
Податки, 
збори, 

платежі 

Оподаткування поворотної фінансової допомоги при її списання як 
безнадійного боргу 

Податок на 
прибуток 

Дебіторська заборгованість списується таким чином: 

 у платників-малодоходників (дохід до 20 млн грн, не визначають 
податкові різниці) – за правилами бухобліку, тобто за рахунок 
резерву сумнівних боргів або витрат; 

 у платників-великодоходників (дохід більше 20 млн грн, визначають 
податкові різниці) – з урахуванням податкових різниць пп. 139.2.1 і 
139.2.2 ПКУ (лист ДФС від 07.04.2017 р. № 7307/6/99-99-15-02-02-15). 

Податкові різниці: 

 збільшення фінрезультату на суму витрат на формування резерву 
сумнівних боргів та суму витрат від списання дебіторської 
заборгованості по такій фіндопомозі понад суму резерву; 

 зменшення фінрезультату на суму списання дебіторської 
заборгованості по фіндопомозі, якщо вона відповідає критеріям 
безнадійної  заборгованості за пп. 14.1.11 ПКУ. Нагадаємо, що для 
того, щоб скористатися п. “а” пп. 14.1.11 ПКУ одного лише спливу 
строку позовної давності недостатньо: підприємство ще має довести, 
що воно вжило всіх заходів щодо повернення боргу. Отже, реальною 
підставою щодо списання боргу є лише п. “г” пп. 14.1.11 ПКУ. 

ПДВ Не є об’єкт оподаткування. 

ПДФО 

Сума такого прощеного боргу розглядається як додаткове благо (пп. 164.2.7 
ПКУ). Оподатковується сума, що перевищує у розрахунку на рік 50% 
місячного прожиткового мінімуму, установленого на 1 січня звітного року (у 
2019 р. – 960,50 грн) (пп. 164.2.7 ПКУ). 

ПДФО у даному випадку має сплатити сама фізособа через подачу 
декларації про майновий стан і доходи за підсумками відповідного року. 

Сума списаного боргу відображається у формі 1ДФ (103.25 ЗІР): 

 ознака доходу “107” – у частині суми перевищення 960,50 грн, графи 
4а і 4 при цьому не заповнюються (прочерки у паперовому варіанті); 

 ознака доходу “127” – у частині суми, що не перевищує 960,50 грн. 

ВЗ 
Оподаткування відбувається за тими ж правилами, що й для ПДФО для 
даного випадку. Сума списаної заборгованості фізособи відображається у 
розділі ІІ форми № 1ДФ. 

ЄСВ 
Суми списаних через закінчення строку позовної давності боргів не входять 
до фонду оплати праці (див. Інструкцію № 5), тому й не є об’єктом 
обкладання ЄСВ. 

 


