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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ЇЇ ВИГЛЯДІ

У сучасних умовах господарювання значення акці-
онерного капіталу зростає. Це пов'язано з тим, що у
товариств, які працюють ефективно, з часом виникає
потреба у збільшенні зареєстрованого капіталу (надалі
за тестом — статутного капіталу). Найчастіше це моти-
вується прагненням посилити вплив акціонерів у випад-
ках залучення до статутного фонду сторонніх інвестицій
або просто збільшення кількості чи номіналу акцій, які
належать акціонерам. Джерелами збільшення зареєст-
рованого капіталу відповідно до п. 2 Положення "Про
порядок збільшення (зменшення) статутного фонду
акціонерного товариства" [1], є додаткові внески акці-
онерів, реінвестиція дивідендів та спрямування прибут-
ку до статутного капіталу.

Але недосконалість законодавчої бази з питань на-
рахування, виплати та спрямування дивідендів на збіль-
шення статутного капіталу призводить до виникнення
проблем з відображення таких операцій у бухгалтерсь-
кому та податковому обліку. Бухгалтери припускають-
ся ряду методичних помилок під час розподілу прибут-
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ку, і, як наслідок, виникають проблеми при визначенні
фінансового результату діяльності. Отже, недоско-
налість нормативного забезпечення податкового та бух-
галтерського обліку поглиблює проблеми реінвестуван-
ня капіталу в розвиток підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Проблемі формування статутного капіталу та відоб-
раження в обліку дивідендів багато уваги приділяли такі
видатні науковці та економісти, як Ф.Ф. Бутинець [2],
С.Ф. Голов [3], В.Г. Федоренко [4], але проблема спря-
мування дивідендів на збільшення статутного фонду
(реінвестиція) майже не висвітлювалась.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є удосконалення методичних підходів

до організації обліку дивідендів шляхом спрощення про-
цедури оформлення операцій, пов'язаних з реінвести-
цією дивідендів та обгрунтуванням інструменту обліку
щодо відображення дивідендів у фінансовій звітності.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядаючи питання реінвестиції дивідендів, необ-
хідно з'ясувати економічний зміст даної операції. Реін-
вестиція — це господарська операція, яка передбачає
здійснення капітальних або фінансових інвестицій за
рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестицій-
них операцій. Українські вчені М. Данилюк та В. Савич
[5] виділяють декілька причин виплати дивідендів ак-
ціями:

1) підприємство-емітент має проблеми з готівкою,
його фінансове становище не дуже стабільне і, щоб хоч
якось уникнути невдоволення акціонерів, правління ком-
панії пропонує акціонерам додаткові акції;

2) фінансове становище компанії стабільне, більш
того, вона розвивається швидкими темпами, тому їй
потрібні засоби на розвиток, які й надходять до неї у
вигляді нерозподіленого прибутку;

3) компанія бажає змінити структуру джерел чи за-
собів;

4) компанія бажає наділити вищий управлінський
персонал, який успішно працює, акціями, щоб "прив'я-
зати" його до фірми й тим самим стимулювати ще більш
активну його роботу.

У зарубіжних джерелах замість терміну "реінвести-
ція" вживається термін "дивіденди, що виплачуються ак-
ціями". Американські вчені Джеймс К. Ван Хорн та Джон
М. Вахович [6] вважають, що дивіденди, які виплачують-
ся акціями, — це просто передача додаткових звичай-
них акцій акціонерам компанії. Це не що інше як бух-
галтерський прийом, котрий полягає в перерозподілі
акціонерного капіталу між статтями балансу фірми.
Отже, виходячи з наведеного вище можна зробити та-
кий висновок. Реінвестиція — це пряма фінансова інве-
стиція, що призводить до перерозподілу джерел та за-
собів фірми, за якої акціонери отримують економічні
вигоди у зв'язку з одержанням додаткової кількості
акцій.

