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КРІЗЬ ПРИЗМУ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Суть проблеми

Останнім часом у податкових спорах з’явилася 
дуже цікава тема – дисконтування зобов’язань. 
Наразі ця тема, як то кажуть, у тренді, адже по-
датківці по всій країні «дисконтують» направо-
наліво все, на що око впаде. 

Чому так? Тому що саме таку рекомендацію до го-
ловних управлінь ДФС в областях та до Офісу ве-
ликих платників податків «спустили» зі Львівської 
площі, 8-м листом від 18.06.18 р. № 18311/7/99-
99-14-03-17 (далі – Лист № 18311). Усе подальше 
дисконтування, що здійснювалося та здійснюєть-
ся податківцями на місцях, – це «творче застосу-

вання» прикладу, який був наведений у додатку 4 
до Листа № 18311 (далі – приклад 4). Але в цьому 
прикладі не все так однозначно, як уважають по-
датківці. І ця неоднозначність є причиною того, 
що на сьогодні судова практика складається на 
користь платників податків. 

Що ж там таке у прикладі 4? А у прикладі 4 
вищестоящі податківці навчають своїх колег, як 
треба опрацьовувати та документувати факти 
«порушення», пов’язаного з бухобліком довго-
строкої кредиторської заборгованості. А саме 
з необхідністю ії дисконтування.

Для чіткого окреслення ситуації та визначення 
проблеми наведемо цитату з прикладу 4. 

«...У ході перевірки ТОВ «І» встановлено, що на виконання умов договорів та в рахунок оплати 
за поставлений товар ТОВ «І» на користь ТОВ «Х» було виписано прості векселі від 23.06.15 р. на 
суму 2 000 000 грн. зі строком погашення на 23.06.25 р., від 22.07.15 р. на суму 2 738 880 грн. 
зі строком погашення на 21.07.25 р., від 12.09.16 р. на суму 1 694 503,60 грн. зі строком пога-
шення 12.09.19 р.

Станом на 30.06.17 р. заборгованість за вищевказаними векселями обліковується на бухгалтер-
ському рахунку 621 «Короткострокові векселі видані» в загальній сумі 6 433 383,60 грн., але ма-
ють обліковуватися на бухгалтерському рахунку 551 «Довгострокові векселі видані в національній 
валюті», адже станом на 30.06.17 р. вищевказані векселі є непогашеними та не пред’явлені до 
сплати.

Виходячи з вищезазначеного, усі вищенаведені векселі на дату виписування 23.06.15 р. та 22.07.15 р. 
є довгостроковими у зв’язку із зазначенням в них строку пред’явлення 23.06.25 р. та 21.07.25 р.

Станом на 30.06.17 р. вищенаведені векселі не пред’явлені до сплати та не погашені, тому іс-
нує кредиторська заборгованість із терміном виникнення більше ніж 12 календарних місяців за 
взаємовідносинами із ТОВ «Х» стосовно складання та пред’явлення векселів до сплати. А тому 
кредиторська заборгованість за вищевказаними виданими довгостроковими векселями має об-
ліковуватися на рахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Згідно з п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО 11 «Зобов’язання») 
зазначено таке: 

«Поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підпри-
ємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців починаючи з дати балансу.

Тобто зобов’язання, строк виконання яких настає протягом 12 календарних місяців, є довгостро-
ковими.
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От же, на думку податківців, виданий век-
сель зі строком пред’явлення до оплати понад 
рік, має бути кваліфікований як довгостроко-
ве зобов’язання, що має відображатися за те-
перішньою вартістю (дисконтована сума май-

бутніх платежів). При цьому ТОВ «І», відпо-
відно до облікової політики, викорис товує 
П(С)БО.

Наведемо ще одну розлогу цитату з прикладу 4. 

Довгострокові зобов’язання – всі зобов’язання, які не є поточними».

Згідно з п. 10 П(С)БО 11 довгострокові зобов’язання, на які нараховуються проценти, відобража-
ються в балансі за їх теперішньою вартістю.

Відповідно до п. 4 П(С)БО 11 теперішня вартість – дисконтована сума майбутніх 
платежів...».

«...Пунктом 30 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» передбачено, що на кожну наступну після ви-
знання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою вартістю, крім:

дебіторської заборгованості, що не призначена для перепродажу; •

фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення; •

фінансових активів, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити; •

фінансових інвестицій та інших фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за  •
справедливою вартістю.

На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов’язання оцінюються за амортизо-
ваною собівартістю, крім фінансових зобов’язань, призначених для перепродажу, і зобов’язань 
за похідними фінансовими інструментами.

Балансова вартість фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою 
вартістю, переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожну дату балансу на осно-
ві аналізу очікуваних грошових потоків.

Сума втрат від зменшення корисності фінансового активу визначається як різниця між його 
балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за 
поточною ринковою ставкою відсотка на подібний актив, із визнанням цієї різниці іншими ви-
тратами звітного періоду.

Відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»: 

«Амортизована собівартість фінансової інвестиції – собівартість фінансової інвестиції з рахуван-
ням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму 
накопиченої амортизації дисконту (премії)».

Ефективна ставка відсотка – ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка 
та дисконту (або різниці річного відсотка та премії) на середню величину собівартості інвестиції 
(або зобов’язання) та вартості ї ї погашення.

