
Які фінансові витрати та яка їх сума враховується при розрахунку 

обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 ПКУ? 
ЗІР, категорія 102.13 

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – 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. 

Пунктом 140.1 ст. 140 ПКУ встановлено, що під борговими зобов’язаннями для цілей 

даного пункту слід розуміти зобов’язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, 

операціями РЕПО, зобов’язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями 

незалежно від їх юридичного оформлення. 

Згідно з абзацом першим п. 140.2 ст. 140 ПКУ для платника податку, у якого сума 

боргових зобов’язань, визначених в п. 140.1 ст. 140 ПКУ, що виникли за операціями з 

пов’язаними особами - нерезидентами, 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 результат до оподаткування збільшується на суму перевищення 

нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими 

борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами - 

нерезидентами, над 50 відс. суми фінансового результату до оподаткування, фінансових 

витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного 

податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про фінансові 

витрати та її розкриття у фінансовій звітності визначені Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затвердженим наказом Міністерства фінансів 

України від 28.04.2006 № 415 (далі – П(С)БО 31), та Міжнародним стандартом 

бухгалтерського обліку 23 «Витрати на позики» від 30.06.2017 (далі – МСБО 23). 

З урахуванням положень п. 3 П(С)БО 31 та параграфу 5 МСБО 23 фінансові витрати 

(витрати на позики) – витрати на проценти (відсотки) та інші витрати підприємства, пов’язані 

(понесені) із запозиченнями коштів. 

Перелік фінансових витрат наведено у п. 1.3 Методичних рекомендацій з 

бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверджених наказом Міністерства фінансів 

України від 01.11.2010 № 1300 та параграфі 6 МСБО 23. 

Отже, при розрахунку суми обмеження, встановленого п. 140.2 ст. 140 ПКУ, 

враховується, зокрема, сума фінансових витрат за даними фінансової звітності звітного 

податкового періоду, в якому здійснюється нарахування процентів за кредитами, позиками та 

іншими борговими зобов’язаннями платника податку, що відображена у рядку 2250 

«Фінансові витрати» Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма якого 

наведена у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 № 73. 



Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, тому з питання 

обліку фінансових витрат доцільно звернутись до Міністерства фінансів України. 


