
Як відбувається коригування фінансового результату до оподаткування у разі 

ліквідації цінних паперів, придбаних на вторинному ринку (в т. ч. до 01.04.2011),    

у разі їх анулювання за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку або за власним рішенням платника при ліквідації або банкрутстві 

емітента? 
ЗІР, категорія 102.16 

Згідно з п.п. «д» п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) актив у вигляді 

корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких визнано банкрутом або 

припинено як юридичну особу у зв’язку з його ліквідацією визнається безнадійною 

заборгованістю. 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об’єктом оподаткування податком на 

прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається 

шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 

(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ. 

Для списання безнадійної дебіторської заборгованості здійснюється формування 

резервів сумнівних боргів, при понесенні витрат за якими відповідно до положень п. 139.2  

ст. 139 ПКУ здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування. 

Так, згідно п.п. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 ПКУ фінансовий результат до оподаткування 

збільшується: 

 на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності; 

 на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву 

сумнівних боргів. 

Згідно з п.п. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 ПКУ фінансовий результат до оподаткування 

зменшується: 

 на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився 

фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності; 

 на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок 

створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним              

п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 ПКУ. 

При ліквідації або банкрутстві емітента не боргових цінних паперів залишкова вартість 

таких паперів прирівнюватиметься до нуля. 

Отже, у разі анулювання цінних паперів, придбаних на вторинному ринку (в т. ч. до 

01.04.2011) за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або за 

власним рішенням платника при ліквідації або банкрутстві емітента, актив у вигляді не 

боргових цінних паперів визнається безнадійною заборгованістю.  



Платник податку зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму вартості 

цінних паперів у разі їх анулювання за рішенням Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку або за власним рішенням платника при ліквідації або банкрутстві емітента 

(у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів). 


