
Яка вартість товарів, робіт, послуг, основних засобів, безоплатно 

переданих неприбутковим організаціям, враховується при визначенні 

податкової різниці згідно з п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ та чи 

здійснюється коригування фінансового результату за операціями з 

передачі неприбутковим організаціям основних засобів у безоплатне 

строкове користування? 
ЗІР, категорія 102.13 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02 грудня             

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування 

податком на прибуток 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. 

Податкові різниці, що виникають при здійсненні фінансових операцій, на які збільшується 

фінансовий результат податкового (звітного) періоду, визначено ст. 140 ПКУ. 

Зокрема, п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ передбачено, 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 п.п. 140.5.13 п. 140.5 ст. 140 ПКУ), у розмірі, 

що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. 

Таким чином, для визначення податкової різниці згідно з п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ 

враховується вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно переданих протягом звітного 

(податкового) року неприбутковим організаціям за даними бухгалтерського обліку. 

При цьому для безоплатно переданих (наданих) неприбутковим організаціям товарів та 

самостійно виконаних платником податку робіт (послуг) такою вартістю є їх собівартість, а для 

робіт та послуг, які придбані платником податків і безоплатно надані неприбутковим 

організація – вартість їх придбання. Вартістю основних засобів, безоплатно переданих 

неприбутковим організаціям, є балансова вартість на кінець місяця передачі таких основних 

засобів. 

Що стосується коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що 

виникають за операціями з передачі неприбутковим організаціям основних засобів у безоплатне 

строкове користування, то згідно з п. 1 ст. 827 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 

року № 435-IV зі змінами та доповненнями (далі – ЦКУ) за договором позички одна сторона 

(позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язується передати другій стороні 

(користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. 



Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або 

якщо це випливає із суті відносин між ними (п. 2 ст. 827 ЦКУ). 

Отже, ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на 

різниці, що виникають за операціями з передачі неприбутковим організаціям основних засобів 

у безоплатне строкове користування. Такі операції при формуванні фінансового результату до 

оподаткування відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.      

При цьому, при передачі основних засобів у безоплатне строкове користування платник 

податку втрачає право нараховувати амортизацію основних засобів відповідно до положень п. 

138.3 ст. 138 ПКУ, на яку зменшується фінансовий результат до оподаткування відповідно до 

п.138.2 ст. 138 ПКУ. 


