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В якій сумі визнаачаються витрати по цінним
м паперам для цілей податку на
н прибуток,
якщо вартість цінних
ц
папеерів підляггала переоц
цінці?
а
Нагадаєємо, що роозділом III ПКУ переддбачені спеціальні ріізниці для ооперацій з продажу або
іншого відчуженн
ня цінних паперів.
п
Так, піддпунктами 141.2.1 та 141.2.2 ПК
КУ встановлено, що:
– фінан
нсовий реззультат
результтату від прродажу
фінансоового резуультату
націонаальних полложень
фінансоової звітноссті;

до
о оподаткуування збіл
льшується на суму ввід'ємного фінансовоого
аб
бо іншого відчуженн
ня цінних паперів, ввідображен
ного у склладі
до оподаткуування под
даткового (звітного)
(
періоду відповідно
в
до
(сттандартів) бухгалтерсського обл
ліку або м
міжнародни
их стандарртів

– фінан
нсовий реззультат до оподаткуввання змен
ншується на
н суму поозитивного
о фінансовоого
результтату від прродажу аб
бо іншого відчуженн
ня цінних паперів, ввідображен
ного у склладі
фінансоового резуультату до оподаткуування под
даткового (звітного)
(
періоду відповідно
в
до
націонаальних полложень (сттандартів) бухгалтерсського обл
ліку або м
міжнародни
их стандарртів
фінансоової звітноссті.
Зазначеені вище різниці
р
при
изначені длля виключення із по
оказників ддекларації з податку на
прибутоок «бухгаллтерського»
» фінансовоого результтату від операцій з ціннними паперами.
Після ц
цього в деккларацію, а саме в доддаток ЦП, потрібно
п
вк
ключити ппоказники, які обчислені
за праввилами відокремленого обліку фінансовогго результату за опеераціями з продажу або
а
іншого відчуження цінних
х паперів. Правила такого від
докремленоого обліку
у встановлені
підпункктами 141.22.3 – 141.2..5 ПКУ. Воони полягаю
ють в насту
упному:
– платн
ники податтку окремо
о визначаю
ють загалььний фінан
нсовий резуультат за операціями
и з
продаж
жу або іншоого відчужеення цінниих паперів звітного
з
пееріоду відпповідно до національн
н
них
або між
жнародних стандартівв фінансовоої звітностіі;
– якщо за результтатами звітн
ного періодду отриман
но від'ємни
ий загальниий фінансоввий результтат
від опеерацій з прродажу або
о іншого ввідчуженняя цінних пааперів (заггальна сум
ма збитків від
операціій з продаж
жу або інш
шого відчууження цінн
них паперіів з урахувванням сум
ми від'ємноого
фінансоового резуультату від таких операцій та/або віід'ємного загального
о результаату
переоціінки цінни
их паперів,, не враховваних у попередніх податковиих періодах
х, перевищ
щує
загальн
ну суму пррибутків віід таких оп
перацій), сума
с
такого від'ємногго значенн
ня загальноого
фінансоового резуультату за операціям
ми з продажу або іншого відчууження цін
нних паперів
зменшуує загальни
ий фінансо
овий резулльтат від операцій
о
з продажу аабо іншого
о відчужен
ння
цінних паперів наступних
н
податкови
их (звітних
х) періодів
в, що насттупають заа податковвим
(звітним
м) періодом
м виникнен
ння зазначееного від'єм
много знач
чення фінаннсового реззультату;

