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? Які особливості обліку розрахунків з учасниками під час ліквідації ТОВ?  
   
Незважаючи на те, що ліквідація підприємств є не таким вже й рідким явищем, облікові 
моменти остаточного розрахунку з учасниками, на жаль, не дуже висвітлені в періодиці.  
Нагадаємо, що відповідно до ч. 4 ст. 91 ГКУ кошти, які залишились після розрахунків з 
кредиторами, розподіляються між учасниками товариства пропорційно до частки кожного з 
учасників у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.  
Основний нюанс таких розрахунків полягає в тому, що сума коштів, яка повертається 
учасникам, завжди відрізняється від номінальної величини їх внеску. Причому, враховуючи 
те, що прибутковий бізнес ліквідують рідко, в більшості випадків під час ліквідації 
учасникам повертаються суми, які значно менші за розмір їх внесків. Саме такий випадок ми 
і розглянемо.  
На практиці поширені випадки, коли податківці в таких ситуаціях наполягають на 
необхідності визнання доходів товариством, мотивуючи це тим, що в даному випадку 
відбувається прощення заборгованості товариства перед учасниками на суму залишку 
неповернутих внесків.  
Спробуємо розібратися, як саме такі різниці впливають на показники бухгалтерського та 
податкового обліку і чи дійсно у товариства повинні виникати доходи.  
З точки зору бухгалтерського обліку, повернення внесків учасникам товариства регулює 
П(С)БО 13 «Фінансові інструменти». Дані операції належать до операцій з інструментами 
власного капіталу.  
При ліквідації товариства інструменти власного капіталу (частки у статутному капіталі) 
анулюються.  
Згідно з п. 28 П(С)БО 13 прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання 
інструментів власного капіталу емітент відображає збільшенням (зменшенням) 
додаткового вкладеного капіталу. Сума перевищення збитку від продажу, випуску або 
анулювання випущених інструментів власного капіталу над величиною додаткового 
вкладеного капіталу відображається зменшенням нерозподіленого прибутку (збільшенням 
непокритого збитку).  



 Отже, при ліквідації товариства різниця між номінальним розміром внесків та 
фактично повернутими коштами визнається додатково вкладеним капіталом і не 
включається до доходів товариства.  
На дату прийняття рішення про повернення коштів учасникам товариства в обліку роблять 
записи: Дт 401 «Статутний капітал» – Кт 672 «Розрахунки з учасниками». При цьому 
розподіляється сума коштів, яка фактично залишилась після розрахунків з кредиторами, 
незалежно від того, що вона менша за номінальну вартість внеску учасника.  
Різниця між номінальним розміром внесків та фактично повернутими коштами 
відображається у складі додатково вкладеного капіталу (Дт 401 «Статутний капітал» – Кт 
421 «Емісійний дохід»), адже відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків на 
субрахунку 421 «Емісійний дохід» відображається прибуток (збиток) від продажу, випуску 
або анулювання інструментів власного капіталу.  
Після цього сальдо субрахунку 421 «Емісійний дохід» зараховується з накопиченою сумою 
збитків товариства (Дт 421 «Емісійний дохід» – Кт 442 «Непокриті збитки»).  
Згідно з пп. 134.1.1 ПКУ об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з 
України та за її межами, який визначається шляхом коригування фінансового результату до 
оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 
звітності, на різниці, які виникають згідно з положеннями розділу ІІІ ПКУ.  
Різниці при анулюванні інструментів власного капіталу розділом ІІІ чи підрозділом 4 розділу 
ХХ ПКУ не передбачені.  
Отже, як бачимо, оскільки за правилами бухгалтерського обліку доходи у товариства не 
відображаються, то і для цілей оподаткування вони також не повинні виникати. А тому 
претензії податківців щодо необхідності визнання доходу, на нашу думку, є абсолютно 
безпідставними.  
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