Виплату дивідендів можна проводити у разі, коли
підприємство протягом періоду, за який виплачуються
дивіденди, мало прибуток, оскільки саме він є основ-
ним джерелом виплати дивідендів. Однак, враховуючи
те, що є розуміння прибутку з метою оподаткування і
прибутку з метою бухгалтерського обліку, постає запи-
тання: який із цих прибутків при нарахуванні дивідендів
слід брати до уваги, оскільки внаслідок різних підходів
до обчислення вони різняться між собою. Вважаємо, що
реальну картину фінансового становища підприємства
можна побачити у фінансовій звітності. У Звіті про
фінансові результати фігурує саме бухгалтерський при-
буток, тому при обчисленні (нарахуванні) дивідендів
треба відштовхуватися саме від бухгалтерського при-
бутку. Правомірність вищенаведеної позиції підтверд-
жується Податковим кодексом України [7] "дивіденди
— платіж, що здійснюється юридичною особою —
емітентом корпоративних прав чи інвестиційних серти-
фікатів на користь власника таких корпоративних прав,
інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що
засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у
майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом части-
ни його прибутку, розрахованого за правилами бухгал-
терського обліку".

Чітко визначені організація та методика бухгал-
терського обліку доходів, витрат і фінансових резуль-
татів діяльності у взаємозв'язку з задокументованим
рішенням Загальних зборів акціонерного товариства
дають інформаційну базу для визначення розміру при-
бутку та його частки, що спрямовується на дивіденди.
Тому важливого значення для фірми набуває пра-
вильність ведення бухгалтерського обліку дев'ятого та
сьомого класу рахунків у відповідності з П(С)БО 15
"Дохід" та П(С)БО 16 "Витрати", що дасть змогу досто-
вірно визначити фінансові результати діяльності, а та-
кож нерозподілений прибуток (непокритий збиток), що
обліковується на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки). Зокрема субрахунки 441 "Прибуток
нерозподілений" та 443 "Прибуток, використаний у
звітному періоді", є інформативною базою щодо відоб-
раження в обліку нарахованих дивідендів [8].

Податковий кодекс України № 2755 передбачає
механізм справляння авансового внеску з податку на
прибуток при виплаті дивідендів. Водночас, на відміну
від чинного на сьогодні порядку, авансовий внесок не
справлятиметься при виплаті дивідендів: 1) фізичним
особам; 2) суб'єктами господарювання, які перебува-
ють на спрощеній системі оподаткування; 3) платника-
ми фіксованого сільськогосподарського податку;
4) управителем фонду операцій із нерухомістю власни-
кам сертифікатів фонду операцій із нерухомістю в ре-
зультаті розподілу доходу такого фонду.

Новацією ПК є те, що авансовий внесок із податку
на прибуток при виплаті дивідендів сплачується за
місцезнаходженням юридичної особи та її відокремле-
них підрозділів пропорційно до питомої ваги суми ви-
трат відокремлених підрозділів у загальній сумі таких
витрат платника податку, визначених в останній подат-
ковій звітності, поданій таким платником податку.

Згідно з Положенням "Про порядок збільшення
(зменшення) розміру статутного капіталу акціонерно-
го товариства" [1] збільшення розміру статутного кап-
італу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів
здійснюється виключно шляхом збільшення номіналь-
ної вартості акцій, що належать акціонерам, які є акціо-
нерами товариства на дату початку строку виплати ди-
відендів.

Збільшення розміру статутного капіталу товариства
за рахунок реінвестиції дивідендів можливо за умови
попереднього прийняття загальними зборами акціонерів
товариства рішень про затвердження річних результатів
діяльності товариства та порядку розподілу прибутку.

Право на отримання дивідендів та розпорядження
нарахованими дивідендами мають власники акцій, які є
акціонерами товариства на дату початку строку випла-
ти дивідендів.

Рішення про направлення нарахованих дивідендів
на збільшення статутного капіталу акціонерного това-
риства приймається одночасно з рішенням про внесен-
ня змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшен-
ням розміру статутного капіталу.

Український вчений В. Федоренко [4] виділяє, що
рішення про розподіл прибутку на реінвестиції та ви-
плату дивідендів оцінюється показником норми розпо-
ділу, тобто відношенням суми дивідендів до прибутку
після відрахування податків.
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Для аналізу дивідендної політики підприємства ви-
користовують коефіцієнт, який визначає відношення
дивіденду на одну акцію до прибутків на акцію. Вико-
ристовують також показник дивідендного покриття,
який показує, скільки разів дивіденд може бути випла-
чений з прибутку на одну акцію.

