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Правове регулювання
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Інтерес до трансформації боргу в капітал з 

боку українських компаній 

Новий ЦК

Роз’яснення 

Держпідприємництва

2004

Відсутність 

інтересу з боку 

українських 

компаній 

Криза 

2008

Підвищення 

зацікавленості з 

боку українських 

компаній 

18.03.2005

Зацікавленість з 

боку українських 

компаній 

2014

Суттєве

зростання 

зацікавленості з 

боку українських 

компаній 

Криза 
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Законодавчі обмеження

Заборонено звільнення учасника ТОВ від обов'язку внесення вкладу 

до статутного капіталу (СК) товариства, у тому числі шляхом 

зарахування вимог до товариства

Забороняється здійснення внесків до СК за рахунок коштів, отриманих як кредит

Обмеження при державній реєстрації та реєстрації в НБУ

Правило не перешкоджає трансформації боргу в капітал

Зарахування зустрічних однорідних вимог неможливе, однак 

внесення прав вимоги не заборонено

Щодо кредитів – заборона з 22 серпня 

до 4 грудня 2015 р.

Щодо іншої кредиторської заборгованості – відсутні 

обмеження
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Способи

трансформації
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Способи переведення боргу в капітал

Зустрічне зарахування однорідних вимог

Внесок до статутного капіталу у формі права 

вимоги

Зустрічне зарахування однорідних вимог

Внесок до СК у формі права вимоги
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Внесення права вимоги

до статутного капіталу
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Внесок до статутного капіталу у формі
права вимоги

Кроки

Прийняття загальними

зборами компанії рішення

про внесення права 

вимоги до СК компанії

Припинення

зобов’язання за 

договором

Державна

реєстрація змін до 

Статуту компанії

Укладення і виконання

договору відступлення

права вимоги

1 2 3 4

Уступка прав вимоги

учаснику Компанії

0
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Юридичні аспекти та 

коментарі щодо фінансового

і податкового обліку
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Уступка прав вимоги учаснику Компанії

Крок 0

Юридичні аспекти

Коментарі щодо

фінансового обліку

Податкові наслідки

• Щодо кредитів від нерезидентів діють тимчасові валютні 

обмеження НБУ, якими заборонено: 

- дострокове погашення

- заміна сторони

- уступка права вимоги нерезиденту

• Щодо іншої кредиторської заборгованості обмеження відсутні

• Відсутні

• Відсутні
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Прийняття рішення про внесення права 
вимоги до СК
Крок 1

Юридичні аспекти

Коментарі щодо

фінансового обліку

Податкові наслідки

• У момент оформлення протоколу загальних зборів 

виникають права та обов’язки лише для учасників компанії 

та самої компанії

• Відсутні зміни у капіталі та фінансовому результаті

• Відсутні
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Державна реєстрація змін до Статуту компанії

Крок 2

• Статутний капітал вважається збільшеним з моменту 

державної реєстрації змін до Статуту

• Операція збільшення капіталу відображається як:

Дт - Неоплачений капітал

Кт - Статутний капітал 

• Відсутній ефект з податку на прибуток, оскільки операція 

відображається виключно у капіталі 

Юридичні аспекти

Податкові наслідки

Коментарі щодо 

фінансового обліку
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Укладення договору відступлення права 
вимоги
Крок 3

• Внаслідок укладення договору відступлення права вимоги на 

користь резидента українська компанія стає кредитором у 

зобов'язанні

• Див. Крок 4

• Див. Крок 4

Юридичні аспекти

Коментарі щодо

фінансового обліку

Податкові наслідки
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Припинення зобов’язання за договором

Крок 4

• В результаті поєднання кредитора та боржника в одній особі 

зобов’язання за договором припиняються на підставі ст. 606 

ЦК

• Припинення зобов’язання за кредитом відображається як 

зміна в пасиві балансу: 

Дт - Зобов’язання із заборгованості за кредитом 

Кт - Неоплачений капітал

• Питання курсових різниць, що можуть виникнути на етапі 

припинення зобов’язань, не розглядається

• Обліковується за правилами БО у капіталі

• Не має впливати на об’єкт оподаткування податком на 

прибуток, враховуючи відсутність впливу на фінансовий 

результат та відсутність коригувань

• Проте існує ризик визнання податковими органами 

оподатковуваного доходу внаслідок: 

- відсутності прямих норм в ПКУ

- сталої практики ДФС, яка, втім, суперечить 

законодавству

Юридичні аспекти

Коментарі щодо

фінансового обліку

Податкові наслідки



17© 2015 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Позиція державних 

органів 
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Позиція державних органів

• Наголошується, що учасник ТОВ не може бути звільнений від 

обов’язку здійснення внеску до СК

• Операція відображається як зміна у капіталі

• Рекомендоване проведення 

Дт - Заборгованість

Кт - Неоплачений капітал

• Не впливає на фінансовий результат

• Операція обліковується відповідно до правил БО (звернутись 

до Мінфіну або НБУ за роз’ясненням)

• Непряме свідчення що податкові наслідки відсутні

Міністерство юстиції

Міністерство фінансів

Державна фіскальна

служба
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Висновки



З позиції 

юриста

З позиції 

аудитора

З позиції 

податківця

Підсумки

Прийняття загальними 

зборами компанії рішення 

про внесення права 

вимоги до СК компанії

Припинення зобов’язання 

за договором

Державна 

реєстрація змін до 

Статуту компанії

Укладення договору 

відступлення права 

вимоги

Крок 1 Крок 2 Крок 3 Крок 4

Зверніть 

увагу!

Зверніть 

увагу!

Зверніть 

увагу!

Зверніть 

увагу!

Зверніть 

увагу!

Уступка прав 

вимоги учаснику

Компанії

Крок 0
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