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Наказ  від 16.09.2019р. №379

“Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів 

Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку “

Визначення 

теперішньої 

вартості

Вступ в силу Наказу №379 – 29.10.2019р.

п. 9 П(С)БО 11 “Зобов'язання“

Всі довгострокові зобов'язання

п. 12 П(С)БО 10 “Дебіторська 

заборгованість“

Вся довгострокова заборгованість

Виключено Наказом №379:

Довгострокова дебіторська 

заборгованість/довгострокові 

зобов'язання, на які нараховуються 

відсотки.

Зміни передбачають, що будь-яка довгострокова дебіторська заборгованість та будь-які 

довгострокові зобов’язання оцінюються за теперішньою (дисконтованою) вартістю.

Визначення теперішньої вартості здійснюється шляхом дисконтування майбутніх грошових 

потоків. Під правило дисконтування підпадають фінансові заборгованості.
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Наказ  від 16.09.2019р. №379

“Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів 

Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку “

Вступ в силу Наказу №379 – 29.10.2019р.

Наказом № 379 внесені зміни до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість» та 11 «Зобов’язання», затверджених відповідно наказами Міністерства фінансів України 

від 08.10.1999 № 237 (далі – П(С)БО 10) та від 31.01.2000     № 20 (далі – П(С)БО 11), з метою 

приведення НП(С)БО у відповідність до МСФЗ.

Наказ № 379 не змінює принципів обліку, визначених НП(С)БО, для поточної заборгованості, а 

також до довгострокової дебіторської заборгованості, на яку нараховувались проценти, та 

довгострокові зобов’язання, на які нараховувались відсотки (у разі застосування неринкових 

відсотків/процентів балансова вартість зазначених статей визначалась із застосуванням 

дисконтування).
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Зміна облікових оцінок чи зміна облікових політик?

Податкові наслідки?

(ВИТЯГ) Рішення Комітету з питань оподаткування, 

бухгалтерського обліку та аудиту Громадської ради при 

Міністерстві фінансів України

….Відповідно до П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансовий 

звітах» облікова оцінка - попередня оцінка, яка використовується 

підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними 

звітними періодами. Облікова оцінка може переглядатися, якщо 

змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана 

додаткова інформація. Відповідно до п. 9 П(С)БО облікова політика 

може змінюватися тільки, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги 

органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку, 

або, якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або 

операцій у фінансовій звітності підприємства.

Згідно з П(С)БО-6 вплив зміни облікової політики на події та 

операції минулих періодів відображається у звітності шляхом:

• коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;

• повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних 

періодів.

З урахуванням вищезазначеного, члени Комітету

ВИРІШИЛИ:

1. Вважати зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 

16.09.2019 р. № 379, до П(С)БО 10 та П(С)БО 11 зміною облікової 

політики, що передбачає відповідне ретроспективне 

представлення  статей балансу на початок року та 

порівняльної інформації за попередні періоди. 

…..

(ПРОЕКТ)

Про внесення зміни до наказу Міністерства фінансів України від 16

вересня 2019 року № 379

…

НАКАЗУЮ:

1. Доповнити наказ Міністерства фінансів України від 16 вересня

2019 року № 379 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-

правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку»,

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за

№ 1065/34036, після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Положення пунктів 1, 5 Змін до деяких нормативно-правових

актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку,

затверджених цим наказом, застосовуються в бухгалтерському обліку

починаючи з дати набрання чинності цим наказом з відображенням у

фінансовій звітності як зміни облікових оцінок.».

У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології

бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства

юстиції України; оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

…

Джерело: https://mof.gov.ua/uk/draft-laws-and-regulations-in-2019

https://mof.gov.ua/uk/draft-laws-and-regulations-in-2019
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Зміна облікових оцінок чи зміна облікових політик?

Податкові наслідки?

Підприємство А отримало 31.12.18 р. від Підприємства В довгострокову безвідсоткову позику 

строком на три роки, сумою 500 000 грн., яку згідно договору потрібно повернути в кінці останнього, 

третього року. Підприємства В не є власником (засновником, учасником) позичальника.

