
Як здійснюється коригування фінансового результату до 

оподаткування резервів банків та небанківських фінансових 

установ та за результатами яких звітних (податкових) періодів 

(квартал, півріччя, три квартали, рік)? 
ЗІР, категорія 102.06.03 

Відповідно до п.п. 139.3.1 п. 139.3 ст. 139 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) банки та небанківські 

фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, 

корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, 

визнають для оподаткування резерв за активами згідно з вимогами міжнародних стандартів 

фінансової звітності з урахуванням вимог підпунктів 139.3.2 – 139.3.4 п. 139.3 ст. 139 ПКУ. 

Використання резерву у зв’язку із припиненням визнання активу згідно з вимогами 

міжнародних стандартів фінансової звітності не змінює фінансовий результат до 

оподаткування, крім випадків, визначених підпунктами 139.3.3 та 139.3.4 п. 139.3 ст. 139 

ПКУ (п.п. 139.3.2 п. 139.3 ст. 139). 

Згідно з п.п. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 ПКУ фінансовий результат до оподаткування 

збільшується: 

1) на суму використання резерву для списання (відшкодування) активу, який не 

відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 ПКУ; 

2) на суму використання резерву у зв’язку із припиненням визнання активу при 

прощенні заборгованості фізичних осіб, які є пов’язаними з таким кредитором або 

перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, або перебували з таким 

кредитором у трудових відносинах і період між датою припинення трудових 

відносин таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три 

роки. 

Сума використання резерву у зв’язку із припиненням визнання активу при прощенні 

кредитором заборгованості інших осіб, не визначених п.п. 2 п.п. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 

ПКУ, не змінює фінансовий результат до оподаткування. 

Підпунктом 139.3.4 п. 139.3 ст. 139 ПКУ визначено, що фінансовий результат до 

оподаткування зменшується: 

 на суму списання у попередніх звітних періодах активу, який у звітному 

періоді набув ознак, визначених п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 ПКУ; 

 на суму доходів (зменшення витрат) від погашення раніше списаної за рахунок 

резерву заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11              

п. 14.1 ст. 14 ПКУ. 

Коригування фінансового результату до оподаткування у зв’язку із створенням та 

використанням банками та небанківськими фінансовими установами резервів 

(забезпечень), у тому числі за наданими зобов’язаннями з кредитування, гарантіями, 

поручительствами, акредитивами, акцептами, авалями, крім резервів, зазначених у 

підпунктах 139.3.1 – 139.3.4 п. 139.3 ст. 139 ПКУ, здійснюється у порядку, встановленому 

п. 139.1 ст. 139 ПКУ (п.п. 139.3.5 п. 139.3 ст. 139 ПКУ).  



Згідно з п. 137.4 ст. 137 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на 

прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні: 

квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується 

наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного 

дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового 

(звітного) періоду.  

Також положеннями ст. 13 Закону України від 16 липня 1999 року «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що звітним періодом 

для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжну фінансову звітність 

складають наростаючим підсумком за результатами I кварталу, півріччя, дев’яти місяців. 

Відповідно до п. 137.5 ст. 137 Кодексу річний податковий (звітний) період 

встановлюється для таких платників податку: 

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року 

(новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації 

за період діяльності у звітному (податковому) році; 

в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням 

непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 

мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням 

непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи. 

Отже, коригування фінансового результату до оподаткування резервів банків та 

небанківських фінансових установ, у яких річний дохід від будь-якої діяльності                                 

(за вирахуванням непрямих податків) за попередній річний звітний (податковий) період, 

перевищує 20 мільйонів гривень здійснюється згідно з п. 139.3 ст. 139 ПКУ за результатами 

звітного (податкового) кварталу, півріччя, трьох кварталів, року на підставі даних 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Для платників податку на прибуток банків та небанківських установ (новостворених 

або у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), 

визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за 

попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень) 

коригування фінансового результату до оподаткування на суму резервів банків та 

небанківських фінансових установ здійснюється за результатами звітного (податкового), 

року на підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 