Метод ефективної ставки відсотка – метод нарахування амортизації дисконту або премії, за яким 
сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і до-
бутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховуєть ся 
відсоток».

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за со-
бівартістю.
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Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу (крім 
інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображається за 
справедливою вартістю.

Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу (крім 
інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі) відображається у складі інших доходів 
або інших витрат відповідно.

Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату 
балансу за амортизованою вартістю фінансових інвестицій.

Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при 
придбанні) амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення 
за методом ефективної ставки відсотка.

Згідно з ПСБО 28 «Зменшення корисності активів» теперішня вартість майбутніх чистих грошових 
надходжень від активу визначається застосуванням відповідної ставки дисконту до майбутніх 
грошових потоків від безперервного використання активу та його продажу (списання) напри-
кінці строку корисного використання (експлуатації). Майбутні грошові потоки від активу визна-
чаються виходячи з фінансових планів підприємства на період не більше п’яти років. Якщо в під-
приємства є досвід визначення суми очікуваного відшкодування активу і наявні розрахунки, що 
свідчать про достовірність оцінки майбутніх грошових потоків, то така оцінка може визначатися 
на підставі фінансових планів підприємства, які охоплюють період більше п’яти років.

Ставка дисконту базується на ринковій ставці відсотка (до вирахування податку), що викорис-
товується в операціях з аналогічними активами. За відсутності ринкової ставки відсотка ставка 
дисконту базується на ставці відсотка на можливі позики підприємства або розраховується за 
методом середньозваженої вартості капіталу підприємства.

При визначенні ставки дисконту враховуються ризики, крім ризиків, що були 
враховані при визначенні майбутніх грошових потоків...»

Але, як показує судова практика, подібний підхід до ситуації не завжди є правильним. Є нюанси. 
Розглянемо докладніше нижче.

Як бачимо, висновок щодо необхідності дис-
контування кредиторської заборгованості (яка 
за суттю є зобов’язанням) робиться на підставі 
аналізу фінансових активів, фінансових інвести-
цій (які за суттю є активами). Але така позиція 
ДФС є суперечливою, яка, на думку автора, по-
вністю нівелює усі подальші аргументи податків-
ців, що наведені у прикладі 4. 

Таким чином, на думку податківців, у бухобліку 
ТОВ «І» повинні були розраховані суми аморти-
зації дисконту за векселями та фінансовий дохід 
від дисконтування такої кредиторської заборго-
ваності. Оскільки ТОВ «І» таке дисконтування не 
проводило, то податківці зафіксували такі по-
рушення:

«до складу «Інші фінансові доходи» рядок 2220 Звіту про фінансові результати не віднесено  •
суму фінансового доходу від дисконтування кредиторської заборгованості 4 650 066 грн., 
у т. ч.:

до складу «Інших витрат» рядок 2270 Звіту про фінансові результати, не включено  •
фінансові витрати (амортизація дисконту) на загальну суму 46 444 грн...»
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Кредиторська заборгованість 
за простими безвідсотковими 
векселями

Постанова Київського апеляційного адміні-
стративного суду від 18.09.18 р. за справою 
№ 826/14449/17, ЄДРСР, реєстр. № 76576368.

Ситуація

Підприємс тво вирішило купити цінні папе-
ри (далі – ЦП). І в рахунок їх оплати виписало 
у жовтні 2015 року на користь продавця таких 
ЦП прості векселі – зі строком погашення «За 
пред’явленням». За змістом цих простих векселів 
сплата відсотків за ними не передбачалась. 

Кредиторська заборгованість за вказаними вище 
простими векселями була визнана підприєм-
ством поточними зобов’язаннями відповідно до 
П(С)БО 11 «Зобов’язання» з таких мотивів: 

відповідно до ст. 34, 77 Уніфікованого закону  •
про переказні та прості векселі, що є додат-
ком І до Женевської конвенції 1930 року (далі – 
Уніфікований закон) прості векселі мали бути 
пред’явлені до оплати протягом року з дня їх 
виписування, а тому грошові зобов’язання за 
такими векселями вважаються короткостроко-
вими. Хоча в бухобліку підприємство помилко-
во відображало такі векселі на субрахунку 511 
«Довгострокові векселі видані»; 

за такими векселями не передбачалося нараху- •
вання відсотків. 

Безвідсоткові зобов’язання за простими вексе-
лями підприємство, керуючись п. 29 П(С)БО 13 
«Фінансові інструменти», первісно оцінило за 
фактичною собівартістю (тобто сумою боргу за 
договором купівлі-продажу ЦП, на яку було ви-
дано прості векселі). У подальшому на кожну 
дату балансу підприємство – відповідно до п. 31 
П(С)БО 13 – визначало амортизовану собівартість 
безвідсоткового зобов’язання за векселями. При 
цьому оскільки виписані на користь Продавця ЦП 
векселі відповідають сумі грошового зобов’язання 
за договором купівлі-продажу ЦП, загальна сума 
номіналів векселів дорівнює сумі боргу. Тому 
жодного дисконту або премії за зобов’язаннями 
за векселями не виникло. 

Зверніть увагу! Таким чином, амортизована со-
бівартість безвідсоткового зобов’язання за век-
селями дорівнює фактичній собівартості цього 
зобов’язання, яка, у свою чергу, включає дис-

конт (різницю), сума якого входить до складу 
доходів. 