РV = FV : (1 + і)n, де

FV — майбутня вартість;

PV — теперішня вартість;

і — ставка дисконтування;

n — строк (число періодів).

Середня річна ставка за 2018 рік визначається за формулою середньої зважено - 15,00%, умовно 

показник i – 0,15 (15,00 : 100)

Число періодів умовно 3 роки:

На 31.12.2018:   500 000 : (1 + 0,15)3 = 328 758 грн., сума дисконту — 171 242 грн. (500 000 – 328 758)

На 31.12 2019:   500 000 : (1 + 0,15)² = 378 072 грн., сума дисконту — 121 928 грн. (500 000 – 378 072)
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Зміна облікових оцінок чи зміна облікових політик?

Податкові наслідки?

Зміна  політики Зміна оцінок

В Підприємства А 

отримувача позики: 

Дт Кт Сума В Підприємства А 

отримувача позики: 

Дт Кт Сума

31.12.2018 311 505 500 000 31.12.2018 311 505 500 000

31.12.2018 505 733 171 242 31.12.2019 505 733 121 928

31.12.2019 952 505 49 314 2020 952 505 121 928

2020 952 505 121 928 2020 505 611 500 000

2020 505 611 500 000 2020 611 311 500 000

2020 611 311 500 000

В бухобліку

Підприємства В, яке 

надало позику: 

Дт Кт Сума В бухобліку Підприємства

В, яке надало позику: 

Дт Кт Сума

31.12.2018 183 311 500 000 31.12.2018 183 311 500 000

31.12.2018 952 183 171 242 31.12.2019 952 183 121 928

31.12.2019 183 733 49 314 2020 183 733 121 928

2020 183 733 121 928 2020 377 183 500 000

2020 377 183 500 000 2020 311 377 500 000

2020 311 377 500 000

Лист ГУ ДФС у м. Києві від

19.02.2016 № 3790/10/26-15-

11-02-11:

“Різниці, які виникають при

коригуванні фінансового

результату до

оподаткування, встановлені

статтями 138-140 Кодексу

та не передбачають

коригування фінансового

результату до

оподаткування на суму

дисконтування

довгострокової дебіторської

або кредиторської

заборгованості.”

Згідно п. 292.1 , п. 292.3 ПКУ  

дисконт не є надходженням 

коштів у грошовій формі

на рахунок або в касу 

платника єдиного податку, 

не є негрошовим доходом.
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Зміна облікових оцінок чи зміна облікових політик?

Податкові наслідки?

Обсяг валового зовнішнього боргу 

України у 2019 році зріс на 7.0 млрд 

дол. США і на кінець року становив 

121.7 млрд дол. США. Відносно ВВП 

обсяг боргу скоротився за рік із 87.8% 

до 78.5 1%. Зовнішній борг державного 

сектору зріс на 3.8 млрд дол. США і 

становив 51.8 млрд дол. США (33.4% 

від ВВП). Зовнішні зобов’язання

приватного сектору зросли на 3.3 

млрд дол. США і становили 69.9 

млрд дол. США (45.1% від ВВП).

Джерело: 

Зовнішній борг України на кінець 2019 року 

(за методологією шостого видання

Керівництва з платіжного балансу та 

міжнародної інвестиційної позиції)

https://bank.gov.ua/files/ES/ExDebt_y.pdf

Інформація щодо вартості зовнішніх

запозичень реального сектору у І кварталі

2020 року

https://bank.gov.ua/files/ES/Cost_ext_bor.pdf

Розподілення кредитних угод за рівнем відсоткової ставки

Фіксована відсоткова ставка Плаваюча відсоткова ставка (маржа)

https://bank.gov.ua/files/ES/ExDebt_y.pdf
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Дисконтування дебіторської та кредиторської заборгованості
Джерело: https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/397032.html

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100012249-praktika-perevirok-okremikh-pitan-z-obliku-debitorskoyi-ta-kreditorskoyi-

zaborgovanosti?preview=1556263941

Дисконтування дебіторської та кредиторської заборгованості

При складанні фінансової звітності платникам податків доцільно приділяти особливу увагу питанню обліку дебіторської та

кредиторської заборгованості. Помилки при відображенні фінансового доходу або витрат від дисконтування довгострокової

кредиторської/ дебіторської заборгованості в момент її виникнення та здійснення амортизації дисконту протягом строку

користування на кожну наступну дату балансу можуть привести до невірного відображення об’єкту оподаткування та досить

великих проблем.

