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Зміни, що сталися у зв’язку з прийняттям Податкового Кодексу, призводять 

до коригування у оподаткуванні податком на прибуток та привертають 

найбільшу увагу української спільноти. Саме тому необхідною є розробка та 

організація системи податкового планування цього податку. 

Податкове планування сплати податку на прибуток надає підприємству 

можливість: 

1) дотримуватися законодавства щодо правильності обчислення податку на 

прибуток; 

2) звести до мінімуму податкові зобов’язання з податку на прибуток; 

3) максимально збільшити прибуток підприємства; 

4) ефективно керувати грошовими потоками; 

5) уникати фінансових санкцій. 

Організація податкового планування як засіб оптимізації оподаткування 

прибутку промислового підприємства повинна включати: 

1) податковий контроль – щоденний моніторинг зміни законодавчої бази у 

сфері прибуткового оподаткування підприємств, а також контроль правильності 

обчислення доходів і витрат та податкових зобов’язань з податку на прибуток; 

2) поточне податкове планування – заходи з поточної оптимізації податку 

на прибуток, складання типових схем господарських операцій і реалізації угод, 

що впливають на доходи і  витрати підприємства; 

3) стратегічне податкове планування – складання прогнозів сплати податку 

на прибуток, а також схем реалізації заходів щодо зниження загального 

податкового навантаження. 

Українські підприємства активно використовують спеціальні методи 

податкового планування: 
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− Метод делегування податків структурі-сателіту – обов’язки зі сплати 

податкових платежів передаються спеціально створеним структурам, діяльність 

яких направлена на зниження фіскального податкового навантаження на 

основне підприємство.  

− Метод використання офшорів. Зареєстроване на території України 

підприємство реалізує товари на території іноземної країни через компанію, 

створену в офшорній зоні, якій делегується певний процент прибутку, 

оподатковуваного по зниженій ставці. 

− Метод пільгового суб’єкту господарювання – зменшення об’єкту 

оподаткування підприємства шляхом вибору спеціальної організаційно-

правової основи суб’єкта господарювання з пільговим режимом оподаткування 

(підприємства інвалідів, сільськогосподарські виробники). 

Це – основні методи, за якими підприємство може легально оптимізувати 

сплату податку на прибуток, наслідками чого може стати виведення багатьох 

видів діяльності з тіньового сектору. 

У результаті податкового планування податку на прибуток визначається 

оптимальний рівень податкового навантаження, що враховує планові показники 

податкової політики, та розробляються заходи щодо його досягнення. 

Теоретичне визначення та практичне застосування принципів і методів 

податкової політики стосовно її функцій – один з напрямків ефективного 

управління податковою політикою підприємства. Використання спеціальних 

методів оподаткування податком на прибуток підприємствами стимулює до 

своєчасної сплати податкових платежів, гарантує нормальні відносини з 

контролюючими органами та збільшення податкових надходжень до бюджету. 
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