Найпростішою моделлю визначення дивідендів є
встановлення дивіденду як залишку або незалежної
теорії дивідендів. Згідно з цією теорією підприємство,
вибираючи дивідендну політику, має насамперед ви-
значити оптимальний бюджет капітальних вкладень, а
також частину власних коштів, що піде на фінансуван-
ня цього бюджету. Тільки після цього можна розрахо-
вувати суму доходу, що спрямовується на виплату ди-
відендів. Будь-який інший підхід призведе до того, що
ефективність підприємства в майбутньому стане нижчою
за можливу. За цією моделлю коефіцієнт виплати може
змінюватися щорічно.

Підприємство може здійснювати політику постійно-
го коефіцієнта виплати доходу у вигляді дивідендів. Але
тоді через зниження доходу дивіденди зменшаться, а
це, безумовно, призведе до зниження ринкової ціни
акцій підприємства. Причому зниження може бути істот-
ним, якщо інвестори сприймуть падіння дивідендів як
сигнал про негативні перспективи розвитку підприєм-
ства. Через це на практиці менеджери рідко дотриму-
ються цієї політики.

Поширенішою на практиці є політика постійного
збільшення доходу на одну акцію, девіз якої — ніколи
не зменшувати щорічного дивіденду. Якщо доходи на
одну акцію підприємства збільшуються, то збільшують-
ся і дивіденди на акцію, однак дещо повільніше, ніж
дохід. Але якщо дохід на акцію зменшується, то диві-
денд на акцію залишається на тому самому рівні або
дещо меншому.

Методика бухгалтерського обліку дивідендів недо-
статньо розглянута в науковій літературі, а норматив-
но-правова база, що регулює дане питання, має значні
недоліки.

Єдиний методичний підхід в організації обліку реін-
вестицій є запорукою нарощування капіталовкладень за
рахунок дивідендів.

На сьогодні Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку розроблені Методичні рекомендації
з бухгалтерського обліку операцій з формування ста-
тутного капіталу в акціонерних товариствах [9], які вста-
новлюють порядок відображення в бухгалтерському
обліку операцій по збільшенню розміру статутного ка-
піталу, зокрема шляхом реінвестиції дивідендів.

На нашу думку, методика відображення дивідендів
є недосконалою. Це стосується процедури оформлен-
ня операцій, пов'язаних з реінвестицією дивідендів. У
даному нормативному документі навіть не згадується
про реінвестицію дивідендів, нарахованих за простими
акціями, що досить дивно, адже, як відомо, частка про-
стих акцій значно більша, ніж привілейованих, за якими
виплачується фіксований розмір дивідендів. Наголошує-
мо на те, що процедура оформлення даної операції за
простими акціями значно складніша, ніж за привілейо-
ваними, оскільки діюче законодавство вимагає подан-
ня заяв щодо згоди спрямування акціонерами нарахо-
ваних дивідендів на збільшення статутного фонду то-

вариства, а оскільки кількість учасників може бути знач-
на, зробити це досить проблематично.

Також некоректно відображена кореспонденція
рахунків Дт 43 "Резервний капітал" та Кт 443 "Прибу-
ток, використаний у звітному періоді". Адже, як відо-
мо, відповідно до ст. 14 Закону України "Про госпо-
дарські товариства" [10] резервний капітал формуєть-
ся за рахунок щорічних відрахувань з чистого прибутку
в розмірі, не меншому за 5 %, а тому під час його
збільшення чистий прибуток вже є один раз зменшений.
Виходячи з того, що джерелом виплати дивідендів є
резервний капітал, то це характеризує повторне вико-
ристання у звітному році нерозподіленого прибутку.

У розділі "Реінвестування дивідендів" Методичних
рекомендацій з бухгалтерського обліку операцій з фор-
мування статутного капіталу в акціонерних товариствах,
присутня проводка Дт 671 "Розрахунки з учасниками за
нарахованими дивідендами" Кт 31 "Рахунки в банках",
що досить не коректно дану проводку розміщувати саме
в розділі реінвестування, оскільки, як відомо, дана опе-
рація не передбачає виплати дивідендів у грошовій
формі.