...

Згідно з п. 14 П(С)БО 28 ставка дисконту базується на ринковій ставці відсотка (до вирахування податку), що використовується

в операціях з аналогічними активами. За відсутності ринкової ставки відсотка ставка дисконту базується на ставці відсотка на 

можливі позики підприємства або розраховується за методом середньозваженої вартості капіталу підприємства.

При визначенні ставки дисконту враховуються ризики, крім ризиків, що були враховані при визначенні майбутніх грошових потоків.

Відповідно до п. 10 П(С)БО 12 сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно нарахуванням відсотка (доходу від

фінансових інвестицій), що підлягає отриманню, та відображається у складі інших фінансових доходів або інших фінансових витрат з 

одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно.

Дисконтування визначається за формулою

PV = FV : (1 + i) n

де: FV - майбутня вартість; PV - теперішня вартість; і- ставка дисконтування (середня річна облікова ставка рефінансування

НБУ); n - строк (число періодів).

Враховуючи вищенаведене, важливим постає питання відображення доходу від дисконтування кредиторської заборгованості (або

витрат від дисконтування дебіторської заборгованості) в момент її виникнення та проведення амортизації дисконту протягом

строку користування на кожну наступну дату балансу.

https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/397032.html
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100012249-praktika-perevirok-okremikh-pitan-z-obliku-debitorskoyi-ta-kreditorskoyi-zaborgovanosti?preview=1556263941
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0035-05
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0284-00
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Питання, якщо зміни згідно Наказу № 379 застосовуються в бухгалтерському обліку 

починаючи з дати набрання чинності цим наказом з відображенням у фінансовій 

звітності перспективно

З якої дати дисконтувати? Коригування на першу звітну дату після змін (тобто 31.12.2019), з відображенням ефекту від 

дисконтування у фінансовому результаті за 4-й квартал 2019 року

Яку ставку дисконтування 

застосовувати?

На розсуд фахівця або середня ставка за  жовтень 2019 або середня за грудень 2019

Яким є правильне джерело ставки? Ставка дисконту базується на ринковій ставці відсотка, що використовується в операціях з 

аналогічними активами та зобов’язаннями. Джерела: ставка зі статистичної інформації з сайту НБУ 

https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xls, для підприємств, що складають документацію з ТЦУ 

(трансфертне ціноутворення), потрібно звірятися з ТЦУ документацією. За відсутності ринкової ставки 

відсотка ставка дисконту базується на ставці відсотка на можливі позики підприємства або 

розраховується за методом середньозваженої вартості капіталу підприємства (WACC (Weighted 

Average Cost of Capital), CAPM (Capital Assets Pricing Model, кумулятивний метод (метод визначення 

ставки дисконтування на основі рентабельності капіталу, експертний метод, нормативний метод, метод 

визначення ставки дисконтування на основі ринкових мультиплікаторів)). 

Чи потрібно передисконтовувати

заборгованості процентні зі ставкою 

відмінною від ринкової?

Ставка дисконту базується на ринковій ставці відсотка, тому якщо ставка є більшою чи меншою у 

порівнянні з ринковою, то дисконтувати потрібно. Це правило було і до змін 29.10.2019. 

Чи дисконтувати короткострокову 

частину довгострокової 

заборгованості?

Можливо не виділяти короткострокову частину довгострокової заборгованості (контрактний підхід). У 

разі проведення інвентаризації на 29.10.2019 та визначення виключно довгострокової заборгованості, 

що обліковується окремо від короткострокової, можливо дисконтувати тільки довгострокову 

заборгованість. 

