
Податки, 
збори, 

платежі 
Оподаткування поворотної фінансової допомоги при прощенні боргу 

Податок на 
прибуток 

Ситуація залежить від типу платника податку: 
 малодоходники (менше 20 млн грн, не ведуть облік податкових 

різниць) – все відбувається за правилами бухобліку, тобто сума боргу 
списується на витрати; 

 великодоходники (більше 20 млн грн, ведуть облік податкових 
різниць) – мають провести коригування. На суму бухгалтерських 
витрат, пов’язаних зі списанням такої дебіторської заборгованості 
завжди збільшується фінрезультат. Прощення боргу за самостійним 
рішенням не відповідає критеріям безнадійної заборгованості пп. 
14.1.11 ПКУ, тому провести зменшення фінрезультату не можна. 

Єдиний варіант, коли великодоходники зможуть провести зменшення 
фінансового результату на суму списаного боргу – це дотримання критерію 
“г” пп. 14.1.11 ПКУ. Заборгованість має бути прострочена більше ніж на 180 
днів і не перевищувати 25% мінімальної зарплати в розрахунку на рік на 
01 січня податкового року (у 2019 р. – 1043,25 грн). Сума перевищення 
1043,25 грн у такому разі не розглядається як безнадійна заборгованість у 
розумінні ПКУ та не відноситься й на зменшення фінрезультату. 

ПДВ Не є об’єктом обкладання податком. 

ПДФО 

Сума такого прощеного боргу розглядається як додаткове благо (п. “д” пп. 
164.2.17 ПКУ). Оподатковується сума, що перевищує у розрахунку на рік 
25% мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня звітного року (у 
2019 р. – 1043,25 грн) (пп. 165.1.55 ПКУ). 
Можливі варіанти: 

 ПДФО утримує підприємство як податковий агент; 
 ПДФО сплачує сам “прощенець” через подачу декларації про 

майновий стан і доходи за підсумками відповідного року. 
В останньому випадку “прощенець” має бути повідомлений позикодавцем 
письмово. 
Прощення боргу прирівнюється до виплат у натуральній формі, тому база 
обкладання ПДФО розраховується шляхом використання натурального 
коефіцієнта 1,219512 (=100/(100 – 18)). Наприклад, прощена сума – 
51043,25 грн. З неї 1043,25 грн – не обкладається. Сума ПДФО = 
50000×1,219512×0,18 =  10975,61 грн. 
Незалежно від того, хто сплачує ПДФО, сума прощеного боргу 
відображається у формі 1 ДФ (103.25 ЗІР): 

 ознака доходу “126” – у частині суми перевищення 1043,25 грн. 
Якщо позикодавець повідомив платника про прощення боргу, то 
тоді графи 4а і 4 розділу І він не заповнює (проставляються прочерки 
у паперовому варіанті). Якщо ж ПДФО сплачує позикодавець, то тоді 
необхідно заповнити дані графи; 

 ознака доходу “127” – у частині суми, що не перевищує 1043,25 грн. 



ВЗ 

Сума прощення боргу обкладається за тими ж правилами, що й ПДФО (пп. 
1.2 п. 161 піздрозд. 10 розділу ХХ ПКУ), тобто ВЗ сплачується або 
позикодавцем, або “прощенцем” з тої ж суми, з якої сплачується ПДФО. 
ВЗ у разі отримання негрошового доходу розраховується від вартості 
виплати без використання натурального коефіцієнта (лист ДФС від 
20.11.2015 р. № 24759/6/99-99-17-02-01-15). Це значить, що для прощеної 
суми 51043,25 грн сума ВЗ = 50000×0,015 = 750,00 грн (1043,25 грн не 
обкладаються). 
У формі 1ДФ основна сума боргу, яка була прощена позикодавцем 
відображається в розділі ІІ у графі “Військовий збір”. 

ЄСВ 

Тут існує неоднозначність законодавства. З одного боку, відносини щодо 
позики не належать до трудових відносин, а пов’язані з договором 
цивільно-правового характеру. Договір цивільно-правового характеру у 
даному випадку є договором позики, а не виконання робіт (надання 
послуг), тому сума прощеного боргу не є фондом оплати праці й не є базою 
оподаткування ЄСВ. 
Однак, існує лист Держстату від 08.06.2016 р. № 09.4-12/147-16, згідно 
якого “сума позики, яка згідно з рішенням керівництва підприємства не 
підлягає поверненню працівником, відноситься до фонду оплати праці в 
частині інших заохочувальних та компенсаційних виплат”. Звичайно, цей 
лист стосується виключно заповнення статзвітності, однак містить в собі 
небезпеку й для інших ситуацій. 
Крім того, є ще роз’яснення ДФС (301.03 ЗІР), що якщо підприємство 
систематично (на постійній основі) прощає борги, то вони підпадають під 
поняття матеріальної допомоги, що носить систематичний характер за п. 
2.3.3 Інструкції № 5 та входять до фонду інших заохочувальних і 
компенсаційних виплати, на які нараховується ЄСВ. Для того, щоб ЄСВ не 
було така допомога має носити разовий характер, але скільки “разово” її 
можна видавати ДФС не уточнює, що створює ризики для платника податку. 

 