Із нормативним регулюванням та методикою бухгал-
терського обліку реінвестиції дивідендів тісно пов'яза-
не нормативне регулювання та методика оподаткуван-
ня таких операцій.

Згідно з п.п 153.3.6 Податкового кодексу України
до податкових доходів підприємства-емітента не вклю-
чається розмір реінвестованих дивідендів, оскільки дана
операція є не чим іншим, як прямою інвестицією в
підприємство. Суми грошових коштів або вартість май-
на, що надходять у корпоративні права платникам по-
датку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій, емі-
товані таким платником податку, не включаються до
доходу.

Стосовно оподаткування інвесторів слід зазначити,
що відповідно до п.п 167.2 Податкового кодексу став-
ка податку становить 5 відсотків бази оподаткування
щодо доходу, нарахованого як доходи у вигляді диві-
дендів. Згідно з п.п. 170.5.3 Податкового кодексу диві-
денди, нараховані платнику податку емітентом корпо-
ративних прав — резидентом, що є юридичною особою,
оподатковуються за ставкою, визначеною у пункті 167.2
цього Кодексу, крім дивідендів на користь фізичних осіб
(у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими кор-
поративними правами, які мають статус привілейованих
або інший статус, що передбачає виплату фіксованого
розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму ви-
плат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоратив-
не право), емітовану таким платником податку, які при-
рівнюються з метою оподаткування до виплати заробі-
тної плати з відповідним оподаткуванням.

ВИСНОВКИ
Отже, підсумовуючи сказане вище, запропоновано:
1. В аналітичному обліку до субрахунку 671 "Роз-

рахунки за нарахованими дивідендами" слід виділити
два субрахунки другого порядку, зокрема: 671.1 — ди-
віденди, виплачені в грошовій формі; 671.2 — дивіден-
ди, спрямовані на реінвестицію. Це дасть можливість
суттєво скоротити затрати часу у бухгалтерів. Наприк-
лад, підприємство за результатами звітного року отри-
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мало чистий прибуток. Загальними зборами акціонерів
вирішено 70 % нарахованих дивідендів спрямувати на
збільшення статутного капіталу (реінвестувати), а 30 %
виплатити акціонерам у грошовій формі. Якщо пропорції
участі в капіталі під час проведення реінвестиції зміне-
но, даний розподіл 671 субрахунку не матиме практич-
ної користі, оскільки дана операція оподатковувати-
меться в повному обсязі. Якщо ж при реінвестиції участь
у капіталі підприємства не змінилася, то 70 % нарахо-
ваних дивідендів не підлягають оподаткуванню відпов-
ідно до діючого законодавства, тоді як 30 % (призна-
чених для виплати в грошовій формі) оподатковуються
за загальними правилами. У цьому випадку субрахунок
другого порядку 671.1 "Дивіденди, виплачені в грошовій
формі" буде містити всю необхідну інформацію про
суму дивідендів, яка підлягає оподаткуванню.

Більше того, дане розмежування матиме інформа-
тивний характер щодо стану розрахунків з інвесторами
та буде корисне під час прийняття управлінських рішень.

2. Спрости процедуру оформлення реінвестицій ди-
відендів за простими акціями, оскільки діюче законо-
давство вимагає подання заяв щодо згоди спрямуван-
ня акціонерами нарахованих дивідендів на збільшення
статутного фонду товариства, а оскільки кількість учас-
ників може бути значна, зробити це досить проблема-
тично. Тому зручніше було б після прийняття рішення
на загальних зборах про реінвестицію дивідендів за
простими акціями подавати протокол загальних зборів
учасників.

3. З метою стимулювання реінвестиції дивідендів
необхідно мінімізувати податковий тиск як на емітента
цінних паперів, так і на інвестора. Вважаємо за доціль-
не внести зміни до діючого податкового законодавства,
які б передбачали звільнення від оподаткування реін-
вестиції не тільки за умови збереження розміру часток
у статутному капіталі. Даний захід дозволить у більш
значному обсязі спрямовувати отримані прибутки та,
відповідно, й дивіденди на розширення виробництва,
вдосконалення існуючих технологій, що обумовить ріст
прибутку в майбутньому. Це забезпечить економічний
розвиток підприємства та народного господарства в
цілому.
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