку на нерухоме майно в 
розрахунку зобов’язань у частині об’єктів жит-
лової нерухомості, у колонках 17–19. Суми пільг 
за об’єктами нежитлової нерухомості наводять 
у колонках 16–18 додатка 2 до вказаної дек-
ларації;

акцизного податку, •  подають додаток 4 «Обо-
роти, що звільняються від оподаткування, опо-
датковуються за нульовою ставкою» до декла-
рації з акцизного податку.

Звернемо увагу на розрахунок і відображення 
пільг із ПДВ.

Відповідно до порядку та форми заповнення до-
датка 6 до декларації з ПДВ у цьому додатку слід 
обчислювати суми пільг тільки за операціями, 
звільненими від обкладення ПДВ. Нагадаємо, такі 
операції визначено у ст. 197, підрозд. 2 розд. ХХ ПК, 
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«Бухгалтерський облік та оподаткування»

ЗАМІНА КРАПЕЛЬНОЇ СТРІЧКИ: 
ЯК ВІДОБРАЗИТИ В ОБЛІКУ?

Сільгосппідприємство – платник єдиного податку четвертої групи і платник 
ПДВ займається вирощуванням сільгоспкультур. Для підвищення врожайності 
деяких культур підприємство придбало та встановило систему крапельного 
(краплинного) зрошення. У складі цієї системи є крапельна стрічка, яка що-
річно підлягає заміні. Як відобразити в обліку цю операцію?

Облік операції із заміни крапельної стрічки, яка 
використовується тільки один сезон, а потім стає 
непридатною (тобто строк експлуатації – менше 
року), залежатиме від того, як стрічку облікову-
ють на підприємстві. Розглянемо два можливих 
варіанти.

Варіант 1. Стрічка обліковується у складі єди-
ного об’єкта основного засобу (далі – ОЗ) 
(згідно з п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Тобто 
в експлуатацію вводиться єдиний комплекс – 
«Система крапельного зрошення», що складаєть-
ся, зокрема, з вартості насосної станції, фільтро-
станції та всіх витратних матеріалів (крапель-

на стрічка, інжектори тощо) та обліковується на 
субрахунку 104 «Машини та обладнання».

У цьому випадку щорічна заміна стрічки відо-
бражатиметься як часткова ліквідація об’єкта ОЗ. 
Відповідно до п. 35 П(С)БО 7 і п. 46 Методичних 
рекомендацій з бухгалтерського обліку основ-
них засобів, затверджених наказом Мінфіну від 
30.09.03 р. № 561, підприємство припиняє визна-
вати частину об’єкта ОЗ, якщо стрічку замінено, 
а витрати на її заміну включаються до первісної 
вартості об’єкта. Якщо підприємство не може ви-
значити первісну вартість замінюваної частини, 
воно може оцінити її в сумі витрат на заміну.

а іноді згідно з нормами міжнародних договорів. 
Тобто тепер не доведеться обчислювати суми 
пільг стосовно операцій, які обкладаються ПДВ за 
ставкою 0 % або 7 %. Причому незважаючи на те, 
що в довідниках пільг ці пільги залишилися.

Тож експортерам додаток 6 до декларації 
з ПДВ заповнювати не потрібно (звичайно, 
якщо в них немає інших пільг із ПДВ). Як розра-
ховувати пільги з ПДВ із цього року, ми писали 
в «БАЛАНС-АГРО», 2020, № 6, с. 13.

В обліку заміна стрічки за цим варіантом відображається такими проведеннями:

№
з/п

Зміст операції Первинні документи
Кореспонденція 

рахунків
1 2 3 4

Уведення в експлуатацію системи (єдиний об’єкт ОЗ)
1 Відпущено для монтажу крапельну 

стрічку
Накладна на внутрішнє переміщення 

(типова форма № М-111 
або форма № ВЗСГ-82)

Дт 152 – Кт 22

2 Списано витрати на монтаж системи Акт виконаних робіт (довільної форми) Дт 152 – Кт 631
3 Уведено в експлуатацію систему кра-

пельного зрошення
Акт типової форми № ОЗ-13 

або форми № ОЗСГ-14
Дт 104 – Кт 152

4 Нараховано амортизацію за рік Зведена відомість нарахування амортизації 
ОЗ та інших необоротних активів 
(сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-7)4

Дт 231 – Кт 131

1 Затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193.
2 Затверджена наказом Мінагрополітики від 21.12.07 р. № 929 (далі – Наказ № 929).
3 Затверджена наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.
4 Затверджена наказом Мінагрополітики від 27.09.07 р. № 701. 