На початок податкової перевірки у 2017 році 
векселі погашені не були. Під час такої пере-
вірки контролюючий орган кваліфікував наявну 
кредиторську заборгованість за векселями як 
«довгострокові зобов’язання» та здійснив її дис-
контування шляхом вирахування різниці (дис-
конту) між майбутньою та теперішньою вартістю 
зобов’язання із застосуванням П(С)БО 13, 12 «Фі-
нансові інвестиції» і 28 «Зменшення корисності 
активів». 

У результаті підприємству в бухобліку було до-
нараховано фінансовий дохід, який виник через 
дисконтування заборгованості, а також, відповід-
но, податок на прибуток.

Підприємство не погодилось із висновками контр-
олюючого органу та звернулося до суду.

Аналіз судової постанови

У рішенні суду зазначається, що в першу чергу 
необхідно врахувати спеціальне вексельне за-
конодавство. А саме: Женевську конвенцію 1930 
року, якою запроваджено Уніфікований закон; 
Женевську конвенцію 1930 року про врегулюван-
ня деяких колізій законів про переказні векселі 
та прості векселі; Женевську конвенцію 1930 року 
про гербовий збір стосовно переказних векселів 
і  прос тих векселів; Закон від 06.07.99 р. 
№ 826-XIV «Про приєднання України до Женев-
ської конвенції 1930 року, якою запроваджено 
Уніфікований закон про переказні векселі та про-
сті векселі»; Закон від 05.04.01 р. № 2374-III «Про 
обіг векселів в Україні»; Закон від 23.02.06 р. 
№ 3480-IV «Про цінні папери і фондову біржу».

Так, у випадку якщо у простому векселі не за-
значено строк платежу, він уважається таким, що 
підлягає до оплати за пред’явленням. При цьому 
вексель повинен бути пред’явлений для платежу 
протягом одного року від дати його складання.

У ситуації, яка розглядалася судом, прості векселі 
було видано у 2015 році, та на них було зроблено 
надпис «За пред’явленням». Тобто цей вексель 
мав бути пред’явлений у строк менше одного 
року з дати складання. Тому заборгованість за 
векселем слід було кваліфікувати як коротко-
строкову поточну заборгованість (але зовсім не 
як довгострокову). Таким чином, навіть якщо 
пред’явлення векселя не відбулося протягом двох 
років, то це мала бути лише прострочена ко-
роткострокова заборгованість (але ж ніяк не 
довгострокова).

Book ua.indb   43Book ua.indb   43 17.04.2019   21:05:5317.04.2019   21:05:53



44 WWW.BALANCE.UA

№ 32-33 (1905-1906), 22 квітня 2019 р.ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Важливо також, що за такими векселями не пе-
редбачалося нарахування та сплата відсотків. 

Чому «безвідсотковість» виданих векселів така 
принципова? Пояснимо нижче.

Згідно з П(С)БО 11 зобов’язання поділяються на 
довгострокові та поточні. 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які бу-
дуть погашені протягом операційного циклу під-
приємства або повинні бути погашені протягом 
дванадцяти місяців починаючи з дати балансу. 

Поточні зобов’язання відображаються в балан-
сі за сумою погашення. Сума погашення – це 
недисконтована сума грошових коштів або їх 
еквівалентів, котра, як очікується, буде сплачена 
для погашення зобов’язання у процесі звичайної 
діяльності підприємства.

А довгострокові зобов’язання – це всі зобов’язан-
ня, які не є поточними. 

Довгострокові зобов’язання, на які нарахову-
ються відсотки, відображаються в балансі за їх 
теперішньою вартістю. Визначення теперішньої 
вартості залежить від умов та виду зобов’язання. 
Теперішня вартість – це дисконтована сума май-
бутніх платежів (за вирахуванням суми очікува-
ного відшкодування), котора, як очікується, зна-
добиться для погашення зобов’язання у процесі 
звичайної діяльності підприємства.

Таким чином, оцінка зобов’язань за теперішньою 
вартістю (дисконтованою сумою майбутніх плате-
жів) вимагається лише за наявності двох умов: 

зобов’язання повинні бути довгостроковими; •

на них мають нараховуватися проценти. •

Тобто ідея податківців щодо застосуван-
ня дисконтованої суми майбутніх платежів 
у даному випадку перекреслюється корот-
костроковістю та безвідсотковістю вищев-
казаних векселів.

Виходячи із вищенаведеного, суд дійшов обґрун-
тованого висновку, що зобов’язання, які виникли 
за простими векселями позивача, виписаними 
у жовтні 2015 року (на погашення заборгова-
ності з оплати товару, тобто ЦП, за договором 
купівлі-продажу), за своєю суттю належать до по-
точних зобов’язань. Такі зобов’язання в бухоблі-
ку платника відображаються не за теперішньою 
вартістю, а за сумою погашення. При цьому 

та обставина, що зобов’язання за цими векселя-
ми помилково відображалися підприємством на 
субрахунку 511, призначеному для виданих дов-
гострокових векселів, не змінює суті самих вексе-
лів та зобов’язань, що за ними виникли.

Водночас у розумінні П(С)БО 13 зобов’язання по-
зивача за векселями належать також і до фі-
нансових інструментів, а саме – до фінансових 
зобов’язань. 