– якщо за результтатами звітн
ного періодду платникком податку отриманоо позитивн
ний загальн
ний
фінансоовий резулльтат від операцій з продажу
у або інш
шого відчууження цін
нних паперів
(загальн
на сума пррибутків від
в операціій з продаажу або іншого відчууження цін
нних паперів
перевищ
щує загалььну суму збитків ввід таких операцій з урахуваанням сум
ми від'ємноого
фінансоового резуультату від таких операцій та/або віід'ємного загального
о результаату
переоціінки цінни
их паперівв, не врах
ахованих у попередн
ніх податккових пер
ріодах), суума
позитиввного загаального фінансового
ф
о результаату від оп
перацій з продажу або іншоого
відчужеення цінни
их паперів збільшує фінансови
ий результаат до оподдаткування податковоого
(звітногго) періодуу платника податку.
На перший погляяд, відокреемлений обблік зводитться лише до того, щ
щоб не доп
пусти впли
иву
цій з цінни
ими папераами на показники від інших виддів діяльно
ості платни
ика
збитку від операц
податкуу на прибутток, а враху
увати ці зббитки в май
йбутніх опеераціях з ціінними пап
перами.
Проте, ми не згаадали про ще одну ррізницю, якка, власне, і призводдить до по
ояви питання,
винесен
ного в загголовок. Таак, підпун
нкт 141.2.1 ПКУ пер
редбачає зббільшення фінансовоого
результтату до опоодаткуванн
ня на сумуу від'ємногго загально
ого результтату перео
оцінки цінн
них
паперівв (загальнаа сума уціінок цінни
их паперів перевищу
ує загальнуу суму їх дооцінок за
податкоовий (звітн
ний) період
д) (крім дерржавних ціінних папер
рів або обллігацій місц
цевих пози
ик),
відобрааженого у складі фін
нансового результату
у до оподааткування податково
ого (звітноого)
періодуу відповідн
но до нац
ціональнихх положеньь (стандар
ртів) бухгаалтерського
о обліку або
а
міжнарродних стан
ндартів фін
нансової звіітності.
При ц
цьому анаалогічної різниці ддля зменш
шення фін
нансового результа
ату на сууму
позити
ивного знач
чення перееоцінок ціінних папеерів ПКУ не
н передбаачає.
Також ні ПКУ, ні
н форма додатку
д
ЦП
П до деклаарації не конкретизу
к
ують, яку саме
с
вартіссть
цінних паперів потрібно
п
брати для ррозрахунку
у витрат, пов'язанихх з придбаанням цінн
них
паперівв (з урахуваанням провведеної перреоцінки чи
и без).
Розглян
немо на деккількох при
икладах доо чого це пр
ризводить.
Приклад
д 1.
В 1-му кварталі підприємство прридбало з меетою подальш
шого продажуу пакет цінни
их
паперівв за 100 тис. грн. На кінецць 1-го кварталу підприєм
мство уцінилоо пакет цінни
их
паперівв на 20 тис. грн.
г
до 80 тисс. грн. В 2-му
у кварталі під
дприємство ппродало дани
ий
пакет цінних
ц
паперіів за 95 тис. ггрн.

