
Який алгоритм визначення податкової пільги з врахування від’ємного 

значення загального фінансового результату за операціями з продажу 

або іншого відчуження цінних паперів у зменшення загального 

фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження 

цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів? 
ЗІР, категорія 102.22 

Відповідно до п. 30.1 ст. 30 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                          

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова пільга – передбачене податковим 

та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та 

сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, 

визначених п. 30.2 ст. 30 ПКУ.  

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету 

у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2010 року № 1233 (далі – Порядок № 1233).  

Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням 

податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає Звіт про суми податкових пільг                     

(далі – Звіт) за формою згідно з додатком до Порядку № 1233 (п. 2 Порядку № 1233). 

Таким чином, у Звіті відображається сума податку на прибуток підприємств, яка не сплачена 

до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг. 

Згідно з п.п. 141.2.4 п. 141.2 ст. 141 ПКУ, якщо за результатами звітного періоду отримано 

від’ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних 

паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів з 

урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій та/або від’ємного 

загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових 

періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від’ємного 

значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження 

цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого 

відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що наступають за 

податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від’ємного значення фінансового 

результату.  

Пільга, передбачена п.п. 141.2.4 п. 141.2 ст. 140 ПКУ, відображається у Звіті за кодом 

11020302 згідно з Довідником інших податкових пільг. 

Розрахунок суми такої пільги за звітний період здійснюється з використанням показників 

Додатка ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ (далі – Додаток ЦП) 

Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація), при 

наявності від’ємного значення фінансового результату за операціями з цінними паперами 

попереднього звітного року (рядок 03 Додатка ЦП Декларації) та/або від’ємного загального 

результату переоцінки цінних паперів, не врахованого у попередніх податкових періодах                 

(рядок 04 Додатка ЦП Декларації). Сума пільги розраховується за наступним алгоритмом: 

 (значення рядка 03 Додатка ЦП Декларації (сума від’ємного значення фінансового 

результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року) + значення рядка 

04 Додатка ЦП Декларації (сума від’ємного загального результату переоцінки цінних 

паперів, не врахованого у попередніх податкових періодах) у межах позитивного значення 

різниці між рядком 01 (сума доходу від продажу та інших способів відчуження                     

цінних паперів) та рядком 02 (сума витрат, пов’язаних з придбанням цінних паперів) 

Додатка ЦП Декларації за звітний період) х розмір базової ставки податку на прибуток 

підприємств (18 %) : 100. 