На кожну наступну після визнання дату балансу 
фінансові зобов’язання оцінюються за амортизо-
ваною собівартістю (крім фінансових зобов’язань, 
призначених для перепродажу, і зобов’язань за 
похідними фінансовими інструментами).

Таким чином, порядок оцінки фінансових інстру-
ментів у вигляді фінансових зобов’язань та відо-
браження ї ї результатів у бухгалтерському об-
ліку визначено у П(С)БО 13. А саме: на кожну 
наступну після визнання дату балансу фінансо-
ві зобов’язання оцінюються за амортизованою 
собівартістю. При цьому П(С)БО 13 не містить 
визначення амортизованої собівартості фі-
нансового зобов’язання або посилань на ви-
значення цього поняття в інших нормативно-
правових актах.

Але контролюючий орган у своїх висновках по-
силається на визначення терміна «амортизова-
на собівартість фінансової інвестиції» у п. 3 
П(С)БО 12. Це собівартість фінансової інвестиції 
з урахуванням часткового її списання внаслідок 
зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) 
на суму накопиченої амортизації дисконту (пре-
мії). Крім того, формулу дисконтування за-
боргованості за векселями перевіряючі визна-
чили на підставі п. 11 та 14 П(С)БО 28 «Зменшення 
корисності активів». 

Проте суд визнав:

безпідставність •  посилань контролюючого 
органу на пункти П(С)БО 28 для визначення 
формули дисконтування зобов’язань за век-
селями. Адже відповідно до п. 1 П(С)БО 28 
правила цього стандарту застосовуються для 
формування в бухобліку саме інформації про 
зменшення корисності активів, а не зобо-
в’язань;

відсутність •  у контролюючого органу підстав для 
застосування П(С)БО 12. Крім того, суд указав 
на те, що навіть якщо припустити можливість 
застосування порядку визначення амортизова-
ної собівартості фінінвестицій для цілей визна-
чення амортизованої собівартості фінансового 
зобов’язання, то різниця між собівартістю (но-
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мінальною вартістю) векселів позивача та дого-
вірною вартістю погашення його зобов’язання 
за договором купівлі-продажу ЦП – все одно 
відсутня. Адже, як зазначалося вище, у силу 
п. 12 П(С)БО 11 поточні зобов’язання відобра-
жаються в балансі за сумою погашення.

Висновки суду

Висновки акта перевірки про заниження позива-
чем фінрезультату внаслідок помилкового бух-
обліку кредиторської заборгованості за прости-
ми безпроцентними векселями спростовуються 
нормами чинного законодавства та наявними 
матеріалами справи. Тому колегія суддів апеля-
ційної інстанції підтримує висновок Окружного 
адміністративного суду міста Києва про безпід-
ставність та необґрунтованість висновків такого 
акта перевірки про порушення позивачем норм 
пп. 134.1.1 ПК.

На замітку! Аналогічні висновки 
у подібній ситуації зробив, наприклад, 
і Окружний адміністративний суд 
м. Києва (рішення від 08.10.18 р. 
за справою № 826/1509/18, 
ЄДРСР, реєстр. № 77044866).

Кредиторська заборгованість 
за поворотною фінансовою 
допомогою

Рішення Окружного адміністративного суду м. 
Києва від 23.08.18 р. за справою № 826/9136/17, 
ЄДРСР, реєстр. № 76796518.

Ситуація

Позичальник – платник податку на прибуток 
у червні 2016 року отримав від позикодавця гро-
шові кошти відповідно до умов договору про 
надання поворотної фінансової допомоги (далі – 
ПФД). Сума ПФД видана на 3 роки. 

Станом на 31.12.16 р. кредиторська заборгованість 
із ПФД обліковувалась у позичальника на рахун-
ку 55 «Інші довгострокові зобов’язання». Пози-
чальник веде облік за правилами П(С)БО.

Податковою перевіркою установлено, зокрема, 
порушення позикодавцем вимог пп. 134.1.1 ПК, 
що призвело до заниження суми податку на 
прибуток. При цьому в акті перевірки зазна-
чено, що відповідно до положень МСФЗ 9 

позичальник на дату виникнення кредиторської 
заборгованості мав визначити справедливу вар-
тість свого зобов’язання, а суму дисконту (різ-
ницю між майбутньою та теперішньою вартістю 
зобов’язання) – включити до доходу в момент 
отримання позики і включати до витрат у проце-
сі амортизації такого дисконту протягом строку 
користування позикою. 

Аналіз судового рішення

Суд визначив, що ПФД відповідає визначенню по-
няття «фінансовий інструмент» із п. 4 П(С)БО 13. 
А саме – це контракт, який одночасно приво-
дить до виникнення (збільшення) фінансового 
активу – в одного підприємства і фінансового 
зобов’я зання або інструмента власного капіта-
лу – в іншого.

Отже, отримана ПФД – це 
фінансове зобов’язання, оскільки 
її погашення в майбутньому потребує 
виплати коштів.

Згідно з п. 29 П(С)БО 13 позичальник повинен 
первісно оцінити фінансові зобов’язання (пози-
ку) та відобразити її в обліку за фактичною со-
бівартістю. Ця сума складається із справедливої 
вартості зобов’язань (суми позики) і витрат, які 
безпосередньо пов’язані з придбанням фінансо-
вого інструменту. 

На кожну наступну після визнання дату балансу 
фінансові зобов’язання оцінюються за амортизо-
ваною собівартістю (крім фінансових зобов’язань, 
призначених для перепродажу, і зобов’язань за 
похідними фінансовими інструментами) (п. 31 
П(С)БО 13).

