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Між компанією А (Первісний боржник), компанією Б (Новий боржник) та компанією В 
(Кредитор) укладено договір переведення боргу, за яким компанія Б зобов'язалася 
погасити грошовий борг компанії А перед компанією В. Компанія А зобов'язалася надалі 
компенсувати витрати компанії Б. Компанія Б погасила борг компанії А перед 
компанією В, після чого прийняла рішення простити борг компанії А. Який порядок 
відображення операції з прощення боргу в обліку компанії Б? 

Спочатку розглянемо порядок відображення такої операції в бухгалтерському обліку 
компанії Б. 

1. Бухгалтерський облік 

На перший погляд, напрошується висновок, що операцію з прощення боргу компанія Б має 
відобразити у складі витрат. У більшості випадків це буде правильно, така операція 
відображатиметься в обліку компанії Б проведенням Дт 949, 977 – Кт 377.  

Але тут слід зважати на важливий нюанс. Нечасто прощають борг незалежній компанії. 
Зазвичай таке трапляється лише між пов'язаними особами. І от якщо компанія Б стосовно 
компанії А буде дочірньою компанією, тоді, на нашу думку, бухгалтерські витрати будуть 
під питанням. Адже відповідно до п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" 
витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення 
зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 
капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками). Тож прощення 
боргу компанії А перед компанією Б можна класифікувати як вилучення компанією А 
(власником) частини капіталу своєї дочірньої компанії Б. У такому випадку, вважаємо, цю 
операцію має бути відображено в компанії Б як зменшення однієї із складових капіталу 
(наприклад, нерозподіленого прибутку чи додаткового капіталу). В обліку це може бути 
відображено проведенням Дт 443, 425 – Кт 377. 

2. Податковий облік 

Із податковим обліком також усе непросто. ПКУ не містить спеціальних правил 
відображення операції з прощення боргу. На нашу думку, таку операцію можна 
класифікувати двояко: 

- як списання дебіторської заборгованості; 

- як надання безповоротної фінансової допомоги. 
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Розглянемо податкові наслідки кожного з варіантів. 

Варіант 1. Списання дебіторської заборгованості 

Якщо операцію класифікувати таким чином, то слід застосовувати правила, установлені 
пунктом 139.2 ПКУ. 

Відповідно до пп. 139.2.1 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму 
витрат від списання дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку. 

Згідно з пп. 139.2.2 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму 
списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву 
сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів), 
що відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього 
Кодексу. 

Оскільки прощена заборгованість не відповідає критеріям безнадійної, то компанія Б 
не матиме можливості скористатися правом на податкові витрати. 

До речі, саме на застосуванні такого підходу наполягають податківці в роз'ясненні з категорії 
102.12 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

Для ситуації, коли компанія Б є дочірнім підприємством компанії А і не відображає списання 
заборгованості у складі бухгалтерських витрат, на нашу думку, немає потреби застосовувати 
вказані коригування фінансового результату. 

Варіант 2. Надання безповоротної фінансової допомоги 

Інший варіант – позиціонування операції з прощення боргу як надання безповоротної 
фінансової допомоги боржнику. 

Для такого випадку також передбачено збільшувальну податкову різницю, але лише у 
випадку, якщо допомога надається неплатнику податку на прибуток.  

Зокрема, згідно з пп. 140.5.10 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) періоду 
збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно 
наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб, 
які є платниками податку на доходи фізичних осіб), та платникам податку, які 
оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX 
"Перехідні положення" цього Кодексу. 

Якщо боржник є платником податку на прибуток, то компанія Б у разі прощення боргу 
матиме право на витрати (за винятком випадку, коли компанія Б є дочірнім підприємством 
компанії А і не відображає списання заборгованості у складі бухгалтерських витрат).  
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Серед ризиків такого підходу можемо зазначити те, що операція з прощення боргу 
формально не досить чітко вписується у визначення терміну "безповоротна фінансова 
допомога". Зокрема, відповідно до пп. 14.1.257 ПКУ безповоротна фінансова допомога - це:  

- сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими 
подібними договорами або без укладення таких договорів;  

- сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання 
такої безнадійної заборгованості;  

- сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не 
стягнута після закінчення строку позовної давності;  

- основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без установлення строків 
повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та 
депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на 
таку основну суму, але не сплачених (списаних).  

Зважаючи на вказане, застосування такого підходу матиме певні ризики. 

3. Судова практика 

Судова практика щодо питання відображення в податковому обліку з податку на прибуток 
операції з прощення боргу нечисленна. Наявні судові рішення (рішення Окружного 
адміністративного суду м. Києва від 07.08.2019 р. у справі № 640/3321/19, 
Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 19.02.2018 р. у справі № 
804/7562/17) свідчать про те, що податківці категорично проти права кредитора на податкові 
витрати. Вони наполягають на застосуванні до такої операції норм пункту 139.2 ПКУ. Однак 
у наведених судових рішеннях платникам податку все-таки вдалося відстояти своє право на 
витрати. В одному випадку захисні аргументи було побудовано на тому, щоб позиціонувати 
операцію з прощення боргу як безповоротну фінансову допомогу, а в іншому - на тому, що в 
момент прощення заборгованість стала безнадійною. 

З огляду на вказане, у разі визнання податкових витрат за операцією з прощення боргу з 
високою ймовірністю слід готуватися до судового спору з податківцями. При цьому, 
ураховуючи нечисленність судової практики щодо цього питання, імовірність позитивного 
вирішення цього питання оцінити досить складно. 

Сергій Кучеренко  Консультант KEYNAS GROUP  
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