Професійне судження фахівців підприємства, підхід та розрахунки мають бути обґрунтованими у будь 

якому випадку та зафіксованими відповідними довідками із зазначенням джерел, тощо. 
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Судова практика

Якщо позика за ринковою ставкою, то дисконтувати не потрібно

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року Справа N 160/3615/19

Так, зокрема, зазначено, що встановлене відповідачем порушення ТОВ «___" норм п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 

Податкового кодексу України, в результаті чого позивачем занижено податок на прибуток на загальну суму 

заборгованості у сумі 3370946,00 грн. за договором від 20.11.2008 року б/н спростовується тим, що позивачем 

від Компанії ___(ФРН) була отримана позика у розмірі 1 500 000,00 євро на ринкових умовах, а тому при 

отриманні останньої дисконтування втрачає будь-який сенс, з огляду на те, що нараховані відсотки 

нівелюють будь-які додаткові економічні вигоди від отримання позики, відмінні від її безпосереднього 

використання в господарській діяльності.

Договором не було передбачено погашення позики в сумі іншій ніж була видана. Відповідно визнання доходу 

може мати місце лише при отриманні позики не на ринкових умовах, коли ставка відсотків є значно 

нижчою від ринкової. Відтак, підстав для визнання будь-яких доходів при отриманні процентної позики 

від нерезидента з ринковою ставкою у позивача не було. Також, оскільки ТОВ «___" не було занижено

податку на прибуток, то висновки Головного управління ДФС у Дніпропетровській області відносно 

завищення позивачем від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток є 

безпідставними.

https://ligazakon.net/document/view/T10_2755?ed=2019_07_01&an=13536
https://ligazakon.net/document/view/T10_2755?ed=2019_07_01&an=13535
https://ligazakon.net/document/view/T10_2755?ed=2019_07_01&an=13534
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Судова практика

При дисконтуванні потрібно враховувати відсотки за договором 

04 грудня 2019 року м. Київ

Верховний Суд справа N 826/16321/18 адміністративне провадження N К/9901/17652/19

З контексту наведених положень П(С)БО 11, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що

зобов'язання, які виникли на підставі договору позики від 01 серпня 2006 року №01/08-06, за своєю суттю

відносяться до довгострокових зобов'язань. Такі зобов'язання в бухгалтерському обліку платника відображаються

за теперішньою вартістю, а не за сумою погашення.

Як вбачається з висновків акта перевірки, контролюючий орган правильно кваліфікував наявну

кредиторську заборгованість за договором позики як «довгострокові зобов'язання».

Однак, при визначенні теперішньої вартості заборгованості по позиці відповідач помилково застосував формулу 

для одноразового платежу в кінці строку, не врахувавши необхідність погашення відсотків за позикою.

Так, теперішня вартість - дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного

відшкодування), яка, як очікується, буде необхідна для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності

підприємства.

Для погашення зобов'язання за договором позики, позивач повинен сплатити позикодавцю відповідно до 

умов договору суму основного боргу і нараховані відсотки.

Відтак, для розрахунку теперішньої вартості позики необхідно враховувати, що майбутні грошові потоки 

будуть включати не тільки безпосередньо погашення боргу (суму заборгованості за тілом кредиту), а й 

погашення відсотків за кредитом.

Отже, розрахунок контролюючим органом теперішньї вартості позики без врахування необхідності

погашення відсотків за договором, є необґрунтованим.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_17/ed_2014_02_08/pravo1/REG4306.html?pravo=1#17
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Судова практика

Вимога дострокового належного виконання зобов'язань – заборгованість не 

дисконтується

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУДСправа № 826/9136/17

Як зазначено у пунктах 8.4 Договору №32/814 від 17.06.2016 та Договору №34/869 від 21.06.2016 

передбачено, що ТОВ «Титан України», тобто Позикодавець, має право направити письмову

вимогу до позивача, тобто Позичальника, з зазначенням умов дострокового належного

виконання зобов'язання у порядку та в розмірі згідно з п.1.1. та п.3.4. цих Договорів, зі строком

виконання не менше 30-днів від дати отримання Позичальником письмового звернення від

Позикодавця.

Вказане свідчить про можливість Позикодавця у будь-який момент направити вимогу про 

повернення позики, а Позичальник (Позивач) зобов'язаний був її виконати.