Водночас суд зазначив, що П(С)БО 13 не пе-
редбачає порядок визначення справедливої 
вартості та не розглядає методологію обліку 
щодо короткострокових та довгострокових 
фінансових зобов’язань.

Висновки суду

Національними стандартами (положеннями) бу-
хобліку, а також документами органів, на які по-
кладено регулювання питань методології бух-
обліку та фінансової звітності, не установлено 
методологію щодо визначення справедливої та 
амортизованої вартості фінансових зобов’язань. 
Також відсутні будь-які роз’яснення контролюю-
чих органів або практика такого дисконтування. 
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Тому підприємство не зобов’язане визначати 
методологію оцінки фінансових зобов’язань 
самостійно. А ДФС не має права визначати 
цю методику та давати вказівки платнику по-
датків щодо такої методики.

Крім того, суд уважає, що визначення націо-
нальних стандартів бухобліку, наведене у ст. 1 
Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі – Закон 
№ 996), не дозволяє застосувати міжнародні 
стандарти обліку в разі відсутності методів 
ведення обліку в національних стандартах. 
А отже, посилання контролюючого органу на між-

народні стандарти в разі, коли підприємство веде 
облік за національними стандартами, є непра-
вомірним та не відповідає положенням Закону 
№ 996.

Висновки акта перевірки про заниження подат-
ку на прибуток унаслідок неправильного відо-
браження в бухобліку кредиторської заборгова-
ності спростовуються нормами чинного законо-
давства та наявними матеріалами справи. Тому 
висновки акта перевірки про порушення пози-
вачем норм пп. 134.1.1 ПК суд уважає безпідстав-
ними та необґрунтованими.

Як бачимо, судова практика стосовно дисконтування довгострокової кредиторки 
складається поступово. Суди приймають рішення на користь платників податків. 
І ці судові рішення ґрунтуються на таких положеннях:

дисконтуванню підлягають тільки довгострокові відсоткові зобов’язання; •

правила П(С)БО 12 та П(С)БО 28, на які спираються від час перевірок податківці, не повинні  •
застосовуватися для обліку довгострокових безвідсоткових зобов’язань, тому що такі правила 
призначені для обліку активів;

підприємства, які ведуть бухоблік згідно з П(С)БО, не повинні застосовувати міжнародні  •
стандарти обліку в разі відсутності відповідних методів обліку в національних стандартах. 
А тому посилання контролюючого органу на міжнародні стандарти в разі, коли підприємство 
застосовує П(С)БО, є неправомірним та суперечить Закону № 996.

ВИСНОВКИ

ЛИСТ Державної фіскальної служби України 
від 18.06.18 р. № 18311/7/99-99-14-03-03-17 

ПРО ПЕРЕВІРКИ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ОБЛІКУ 
ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Державна фіскальна служба України з метою під-
вищення якості контрольно-перевірочних заходів, 
поширення кращого досвіду виявлення та руйну-
вання схем ухилення від оподаткування, якісного 
документування фактів порушень направляє при-
клади опрацювання ризикових операцій під час 
перевірок окремих питань обліку дебіторської 
і кредиторської заборгованості та документуван-
ня фактів порушень у матеріалах цих перевірок 
(додаються) і повідомляє таке.

1. При проведенні перевірок встановлюються ви-
падки, коли платники податку занижують інші 
доходи, а саме, до складу доходу не включа-
ють безнадійну кредиторську заборгованість.

Кредиторська заборгованість підприємства – це 
сума його боргу іншим особам, які стосовно цьо-
го підприємства називаються кредиторами.

Методологічні засади формування у бухгалтер-
ському обліку інформації про кредиторську за-
боргованість та ї ї розкриття у фінансовій звітності 
визначає Положення (стандарт) бухгалтерсько-
го обліку 11 «Зобов’язання», затверджене нака-
зом Міністерства фінансів України від 31 січня 
2000 року № 20 <...> (далі – П(С)БО 11 «Зобов’я-
зання»).

Відповідно до п. 5 П(С)БО11 «Зобов’язання» якщо 
на дату балансу раніше визнане зобов’язання не 
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підлягає погашенню, то його сума включається до 
складу доходу звітного періоду.

Згідно з Інструкцією № 291 така заборгованість 
у бухгалтерському обліку списується на субраху-
нок 717 «Дохід списання кредиторської заборго-
ваності» (Дт 63 «Розрахунки з постачальниками 
та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими 
операціями» Кт 717). Якщо згодом заборгованість 
все-таки буде погашено, ї ї поновлюють на ба-
лансі записом сторно за дебетом рахунку обліку 
заборгованості 63 і кредитом субрахунку 717, 
якщо заборгованість погашається в тому само-
му році, в якому вона списувалась і визнавалася 
доходом, чи рахунку 44 «Нерозподілені прибутки 
(непокриті збитки)», якщо така заборгованість 
погашається в наступному році.

Згідно з пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Кодексу 
(у редакції, що діялa до 31.12.14 р.) при визначен-
ні об’єкта оподаткування у складі інших доходів 
враховуються суми безповоротної фінансової до-
помоги, отриманої платником податку у звітному 
податковому періоді, безнадійної кредиторської 
заборгованості.

