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Затверджено

наказом ДПС України

від 15.02.2012 р. № 123

УЗАГАЛЬНЮЮЧА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

щодо віднесення витрат на оплату маркетингових та рекламних послуг до складу витрат

Відповідно до пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс)
витрати - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності
платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді
вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення
власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу
власником).

Пунктом 138.2 ст. 138 Податкового кодексу визначено, що витрати, які враховуються для
визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що
підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і
зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших
документів, установлених розділом II Податкового кодексу.

Абзацом «г» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу передбачено, що до
складу інших витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування,
включаються витрати на збут, зокрема витрати на рекламу та дослідження ринку
(маркетинг), на передпродажну підготовку товарів.
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У разі якщо маркетингові та рекламні послуги придбаваються у нерезидента, витрати на
такі послуги враховуються при визначенні податкових зобов'язань з урахуванням
обмежень, встановлених пп. 139.1.13 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про рекламу» реклама - інформація про особу чи
товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати
або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи
товару. Зазначений Закон поділяє рекламу на внутрішню, зовнішню, на транспорті,
визначає заходи рекламного характеру, спеціальні виставкові заходи.

Згідно з пп. 14.1.108 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу маркетингові послуги
(маркетинг) - послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у
сфері вивчення ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін,
організації та управління руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного
обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків.

До маркетингових послуг належать у тому числі послуги з розміщення продукції
платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу
споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до
інформаційних баз продажу, послуги зі збору та розповсюдження інформації про
продукцію (роботи, послуги).

Мерчандайзинг (англ. merchandising) походить від англійського merchandise - товари,
сприяння продажу будь-якого товару) - один із видів маркетингу, що сприяє інтенсивному
просуванню товарів у роздрібній торгівлі без активної участі спеціального персоналу вдале розміщення товарів у торговому залі, оригінальне оформлення прилавків та вітрин,
організація презентацій з роздачею сувенірів, наданням знижок та пільг.

Рекламні та маркетингові послуги можуть, зокрема, оплачуватись та проводитись за
ініціативи власника торгової марки, виробника продукції, дистриб'ютора, торговельної
мережі. При цьому витрати на маркетингові та рекламні послуги несе безпосередньо
замовник цих послуг.

Методом просування товарів постачальника на ринку є сплата мотиваційних виплат
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(премій, бонусів, інших заохочень) на користь третіх осіб (організацій, які придбавають
товари у постачальника та здійснюють їх збут (дистриб'ютори)).

Такі виплати є винагородою за досягнення певних економічних показників третіми
особами (дистриб'юторами) у межах своєї основної діяльності. Досягнення таких
показників обґрунтовано сприяє пожвавленню збуту товарів постачальника, стимулює
просування товарів у каналах дистрибуції. Такі мотиваційні виплати включаються до
витрат на збут.

Мотиваційні виплати можуть включати таке: премія (бонус) за дострокову сплату
дебіторської заборгованості, за виконання плану закупівель товарів постачальника, за
точність закупівельних прогнозів, за дотримання певного асортименту товарів при
закупівлі.

Оскільки мотиваційні виплати спрямовуються на стимулювання збуту продукції (робіт,
послуг), такі витрати можуть бути віднесені до маркетингових послуг.

Запитання. Чи враховуються у складі витрат при визначенні об'єкта оподаткування
податком на прибуток витрати, понесені на оплату рекламних, маркетингових послуг та
мотиваційних виплат, на користь дистриб'юторів або роздрібних торгівців?

Відповідь. Якщо в договорі поставки або в договорі комісії між виробником (імпортером)
або власником торгової марки та продавцем (дистриб'ютором або роздрібним торгівцем)
передбачено оплату рекламних, маркетингових послуг, у тому числі мотиваційних виплат,
то до складу витрат, виробника

(імпортера) або власника торгової марки, що враховуються при обчисленні об'єкта
оподаткування, включаються витрати, понесені виробником (імпортером) або власником
торгової марки на оплату таких послуг та виплат на користь дистриб'юторів або
роздрібних торгівців, з урахуванням обмежень, встановлених пп. 139.1.13 п. 139.1 ст. 139
Податкового кодексу.
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Для врахування витрат на рекламні та маркетингові послуги, у тому числі мотиваційні
виплати при обчисленні об'єкта оподаткування, необхідне доведення безпосереднього
зв'язку таких витрат з господарською діяльністю платника податків та підтвердження
первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено
правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом
II Податкового кодексу.

________________________________________

Заступник начальника Управління адміністрування податку на прибуток та податкових
платежів

Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України О. М. ЗАДОРОЖНИЙ
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