Враховуючи умови облікової політики позивача, умови договорів про надання поворотної

фінансової допомоги, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що

позивач не зобов'язаний здійснювати дисконтування позики до закінчення першого

календарного року користування позикою.

Вказане підтверджує безпідставність та необґрунтованість висновків акта перевірки про 

порушення позивачем норм п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_13536/ed_2019_03_01/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#13536
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_13535/ed_2019_03_01/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#13535
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_13534/ed_2019_03_01/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#13534
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Статистика НБУ 

Ресурс-агрегатор bankinsider

Комерційні бази даних:

Thomson Reuters

Bloomberg

Royalty Range

Джерела інформації щодо 

відсоткових ставок за 

кредитами

Альтернатива - відсоткові 

ставки за облігаціями
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Практичні приклади
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Статистика НБУ

Інформація з офіційного сайту НБУ 

щодо процентних ставок за новими 

кредитами в іноземній валюті 

нефінансовим корпораціям  у розрізі 

строків погашення та валют

Переваги: офіційний статус, 

інформація про фактично здійснені 

операції суб’єктів господарювання, 

регулярність публікування

Недоліки: відсутність інформації про

розподіл за кредитоспроможністю, 

даних про наявність і характер 

забезпечення за кредитами,

інформації про пов’язаність сторін
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Ресурс-агрегатор bankinsider

Інформація про тарифи 

банків України зі щоденним 

оновленням

Переваги: аналіз більш ніж 

за 20 параметрами 

(програма, дата видачі, 

валюта, строк тощо)

Недоліки: відсутність даних 

про довгострокові кредити 

(більше 5 років)
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Комерційна БД Royalty Range (аналіз кредитів)

Інформація про відсоткові ставки за 

кредитними договорами третіх осіб у всьому 

світі

Основний параметр – кредитний рейтинг 

позичальника, що в більшості випадків 

прирівнюється до кредитного рейтингу 

України.

Подальший відбір здійснюється з 

урахуванням таких критеріїв:

- забезпеченість кредиту

- сума позики

- термін видачі позики

- відсіювання внутрішньогрупових позик

- локація позичальника 

Зазвичай для України відсутні аналоги та 

інструменти для здійснення відповідних 

коригувань
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Комерційна БД Thomson Reuters (аналіз облігацій) (1/4)

Інструмент в базі даних Thomson Reuters Eikon – «GOVSRCH» (Government and Corporate Bonds Search) містить 

інформацію щодо цінних паперів, емітованих урядами і корпоративним сектором, дозволяє здійснити пошук облігацій 

і нот як різновидів кредитування

Основні етапи аналізу інструментів:

1. Кредитний рейтинг. Прирівнюємо до рейтингу України

2. Тип інструменту. Облігації, ноти

3. Сектор випуску. Виключаємо банківський та інший фінансовий сектор

4. Термін обігу інструментів. Порівнюємо з терміном кредиту

5. Валюта. Порівнюємо з валютою кредиту

6. Тип купонної ставки. Порівнюємо з типом ставки за кредитом (для фіксованої - обираємо облігації Plain vanilla 

fixed)

7. Дата видачі.  Дата істотних змін в кредитному договорі або дата видачі кредиту (+/- 1 рік)

8. Забезпечення. Порівнюємо із рівнем забезпечення кредиту (найчастіше - «Unsecured» та «Senior Unsecured»)
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Комерційна БД Thomson Reuters (аналіз облігацій) (2/4)

Проведення коригувань

Є можливість провести коригування на ризик країни, використовуючи спреди

за кредитними дефолтними свопами (CDS) - інструментами, які відображають 

настрої іноземних інвесторів (якщо ризики дефолту країни ростуть, то зростає 

і спред)

Аналізуємо (на дату істотних змін в кредитному договорі або на дату видачі 

кредиту) спреди України та країн-емітентів, які потрапили у вибірку. Термін 

таких спредів повинен збігатися з терміном видачі кредиту
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Комерційна БД Thomson Reuters (аналіз облігацій) (3/4)

Первинний 

пошук 

інструментів
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Комерційна БД Thomson Reuters (аналіз облігацій) (4/4)

CDS спред України CDS спред Канади
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