На сьогодні, як уже зазначалось, об’єктом опо-
даткування податком на прибуток є прибуток, 
визначений шляхом коригування (збільшення 
або зменшення) фінансового результату до опо-
даткування (прибутку або збитку), визначеного 
у фінансовій звітності підприємства, на різниці, 
які виникають відповідно до положень Кодексу.

Вартість списаної кредиторської заборгованості 
включається до складу фінансового результату 
(збільшує такий результат), визначеного у фінан-
совій звітності, та включається до об’єкта оподат-
кування податком на прибуток.

Виходячи з наведеного, з метою дослідження 
питання списання кредиторської заборгованос-
ті необхідно дослідити умови контрактів та до-
даткових угод до них, дані аналітичного обліку 
бухгалтерських рахунків 63 «Розрахунки з по-
стачальниками та підрядниками», субрахун-
ків 717 «Дохід від списання кредиторської за-
боргованості», показники рядку 01 «Дохід від 
будь-якої діяльності (за вирахуванням непря-
мих податків), визначений за правилами бух-
галтерського обліку» Декларації з податку на 
прибуток підприємств та наявність на позаба-
лансових рахунках безнадійної кредиторської 
заборгованості.

Приклад опрацювання та документування зазна-
ченого факту порушення при проведенні пере-

вірки ТОВ «П» наведено в додатку 1  до лис-
та. Сума грошових зобов’язань, визначена по 
встановленому порушенню, сплачена в повному 
обсязі.

2. При проведенні перевірок встановлюються ви-
падки, коли платники податку занижують до-
ходи, а саме, до складу доходу не включають 
курсові різниці, які виникають за дебітор-
ською заборгованістю по договорах у валют-
ному еквіваленті.

Відповідно до п. 7 Положення (стандарт) бух-
галтерського обліку 15 «Дохід», затверджено-
го наказом Міністерства фінансів України від 
29 листопада 1999 року № 290 <...>, курсові різ-
ниці включаються до складу доходу.

Згідно з п. 4 Положення (стандарт) бухгалтер-
ського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України № 193 від 10 серпня 2000 року <...> 
(далі – П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»), 
монетарні статті – це статті балансу про грошові 
кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які 
будуть отримані або сплачені у фіксованій (або 
визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

Також операція в іноземній валюті – господарська 
операція, вартість якої визначена в іноземній 
валюті або яка потребує розрахунків в іноземній 
валюті.

Відповідно до п. 7 та п. 8 П(С)БО 21 «Вплив змін 
валютних курсів» монетарні статті в іноземній 
валюті відображаються з використанням валют-
ного курсу на кінець дня дати балансу. Визна-
чення курсових різниць за монетарними статтями 
в іноземній валюті проводиться на дату балансу, 
а також на дату здійснення господарської опера-
ції в ї ї межах або за всією статтею (відповідно до 
облікової політики).

Таким чином, при проведенні перевірки обліку 
дебіторської заборгованості по договорах у ва-
лютному еквіваленті необхідно дослідити питан-
ня правильності включення курсових різниць до 
складу доходу, якщо офіційний курс гривні до 
відповідної іноземної валюти на дату розрахунку 
курсової різниці змінився порівняно з курсом на 
дату попередньої оцінки цієї дебіторської забор-
гованості. З цією метою необхідно розглянути 

ВІД РЕДАКЦІЇ
 Додатки до листа публікуються в оригіналі.
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умови договорів та додаткові угоди до них, дані 
аналітичного обліку бухгалтерських рахунків 3772 
«Розрахунки з іншими дебіторами», 714 «Дохід 
від операційної курсової різниці», 79 «Фінансові 
результати», Декларації з податку на прибуток 
підприємств.

Приклад опрацювання та документування за-
значеного факту порушення при проведенні 
перевірки TOB «Н» наведено в додатку 2 до 
листа. Встановлене порушення підтримано су-
дом. Сума грошових зобов’язань, визначена по 
встановленому порушенню, сплачена в повному 
обсязі.

3. При проведенні перевірок платників податків 
доцільно дослідити питання відображення 
у фінансовому результаті до оподаткування 
нарахованих відсотків за кредитними до-
говорами, укладеними з нерезидентами (ря-
док 3.1.1 додатку РІ до рядка 03 РІ Податкової 
декларації з податку на прибуток підприємств).

Відповідно до Положення (стандарту) бухгал-
терського обліку 31 «Фінансові витрати», затвер-
дженого наказом Міністерства фінансів Украї-
ни від 28 квітня 2006 року № 415 <...> (далі – 
П(С)БО 31), фінансовими вважаються витрати на 
проценти та інші витрати підприємства, пов’язані 
із запозиченнями. Такі витрати суб’єктами мало-
го підприємництва визнаються витратами того 
звітного періоду, у якому вони були нарахова-
ні (визнані зобов’язаннями). Інші юридичні осо-
би визнають фінансові витрати у тому звітному 
періоді, у якому вони були нараховані (визнані 
зобов’язаннями), за виключенням фінансових ви-
трат, що капіталізуються.

