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СУМИ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ 
ВІД КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ: 
ВИКЛЮЧАЄМО 
З ПОДАТКОВИХ ВИТРАТ!

Із цієї статті ви дізнаєтеся:

яким саме платникам податку на прибуток не можна включати до витрат  •
суми штрафів, нараховані контролюючими органами;
у якому звітному періоді суми штрафів і пені вплинуть на величину об'єкта  •
оподаткування;
чи потрібно виключати з податкових витрат суми штрафу і пені, самостійно  •
нараховані платником при виправленні помилок;
як правильно відобразити суми фінсанкцій у декларації з податку на при- •
буток. 

Для зручності сприйняття побудуємо статтю у ви-
гляді запитань і відповідей.

1. Що змінилося в порядку визнання сум 
штрафних санкцій?

23 травня 2020 року Законом від 16.01.20 р. 
№ 466-IX (далі – Закон № 466) до пп. 140.5.11 
Податкового кодексу (далі – ПК) були внесені до-
повнення, унаслідок чого суми штрафів і пені, 
нарахованих контролюючими органами, ви-
ключаються з податкових витрат.

Нагадаємо, що до вищезгаданої дати для цілей 
обкладення податком на прибуток суми штрафів 
і пені, нарахованих контролюючими органами, 
визнавалися за правилами бухобліку. Тобто суми, 
відображені на субрахунку 948 «Визнані штрафи, 
пені, неустойки», включалися до складу витрат 
платника без обмежень. 

Тепер же при визначенні об'єкта оподаткування 
платники повинні збільшити фінрезультат звіт-
ного періоду на суму штрафів, пені, нарахо-
ваних контролюючими органами та іншими 
органами державної влади за порушення ви-
мог законодавства. 

2. Яким платникам не поталанило?

Під «удар» потрапили платники, які зобов'язані 
коригувати фінрезультат на різниці, перед-
бачені розд. ІІІ ПК. 

Таким чином, у 2020 році виключають з подат-
кових витрат суми «державних» штрафів і пені ті 
платники, які:

у 2019 році отримали дохід більше 20 млн грн,  •
а також платники з меншим доходом, якщо 
вони не прийняли рішення про незастосування 
коригувань на різниці з розд. ІІІ ПК. Такі плат-
ники повинні зробити коригування на суми 
штрафів і пені в деклараціях за півріччя і три 
квартали 2020 року;

платники, які в 2020 році отримають дохід біль- •
ше 40 млн грн, а також платники з меншим 
доходом, що не прийняли рішення про неза-
стосування коригувань на різниці з розд. ІІІ ПК. 
Такі платники повинні зробити відповідні кори-
гування в декларації за 2020 рік.

3. Які саме штрафи і пені підпадають під 
коригування з оновленого пп. 140.5.11 ПК?

Коригувати (збільшувати) фінрезультат тепер до-
ведеться, зокрема, на суми:

штрафів за неподання (несвоєчасне подання)  •
податкової звітності; 

штрафів за порушення правил сплати подат- •
ків; 

штрафів і пені, нарахованих у ході податкових  •
перевірок;

штрафних санкцій за порушення у сфері  •
зовнішньоекономічної діяльності тощо.
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Проте! Під коригування підпадають тільки 
ті суми штрафів і пені, які визнані (відо-
бражені) у бухобліку платника починаючи 
з 23 травня 2020 року (див. Інформацій-
ний лист № 12).

Наприклад, у 2020 році сума штрафу, відобра-
жена в бухобліку платника 13 травня, потрапить 
до податкових витрат цього року в повній сумі. 
А на суму штрафу, який нарахований у бухобліку 
30 червня, доведеться збільшити фінрезультат 
півріччя 2020 року.

4. Як визначити в бухобліку дату визнання 
витрат на сплату штрафів і пені?

Згідно з п. 20 П(С)БО 16 визнані штрафи і пеня 
включаються до складу інших операційних ви-
трат. Причому витрати визнаються при одно-
часному дотриманні двох умов (п. 6 П(С)БО 16), 
а саме якщо:

власний капітал підприємства зменшується  •
в результаті зменшення активів або збільшення 
зобов'язань;

сума витрат може бути достовірно оцінена. •

Суми штрафів і пені, нарахованих контролюючи-
ми органами, є зобов'язаннями підприємства. 
Сума таких зобов'язань є достовірною, якщо вона 
узгоджена з контролюючими органами.

Наприклад, узгодженими будуть суми штрафів 
і пені, зазначені в податковому повідомленні-
рішенні (далі – ППР) за результатами перевірки. 
Такі суми визнаються в обліку платника після 
закінчення строку для їх оскарження в адмі-
ністративному або судовому порядку. Саме тоді 
вони остаточно фіксуються в інтегрованій картці 
платника (далі – ІКП) і вважаються грошовим 
зобов'язанням платника. А якщо платник оскар-
жив ППР у судовому порядку, тоді суми штрафів 
і пені, зафіксовані в рішенні суду, визнаються 
в обліку платника на дату набуття чинності 
судового рішення.

Це випливає з пп. 14.1.39 ПК, п. 2 гл. 4 розд. IV, 
п. 1 гл. 3 та п. 2 гл. 4 розд. V Порядку, затвердже-
ного наказом Мінфіну від 07.04.16 р. № 422 (далі – 
Порядок № 422).

5. Чи підпадають під коригування на підста-
ві пп. 140.5.11 ПК штрафи і пені, нараховані 
платником у разі самостійного виправлення 
помилок згідно зі ст. 50 ПК?

