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1С та податок на прибуток:  
плани вдосконалення

Про плани підтримки положень розділу III «Податок на при-
буток підприємств» Податкового кодексу України в типових 
конфігураціях «1С», опублікованих в інформаційному листі 
фірми «1С» від 04.04.2011 № 13356, розповідає фахівець цен-
тру впровадження 1С в Україні фірми АBBYY Україна

Конфігурації 1С, які зазнають змін

Підтримка розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» По-
даткового кодексу України (ПК) буде реалізована в кінці травня 
2011 року. Зміни передбачаються в таких конфігураціях:

«Бухгалтерия 8 для Украины»;
«Управление торговым предприятием для Украины»;
«Управление производственным предприятием для Украины»;
«Бухгалтерский учет 7.7 для Украины»;
«Производство+Услуги+Бухгалтерия для Украины»;
«Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры для Украины».
Нагадаємо, що для конфігурацій «Бухгалтерия 8 для 

Украины», «Управление торговым предприятием для Украины» 
планується випуск нових редакцій конфігурацій на платформі 
«1С:Предприятие 8.2».

У конфігурації «Управление производственным предприятием 
для Украины» реалізація змін з податку на прибуток планується 
тільки в редакції 1.3. Для інших перелічених конфігурацій зміни бу-
дуть випущені в рамках чергових релізів.

У версіях конфігурацій з під-
тримкою розділу ІІІ ПК не плануєть-
ся підтримувати ведення податково-
го обліку відповідно до Закону про 

прибуток, що втратив чинність, отже, після переходу на нові версії 
(редакції) облікові дані I кварталу 2011 року будуть збережені в ін-
формаційних базах у режимі «закритого періоду» (без можливості 
перепроведення документів).

Концепція планованих змін

У типових конфігураціях на платформі «1С:Предприятие 8» 
планується реалізувати підтримку паралельної оцінки доходів, ви-
трат, активів відповідно до стандартів бухгалтерського обліку Украї-
ни та ПК на всіх автоматизованих ділянках обліку. Так, калькуляція 
бухгалтерської собівартості продукції буде виконуватися відповідно 
до П(С)БО 16, а паралельно буде виконуватися калькуляція прямих 
витрат на виробництво продукції відповідно до ПК.

Важливо
Зміни в 1С за операціями до 01.04.2011 після 
її оновлення будуть неможливі



21

ГО
Л

О
В

Б
У

Х
      №

 1
6

(7
3

5
) 2

9
 К

В
ІТН

Я
 2

0
1

1
рекомендації  фахівця

Нові версії

Робота до 
внесення 

змін

Крім того, в конфігураціях буде також реалізовано можливість 
ведення спрощеного бухгалтерського обліку, що мінімізує розбіж-
ності між даними бухгалтерського та податкового обліку. Ця схема 
передбачає в т. ч. калькуляцію собівартості готової продукції відпо-
відно до П(С)БО 25.

При цьому у звітах «Оборотно-сальдова відомість», «Картка 
рахунку» та інших бухгалтерських звітах можна буде порівняти 
оцінки доходів, витрат та активів за даними бухгалтерського та по-
даткового обліку, визначити розбіжності між ними.

У типових конфігураціях на платформі «1С:Предприятие 7.7» 
планується реалізувати тільки схему спрощеного бухгалтерського 
обліку, що передбачає калькуляцію собівартості готової продукції 
відповідно до П(С)БО 25. А саме: включення в бухгалтерську собі-
вартість продукції тільки тих витрат, які можуть бути визнані у по-
датковому обліку відповідно до ПК, і віднесення виробничих витрат, 
які не можуть бути визнані у податковому обліку, відразу на фінансо-
вий результат.

Бухгалтерські звіти не дозволять порівнювати оцінки доходів, 
витрат та активів за даними бухгалтерського та податкового обліку, 
тому що така можливість не підтримується технологічною платфор-
мою «1С:Предприятие 7.7».

Рекомендації

Дуже рекомендуємо користувачам типових конфігурацій «Бух-
галтерия 8 для Украины», «Управление торговым предприятием для 
Украины» до кінця травня перейти на версію платформи 
«1С:Предприятие 8.2», а користувачам типової конфігурації 
«Управление производственным предприятием для Украины» (ре-
дакції 1.2 і більш ранніх) до кінця травня перейти на редакцію 1.3.

Користувачам типових конфігурацій «Бухгалтерский учет 7.7 
для Украины», «Производство+Услуги+Бухгалтерия для Украины», 
«Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры для Украины» 
пропонуємо обміркувати можливість переходу на версії типових 
конфігурацій на платформі «1С:Предприятие 8», якщо описаний 
вище обсяг підтримки розділу ІІІ Податкового кодексу недостатній 
для ведення обліку на вашому підприємстві.

Рекомендації щодо роботи користувачів з поточними версіями 
(редакціями) конфігурацій у II кварталі 2011 року до оновлення на 
нові версії (редакції) можна звести до такого.