Згідно з пунктом 140.2 статті 140 Кодексу для плат-
ника податку, у якого сума боргових зобов’язань, 
визначених в пункті 140.1 цієї статті, що виникли 
за операціями з пов’язаними особами – нере-
зидентами, перевищує суму власного капіталу 
більш ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та 
компаній, що займаються виключно лізинговою 
діяльністю, більш ніж в 10 разів), Фінансовий ре-
зультат до оподаткування збільшується на суму 
перевищення нарахованих у бухгалтерському 
обліку процентів за кредитами, позиками та ін-
шими борговими зобов’язаннями, що виникли 
за операціями з пов’язаними особами – нере-
зидентами, над 50 відсотками суми фінансового 
результату до оподаткування, фінансових витрат 
та суми амортизаційних відрахувань за даними 
фінансової звітності звітного податкового пері-
оду, в якому здійснюється нарахування таких 
процентів.

Сума боргових зобов’язань, що виникли за опе-
раціями з пов’язаними особами – нерезидента-
ми, та власного капіталу для цілей цього пункту 
визначається як середнє арифметичне значень 
боргових зобов’язань, що виникли за операція-
ми з пов’язаними особами – нерезидентами, та 
власного капіталу на початок та кінець звітного 
податкового періоду з урахуванням процентів, 
зазначених у пункті 140.3 цієї статті.

Відповідно до пункту 140.3 статті 140 Кодексу 
проценти, які перевищують суму обмеження, ви-
значеного пунктом 140.2 цієї статті, які збільшили 
фінансовий результат до оподаткування, змен-
шують фінансовий результат до оподаткування 
майбутніх звітних податкових періодів у сумі, 
зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми про-
центів, що залишилися не врахованими у змен-
шення фінансового результату до оподаткування, 
з урахуванням обмежень, встановлених пунк-
том 140.2 цієї статті.

Для цілей пункту 140.1 статті 140 Кодексу під бор-
говими зобов’язаннями слід розуміти зобов’язання 
за будь-якими кредитами, позиками, депозита-
ми, операціями РЕПО, зобов’язання за договора-
ми фінансового лізингу та іншими запозичення-
ми незалежно від їх юридичного оформлення.

Враховуючи наведене, при розрахунку суми пе-
ревищення відповідно до пункту 140.2 статті 140 
Кодексу враховується вся сума нарахованих 
у бухгалтерському обліку процентів на користь 
пов’язаних осіб-нерезидентів незалежно від того, 
чи відображені такі проценти при формуванні 
фінансового результату до оподаткування згідно 
з правилами бухгалтерського обліку.

Позиція ДФС щодо кориг ування фінансово-
го результату при здійсненні операцій з борго-
вими зобов’язаннями з пов’язаними особами-
нерезидентами відображена також у листі ДФС 
від 27.04.16 р. № 9491/6/99-99-19-02-02-15.

У зв’язку з цим, при дослідженні питання пра-
вомірності формування рядка 3.1.1 додатку РІ 
до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку 
на прибуток підприємств, необхідно дослідити 
фінансову звітність підприємства, дані головної 
книги, регістри синтетичного та аналітичного об-
ліку по бухгалтерських субрахунках 502 «Дов-
гострокові кредити банків в іноземній валюті», 
951 «Відсотки за кредит», 312 «Поточні рахунки 
в іноземній валюті», 684 «Розрахунки за нара-
хованими відсотками», банківські виписки по 
валютних рахунках, укладені кредитні договори 
та додаткові угоди до них. 
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Приклад опрацювання та документування зазна-
ченого факту порушення при проведенні пере-
вірки ПАТ «III» наведено в додатку 3 до листа. 
Встановлене порушення не оскаржувалось плат-
ником податків.

4. При проведенні перевірок платників податків 
доцільно дослідити питання відображення 
фінансового доходу від дисконтування дов-
гострокової кредиторської заборгованості 
в момент її виникнення та здійснення амор-
тизації дисконту протягом строку користу-
вання на кожну наступну дату балансу.

Відповідно до п. 4 П(С)БО 11 «Зобов’язання», дов-
гострокові зобов’язання – всі зобов’язання, які не 
є поточними зобов’язаннями.

Згідно з п. 10 П(С)БО 11 «Зобов’язання», довго-
строкові зобов’язання, на які нараховуються від-
сотки, відображаються в балансі за теперішньою 
вартістю.

Теперішня вартість – дисконтована сума майбут-
ніх платежів (п. 4 П(С)БО 11 «Зобов’язання»).

Пунктом 3 Положення (стандарту) бухгалтерсько-
го обліку 12 «Фінансові інвестиції» затвердже-
ного наказом Міністерства фінансів України від 
26 квітня 2000 року № 91 <...> (далі – П(С)БО 12 
«Фінансові інвестиції»), визначено терміни:

Амортизована собівартість фінансової інвести-
ції – собівартість фінансової інвестиції з ура-
хуванням час ткового ї ї списання внас лідок 
зменшення корисності, яка збільшена (зменше-
на) на суму накопиченої амортизації дисконту 
(премії).

Ефективна ставка відсотка – ставка відсотка, що 
визначається діленням суми річного відсотка та 
дисконту (або різниці річного відсотка та премії) 
на середню величину собівартості інвестиції (або 
зобов’язання) та вартості ї ї погашення.

Метод ефективної ставки відсотка – метод на-
рахування амортизації дисконту або премії, за 
яким сума амортизації визначається як різниця 
між доходом за фіксованою ставкою відсотка 
і добутком ефективної ставки та амортизованої 
вартості на початок періоду, за який нарахову-
ється відсоток.

