
КОРИГУВАННЯ У ДОДАТКАХ  ЦП ТА РІ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

1. Розраховуємо за даними бухобліку: 

Дохід від продажу та інших способів відчуження 

ЦП 

(заносимо в ряд. 01 додатку ЦП) (це аналітичні дані 

по субрахунку 741 “Дохід від реалізації фінансових 

інвестицій”) 

Витрати, пов’язані з придбанням ЦП 

(заносимо в ряд. 02 додатку ЦП) 

(це аналітичні дані по субрахунку 971 “Собівартість 

реалізованих фінансових інвестицій”) 

Доходи від дооцінки ЦП (заносимо в ряд. 4.1.3.1 

додатку ЦП) (це аналітичні дані по субрахунку 740 

“Дохід від зміни вартості фінансових інструментів”) 

Витрати з уцінки ЦП (заносимо в ряд. 4.1.3.2 

додатку ЦП) (це аналітичні дані по субрахунку 940 

“Втрати від зміни вартості фінансових 

інструментів”) 

Визначаємо фінрезультат по операціях з продажу/придбання ЦП (= доходи – витрати) 

Визначаємо загальний результат переоцінки ЦП (= доходи – витрати) = (ряд. 4.1.3.1 – ряд. 4.1.3.2 

додатку ЦП) =  ряд. 4.1.3 додатку ЦП 

↓ 

2. Прибираємо з фінрезультату до оподаткування вплив операцій з цінними паперами: 

фінрезультат по операціях з продажу/придбання ЦП: 

ФР (+) 

(ряд. 4.1.2 додатку РІ) 

ФР (–) 

(ряд. 4.2.2 додатку РІ) 

на суму від’ємного фінрезультату від продажу або 

іншого відчуження цінних паперів, відображеного у 

складі фінансового результату до оподаткування 

податкового (звітного) періоду відповідно до правил 

бухобліку 

на суму позитивного фінрезультату від продажу або 

іншого відчуження цінних паперів, відображеного у 

складі фінрезультату до оподаткування податкового 

(звітного) періоду відповідно до правил бухобліку 

Фінрезультат по переоцінці ЦП (ряд. 4.1.3 додатку ЦП) 

Якщо ФР < 0 Якщо ФР > 0 

ФР (+) 

(у ряд. 4.1.3 додатку РІ з рядка 4.1.3 додатку ЦП) 

Коригування не здійснюється 

на суму від’ємного загального результату 

переоцінки ЦП (загальна сума уцінок цінних паперів 

перевищує загальну суму їх дооцінок за податковий 

(звітний) період) (крім державних цінних паперів 

або облігацій місцевих позик), відображеного у 

складі фінансового результату до оподаткування 

податкового (звітного) періоду відповідно до правил 

бухобліку 

↓ 

3. Визначаємо загальний фінрезультат по операціях в додатку ЦП (ЗФР): 

ЗФР = Дохід від продажу та інших способів відчуження ЦП (ряд. 01)  – Витрати, пов’язані з 

придбанням ЦП (ряд. 02) – Від’ємне значення фінрезультату за операціями з ЦП попереднього 

звітного року (ряд. 03) – ряд. 04* 

Якщо ЗФР  > 0 Якщо ЗФР < 0 

ФР (+) 

(ряд. 4.1.4 додатку РІ) 

(пп. 141.2.5 ПКУ) 

Переноситься до ряд. 03 (Від’ємне значення 

фінрезультату за операціями з ЦП попереднього 

звітного року) додатку ЦП наступних податкових 

періодів (пп. 141.2.4 ПКУ)** 

 

* у разі, якщо був від’ємний загальний результат переоцінки ЦП, не врахований у попередніх податкових періодах; 

 

** отже, враховується тільки додатний фінрезультат від операцій з ЦП з урахуванням збитків минулих періодів. І 

тільки цей результат збільшує фінрезультат до оподаткування в декларації. 