Необхідно привести методи нарахування амортизації осно-
вних засобів у бухгалтерському обліку у відповідність до стат - 
ті 145 ПК. Виконання цієї рекомендації необхідно для коректно-
го ведення бухгалтерського обліку починаючи з квітня 2011 року. 
Для цього слід використовувати документи «Изменение параме-
тров начисления амортизации ОС», «Изменение параметров на-
числения амортизации НМА».

У статті 145 ПК перераховано ті ж самі шість методів, які до-
ступні в поточних релізах конфігурацій. Майте на увазі, що 
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з 01.04.2011 не можна користуватися «податковим» методом. 
Важливо правильно вибрати метод відповідно до цієї статті. Який 
метод для якого ОС обрати — бухгалтер вирішує сам або за до-
помогою консультації свого аудитора. Причина вибору методу 
для цього основного засобу важлива для вас (щоб потім не забу-
ти зазначити це в коментарі документа, яким змінювали метод 
амортизації).

Користувачі 1С іноді запитують, чому в документі в описі за-
значено «для бухгалтерського та податкового обліку», а в самому 
документі в табличній частині реквізитів для зміни податкового об-
ліку немає. А все тому, що відповідно до ПК тепер не можна вико-
ристовувати різні методи амортизації у бухгалтерському та подат-
ковому обліку.

Крім того, рекомендується привести структуру статей (видів) 
витрат у відповідність до статті 138 ПК. Як це зробити, запитаєте ви. 
Дуже просто: додати нові статті витрат у довідники. При цьому кіль-
ка статей витрат можуть відповідати одному рядку декларації з при-
бутку, але аж ніяк не навпаки.

Не буде зайвим організувати облік взаєморозрахунків таким чи-
ном, щоб виділити аванси, видані та отримані до 01.04.2011, серед 
інших операцій купівлі-продажу: або вести такі взаєморозрахунки за 
окремими договорами (замовленнями), або на виділених субрахун-
ках рахунків взаєморозрахунків. Цього можна досягти, якщо для 
кожного контрагента, з яким були операції до 1 квітня і з’являються 
нові операції після 1 квітня, додати новий договір, незважаючи на те, 
що є старий. Цим ви забезпечите собі можливість у майбутньому, ко-
ли аванс буде закриватися, побачити окремо суму авансу, отримано-
го до і після 1 квітня.

Виконання цих рекомендацій не є обов’язковим, проте забезпе-
чить надалі більш швидкий перехід на версії (редакції) конфігурацій 
з підтримкою положень розділу III ПК.

Протягом всього періоду до виходу оновлень організація може 
одночасно з підготовкою подання звітності за I квартал 2011 року 
(відповідно до Закону про прибуток) вести документообіг II кварта-
лу, акцентуючи увагу тільки на даних бухгалтерського обліку.

Перед завантаженням нових версій (редакцій) необхідно пере-
конатися, що всі операції щодо закриття I кварталу виконані і не до-
ведеться повертатися до закритого періоду.

Після переходу на нові версії (редакції) 1С в обліковій базі не-
обхідно прочитати уточнюючі рекомендації, які з’являться в конфі-
гураціях після оновлення (оновиться розділ меню «Дополнения  
к описанию»). Потрібно обов’язково ознайомитися з доповнення-
ми до опису, які включені в ці релізи та містять докладні інструкції 
щодо початку використання функцій підтримки положень розділу III 
ПК, і використовувати «помічників» переходу. Вам потрібно буде:

 – відобразити інвентаризацію нематеріальних активів на 
01.04.2011 та визначити їх вартість, яка амортизується від-
повідно до Перехідних положень ПК;

Робота після 
внесення 

змін 



23

ГО
Л

О
В

Б
У

Х
      №

 1
6

(7
3

5
) 2

9
 К

В
ІТН

Я
 2

0
1

1
рекомендації  фахівця

 – відобразити інвентаризацію запасів на складах і в незавер-
шеному виробництві на 01.04.2011 і визначити вартість їх 
придбання;

 – прив’язати статті декларації з прибутку до довідника статей 
(видів) витрат;

 – перевірити (уточнити) аналітику податкового обліку у пер-
винних документах, введених починаючи з 01.04.2011.

Враховуючи, що за період з початку II кварталу в обліковій базі 
може бути накопичено значний обсяг первинних документів і обсяг 
коригувань при переході на версії з підтримкою розділу ІІІ ПК може 
виявитися значним, в нових версіях (редакціях) планується додати 
інструменти для спрощення дозаповнення первинних документів  
і заповнення документів, які відображають результати інвентаризації.

Також звертаємо увагу, що перехід на нові версії (редакції) кон-
фігурацій планується реалізовувати шляхом оновлення існуючих баз 
без втрати раніше накопичених даних. Однак ще раз підкреслюємо, 
що документи, введені до 01.04.2011, будуть доступні тільки в режи-
мі перегляду разом з їх проведеннями (рухами) без можливості пере-
проведення цих документів.

Зміни  
«заднім 

числом»
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Тема: Актуальні питання застосування нової концепції 
 оподаткування прибутку підприємств
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