У пункті 4 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» зазна-
чено, що фінансові інвестиції первісно оцінюють-
ся та відображаються у бухгалтерському обліку 
за собівартістю.

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утри-
муються підприємством до їх погашення або 
обліковуються за методом участі в капіталі) на 
дату балансу відображаються за справедливою 
вартістю

Сума збільшення або зменшення балансової вар-
тості фінансових інвестицій на дату балансу (крім 
інвестицій, що обліковуються за методом участі 
в капіталі) відображається у складі інших доходів 
або інших витрат відповідно (пункт 8 П(С)БО 12 
«Фінансові інвестиції»).

Фінансові інвестиції, що утримуються підприєм-
ством до їх погашення, відображаються на дату 
балансу за амортизованою собівартістю фінансо-
вих інвестицій.

Різниця між собівартістю та вартістю погашення 
фінансових інвестицій (дисконт або премія при 
придбанні) амортизується інвестором протягом 
періоду з дати придбання до дати їх погашення 
за методом ефективної ставки відсотка (пункт 10 
П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»).

Відповідно до п. 11 Положення (стандарт) бух-
галтерського обліку 28 «Зменшення корисності 
активів», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 24 грудня 2004 року № 817 
<...> (далі – П(С)БО 28), теперішня вартість май-
бутніх чистих грошових надходжень від активу 
визначається застосуванням відповідної ставки 
дисконту до майбутніх грошових потоків від без-
перервного використання активу та його прода-
жу (списання) наприкінці строку корисного вико-
ристання (експлуатації). Майбутні грошові потоки 
від активу визначаються, виходячи з фінансових 
планів підприємства на період не більше п’яти 
років. Якщо в підприємства є досвід визначення 
суми очікуваного відшкодування активу і наявні 
розрахунки, що свідчать про достовірність оцін-
ки майбутніх грошових потоків, то така оцінка 
може визначатися на підставі фінансових планів 
підприємства, які охоплюють період більше п’яти 
років.

Згідно з п. 14 П(С)БО 28 ставка дисконту базу-
ється на ринковій ставці відсотка (до вирахуван-
ня податку), що використовується в операціях 
з аналогічними активами. За відсутності ринко-
вої ставки відсотка ставка дисконту базується на 
ставці відсотка на можливі позики підприємства 
або розраховується за методом середньозваже-
ної вартості капіталу підприємства.

При визначенні ставки дисконту враховуються 
ризики, крім ризиків, що були враховані при ви-
значенні майбутніх грошових потоків.
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Відповідно до п. 10 П(С)БО 12 сума амортизації 
дисконту або премії нараховується одночасно 
нарахуванням відсотка (доходу від фінансових 
інвестицій), що підлягає отриманню, та відобра-
жається у складі інших фінансових доходів або 
інших фінансових витрат з одночасним збільшен-
ням або зменшенням балансової вартості фінан-
сових інвестицій відповідно.

Дисконтування визначається за формулою

PV = FV : (1 + і)n,

де FV – майбутня вартість;

 PV – теперішня вартість;

 і – ставка дисконтування (середня річна об-
лікова ставка рефінансування НБУ);

 n – строк (число періодів).

Враховуючи вищенаведене, при проведенні пе-
ревірки необхідно дослідити питання відобра-
ження доходу від дисконтування кредиторської 
заборгованості в момент ї ї виникнення та про-
ведення амортизації дисконту протягом строку 
користування на кожну наступну дату балансу. 
З цією метою необхідно проаналізувати показни-
ки рядків 2220 «Інші фінансові доходи» та 2270 
«Інші витрати» Звіту про фінансові результати 

(форма № 2), показники рядку 01 «Дохід від 
будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих 
податків), визначений за правилами бухгалтер-
ського обліку» Декларації з податку на прибуток 
підприємств, дані аналітичного обліку бухгал-
терських рахунків 73 «Інші фінансові доходи», 
97 «Інші витрати», субрахунків 792 «Результати 
фінансових операцій», 685 «Розрахунки з інши-
ми кредиторами».

Приклад опрацювання та документування зазна-
ченого факту порушення при проведенні пере-
вірки ПРАТ «І» наведено в додатку 4 до листа. 
Встановлене порушення підтримано в адміністра-
тивному порядку.

Враховуючи вищевикладене, повідомляємо про 
необхідність розгляду наведених у листі при-
кладів при проведенні навчань працівників та 
забезпечення збору якісної доказової бази в ході 
перевірок платників податків з подальшим ві-
дображенням в матеріалах перевірок.

Директор Департаменту аудиту
Н. РУБАН

Ред.      Виділено за текстом редакцією.

Корисні бонуси для передплатників  
групи компаній «Баланс»

Ми робимо все, щоб ваше життя було легшим!

2. ЖИВЕ СПІЛКУВАННЯ.

Щомісяця проводяться  

семінари-практикуми  

в регіонах.   

3. ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ  

ВИДАНЬ У ПОДАРУНОК.

При передплаті на 12 місяців  

Ви отримуєте  

електронну версію  

видання (БСБ).

1. БЕЗКОШТОВНА 
КОНСУЛЬТАЦІЙНА ЛІНІЯ.

Отримайте конкретну усну 
відповідь за телефону 
(056) 370-44-25,  
(графік роботи лінії  
див. у виданнях)

або 

напишіть на електронну 
пошту otvet@balance.ua  
і ми зателефонуємо вам.
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