В бухгаалтерськом
му обліку оп
перації відоображені наступним
н
чином:
№
з/п

Змііст операції

Дт

Кт

Сума

1

Прридбано цінніі папери

352

685

100000

2

Віддображено уц
цінку

975

352

20000

3

Прродано цінні папери
п

377

741

95000

4

Сп
писано собіваартість продааних цінних ппаперів

971

352

80000

В бухгалтерськом
му обліку загальний фінансови
ий результаат від ком
мплексу даних операц
цій
станови
ить збиток 5000 грн.:
– доходди від прод
дажу цінних
х паперів 995000 грн.;
– втрати
и від уцінкки цінних паперів
п
200000 грн.;
– собіваартість реаалізованих цінних пап
перів 80000
0 грн.
Однак в податкоовому обліку проведдена в кінц
ці 1-го кваарталу уціінка в сум
мі 20000 гррн.
повинн
на збільши
ити фінанссовий резуультат, то ж формаально внасслідок дан
них операц
цій
підприєємство за правилами
и відокрем
мленого обліку,
о
зам
мість збиткку 5000 грн.,
г
отрим
мує
прибутоок 15000 гррн.:
– доходди від прод
дажу цінних
х паперів 995000;
– собіваартість реаалізованих цінних пап
перів 80000
0.
Такий результат сформуєтьься, якщо витрати по
п операціяям з цінниими папераами брати за
бухгалттерським проведенням
п
м Дт 971 К
Кт 352, тобтто з урахув
ванням провведеної пер
реоцінки.
Якщо б витрати в даному ви
ипадку булло врахован
но в сумі вартості
в
приидбання ціінних паперів
(1000000 грн. за бухгалтер
рським прооведенням Дт 352 Кт 685), тобто безз врахуван
ння
переоціінки, то фінансовий
ф
результат за даними
и відокрем
мленого оббліку було б визначеено
правилььно – збитоок 5000 грн
н.:
– доходди від прод
дажу цінних
х паперів 995000 грн.;
– витраати на прид
дбання цінн
них паперівв 100000 гр
рн.
Протиллежні насліідки виникаатимуть у ввипадку до
ооцінки цін
нних паперіів.
Приклад
д 2.
В 1-му кварталі підприємство прридбало з меетою подальш
шого продажуу пакет цінни
их
паперівв за 100 тис. грн. На кіннець 1-го квварталу підпр
риємство доооцінило пакеет
цінних паперів на 20 тис. грнн. до 120 тис. грн. В 2-му кварталі підприємствво
продалло даний пакеет цінних папперів за 95 ти
ис. грн.

В бухгаалтерськом
му обліку оп
перації відоображені наступним
н
чином:
№
з/п

Змііст операції

Дт

Кт

Сума

1

Прридбано цінніі папери

352

685

100000

2

Віддображено доооцінку

352

740

20000

3

Прродано цінні папери
п

377

741

95000

4

Сп
писано собіваартість продааних цінних ппаперів

971

352

120000

В бухгалтерськом
му обліку загальний фінансови
ий результаат від ком
мплексу даних операц
цій
станови
ить збиток 5000 грн.:
– доходди від прод
дажу цінних
х паперів 995000 грн.;
– доходди від дооц
цінки цінни
их паперів 220000 грн.;
– собіваартість реаалізованих цінних пап
перів 12000
00 грн.
Такий ж
же результтат і в под
датковому обліку, осскільки доо
оцінка не коригувалаа фінансоввий
результтат (потрап
пила в дохо
оди), а собіівартість ціінних папеерів (бухгаллтерське пр
роведення Дт
971 Кт 352) сформ
мувала витр
рати в суміі, яка врахо
овує провед
дену дооціннку цінних
х паперів.
Якщо б витрати в даному ви
ипадку булло врахован
но в сумі вартості
в
приидбання ціінних паперів
(1000000 грн. за буухгалтерськ
ким проведденням Дт 352 Кт 685
5), тобто беез врахуван
ння дооцінки,
то загалльний об'єккт оподатк
кування поддатком на прибуток в підсумкуу було б заввищено, ад
дже
збиток від операц
цій з цінни
ими паперрами стано
овив би 5000 грн. (955000 – 100
0000), але до
ооцінки цін
нних паперів в 1-му кв
варталі (200000 грн.).
доходівв потрапила б сума до
Як баччимо, в нормах
н
ПК
КУ існує певна пр
рогалина, яка
я
призвводить до додатковоого
податкоового наваантаження на платн
ників подаатку, які здійснюютть операціії з цінни
ими
паперам
ми. То ж законодавц
з
ям необхіддно усунутти існуюче протирічччя. На думку автора, це
можна зробити од
дним із наступних споособів:
– викллючити ноорму щодо
о необхіднності збіл
льшення фінансового
ф
о результаату на сууму
від'ємноого загальн
ного результату перееоцінки цін
нних паперіів (найбілььш простий
й та доречн
ний
варіантт);
або
– встан
новити, що результати
и будь-якоїї переоцінкки цінних паперів
п
(якк уцінки, таак і дооцінкки)
не врахховуються для цілей податковоого обліку
у, а витрати у разі ппродажу цінних паперів
формую
ються вихоодячи з вартості
в
їхх придбанн
ня без враахування ппроведених
х переоцін
нок
(складн
ний в пракктичній рееалізації в аріант, осккільки поттребує доддаткового аналітичноого
обліку в розрізі прридбаних пакетів
п
ціннних паперів).
Сергій Кучеренкоо
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