З буквального прочитання пп. 140.5.11 ПК слід, 

що суми штрафів, самостійно нараховані плат-
никами, які не повинні підпадати під це коригу-
вання. Адже в пп. 140.5.11 ПК чітко сказано, що 
фінрезультат коригується на суму штрафів, на-
рахованих контролюючими органами та іншими 
органами державної влади. Про штрафні санкції, 
самостійно нараховані платником, не сказано 
нічого. 

З пенею такий номер, скоріше за все, не пройде. 
Так, п. 54.1 ПК передбачено самостійне нараху-
вання платником пені у разі виправлення помил-
ки. Але водночас сума пені нараховується в ІКП 
автоматично (п. 4 гл. 2 розд. III Порядку № 422). 
Тобто можна вважати, що пеня нараховується 
контролюючим органом. І тому ї ї суму все-таки 
потрібно виключити з податкових витрат.

Позиція контролюючого органу із цього питання 
поки що невідома. Почекаємо роз'яснень. 

6. Як правильно відобразити суми фінсанк-
цій у декларації з податку на прибуток?

Платники, які зобов'язані коригувати фінрезуль-
тат на різниці, передбачені розд. III ПК, уже в де-
кларації за півріччя 2020 року повинні збільшити 
фінрезультат на суми штрафів і пені, нарахова-
них органами державної влади (у т. ч. податко-
вим органом) і визнаних у бухобліку починаючи 
з 23.05.20 р.

Відображаються такі суми в рядку 3.1.11 додат-
ка РI до звітної декларації (див. лист ДПС від 
04.06.20 р. № 8939/7/99-00-07-02-01-07)

Приклад

Підприємство – платник податку на прибуток 
у 2020 році при визначенні об'єкта оподатку-
вання зобов'язане коригувати фінрезультат на 
різниці, передбачені розд. III ПК. За результа-
тами документальної перевірки підприємства 
за 2017, 2018 роки та I квартал 2019 року по-
датковим органом було оформлене ППР від 
20.06.19 р., у якому були зазначені сума зани-
ження платником податкового зобов'язання 
(60 000 грн) і сума штрафу (15 000 грн). Плат-
ник 27.06.19 р. сплатив суму донараховано-
го податкового зобов'язання, штраф і пеню 
(1 000 грн), але одночасно розпочав про-
цедуру оскарження ППР у судовому порядку. 
Оскільки платник не погодився з рішенням 
податкового органу (хоча і сплатив вищез-
гадані суми), у бухобліку він не відображав 
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ні донараховані податкові зобов'язання, ні 
штраф з пенею. 

У червні 2020 року судові розгляди заверши-
лися. Судом було прийняте рішення на ко-
ристь податкового органу, яке набуло чинності 
25.06.20 р.

Отже, витрати на сплату штрафу і пені платник 

повинен визнати в бухобліку 25.06.20 р. Таке ви-
знання відобразиться записом:

Дт  • 948 – Кт 641 на суму 16 000 грн (15 000 грн + 
+ 1 000 грн).

А при складанні декларації за півріччя 2020 року 
платникові потрібно відобразити цю суму в ряд-
ку 3.1.11 додатка РI. Тоді фінрезультат звітного 
періоду збільшиться на 16 000 грн.

Платники, які зобов'язані коригувати фінрезультат на різниці, передбачені 
розд. III ПК, уже в декларації за півріччя 2020 року повинні збільшити фінрезуль-
тат на суми штрафів і пені, нарахованих у 2020 році органами державної влади 
(у т. ч. податковим органом) за порушення законодавства. Але ця вимога стосуєть-
ся тільки тих фінансових санкцій, які відображені в бухобліку платника починаючи 
з 23.05.20 р.

ВИСНОВКИ

Вікторія ЯКИМАЩЕНКО, редактор

ЯК ВІДОБРАЗИТИ АМОРТИЗАЦІЮ ОЗ 
У «ПРИБУТКОВІЙ» ДЕКЛАРАЦІЇ 
ЗА ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ

У чому проблема. 23 травня 2020 року Законом від 16.01.20 р. № 466-IX (да-
лі – Закон № 466) до Податкового кодексу (далі – ПК) були внесені зміни, які 
торкнулися обліку податкових витрат на амортизацію основних засобів (далі – 
ОЗ). Наприклад, у результаті таких змін платникам надано можливість «за-
днім числом» заново розрахувати податкову амортизацію окремих об’єктів ОЗ. 
При цьому платникам треба застосувати правила такого розрахунку та вперше 
відобразити його результати в декларації з податку на прибуток (далі – декла-
рація) за півріччя 2020 року. Крім того, на практиці у багатьох платників ви-
никли запитання щодо правильного заповнення декларації, пов’язані з іншими 
новаціями податкового обліку ОЗ. 

Вирішення проблеми. Для застосування нових податкових правил потрібно 
розділити об’єкти ОЗ на окремі категорії залежно від дати їх уведення в екс-
плуатацію, вартості та умов використання. А потім розрахувати їх амортизацію 
з огляду на зміни, унесені до ПК Законом № 466, і відобразити її суми в декла-
рації. 

Зміни в податковому обліку ОЗ

Нагадаємо, що податковий облік ОЗ повинні 
вести тільки платники податку на прибуток, які 
зобов’язані для визначення об’єкта оподаткуван-
ня коригувати фінрезультат на різниці, передба-
чені розд. III ПК.

Детально про новації-2020 такого обліку ми вже 
вам розповідали (див. «БАЛАНС», 2020, № 25-26, 
с. 12–20). Тому зараз лише коротко нагадаємо про 
них:

з 23 травня змінився податковий вартісний  •
критерій для ОЗ (був 6 000 грн, став 20 000 
грн) (пп. 14.1.138 ПК);


