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Виплата дивідендів: пам’ятка для власників та директорів 

Кінець фінансового року – стандартний час для підбиття підсумків діяльності компанії. У більшості випадків 

для таких форм компаній, як ТОВ і АТ, це відбувається на річних загальних зборах акціонерів, де 

затверджується річний фінансовий звіт і, в залежності від його показників, вирішується питання щодо 

оголошення та виплати дивідендів.  

Для того, аби структуровано висвітлити це важливе питання ми обрали форму пам’ятки, де у вигляді 

таблиці скомпоновано усі важливі моменти, які слід взяти до уваги власникам та директорам 

компаній під час виплати дивідендів. 

В цілому, можна дійти висновку, що до процесу виплати дивідендів слід підійти комплексно та 

заздалегідь.  

Прочитайте пам’ятку на наступних сторiнках. 
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Пам’ятка 

 ТОВ АТ 

Загальні правила й 

вимоги 

- Статут; 

- Закон України «Про господарські 

товариства» 

- Статут; 

- Закон України «Про акціонерні товариства»; 

- Порядок виплати акціонерним товариством 

дивідендів, затверджений рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 12.04.2016 р. № 391 

Хто приймає 

рішення?  

 

Учасники на загальних зборах («Збори»)  після 

затвердження річного фінансового звіту. 

Акціонери на Зборах  після затвердження 

річного фінансового звіту. 

NB: Важливе застереження, спільне для ТОВ та АТ, - порядок виплати дивідендів (так само, як і 

затвердження річних результатів діяльності товариства та порядку розподілу прибутку), 

належить до виключної компетенції Зборів. Суд має право прийняти рішення про стягнення 

дивідендів лише за наявності рішення Зборів, на підставі якого визначаються розмір 

належних позивачу - учаснику (акціонеру) дивідендів, строки та порядок їх виплати. При цьому 

суд не може змусити товариство спрямувати прибуток на виплату дивідендів 

  

Хто має право 

отримати? 

 

Учасники  на момент початку виплати 

дивідендів 

Акціонери, що є в переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів, який 

затверджується наглядовою радою 

База Чистий прибуток як частина балансового 

прибутку , що лишається в його 

розпорядженні після сплати податків, зборів й 

інших обов’язкових платежів. Може бути як за 

результатами звітного року, так і з 

врахуванням нерозподілених прибутків за 

попередні роки 

 

Чистий прибуток  як частина балансового 

прибутку , що лишається в його 

розпорядженні після сплати податків, зборів й 

інших обов’язкових платежів може бути як за 

результатами звітного року, так і з 

врахуванням нерозподілених прибутків за 

попередні роки.  

NB: За привілейованими акціями дивіденди 

не залежать від фінансового результату й 

виплачуються за рахунок резервного капіталу 

АТ, прибутку минулих років (за наявності) або 

спеціального фонду 

 

Періодичність 

 

Немає обмежень Раз на рік не пізніше 30 квітня 

Форма 

 

Немає обмежень Лише в грошовій формі 

Розмір Не фіксовано, вказується у рішенні загальних 

зборів (як правило, пропорційно частці 

власника) 

 

Не фіксовано, вказується у рішенні загальних 

зборів (як правило, пропорційно кількості 

акцій). 

NB: Для власників привілейованих акцій 

розмір дивідендів чітко зафіксовано в статуті 

   

Порядок скликання 

та проведення 

Зборів 

Про проведення Зборів (із зазначенням 

порядку денного) необхідно повідомити всіх 

учасників не пізніше, ніж за 30 днів. 

Учасники, які не були присутні на Зборах, 

мають таке ж право на отримання дивідендів, 

як і присутні на Зборах. Не потрібно 

додатково повідомляти учасників (у т.ч. 

присутніх на Зборах) про прийняте рішення 

про виплату дивідендів 

Акціонерів, які мають право на отримання 

дивідендів, треба повідомити про проведення 

Зборів у порядку, установленому статутом. 

Крім того, ПАТ протягом 10 днів із дня 

прийняття рішення про виплату дивідендів за 

простими акціями повідомляє про дату, 

розмір, порядок і строки виплати таких 

дивідендів фондову біржу, у реєстрі якої воно 

знаходиться 
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 ТОВ АТ 

Строки виплати Не передбачено 

 

Дивіденди за простими акціями повинні бути 

виплачені протягом 6-ти місяців із дня 

прийняття Зборами відповідного рішення. По 

привілейованих акціях дивіденди мають бути 

виплачені не пізніше 6-ти місяців після 

закінчення звітного року 

 

Відповідальність  Якщо дивіденди не сплачено в належний 

строк, ТОВ зобов’язане повернути суму боргу 

з врахуванням встановленого індексу інфляції 

за весь час прострочення, а також 3% річних 

від простроченої суми 

 

Та ж, що й у ТОВ. 

NB: Окрім того, якщо в установлені строки 

дивіденди не були виплачені на  посадових 

осіб (директора тощо) АТ може бути 

накладено штраф в розмірі від 300 до 500 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян 

(від 5100 до 8500 грн) (ст. 1635 КУпАП) 

Обмеження на 

виплату дивідендів 

Обмеження на 

виплату дивідендів 

Дивіденди не можуть бути виплачено, якщо 

джерело виплати дивідендів потрапило під 

податкову заставу. Також, якщо ТОВ  

перебуває у процесі банкрутства, виплата 

дивідендів повинна узгоджуватися з 

розпорядником майна 

Та ж, що й у ТОВ. 

NB:  АТ не має права приймати рішення про 

виплату дивідендів і здійснювати їх виплату, 

якщо: 

1) звіт про результати розміщення акцій не 

було зареєстровано в установленому 

порядку; 

2) власний капітал АТ менший, ніж сума його 

статутного, резервного капіталів і розміру 

перевищення ліквідаційної вартості 

привілейованих акцій над їх номінальною 

вартістю; 

3) статутний капітал не внесено в повному 

обсязі. 

Крім того, АТ не має права виплачувати 

дивіденди за простими акціями в разі, якщо: 

1) АТ має зобов’язання з викупу акцій в 

акціонерів (у випадках, передбачених ст. 68 

Закону про АТ); 

2) поточні дивіденди за привілейованими 

акціями виплачено не повністю 

NB: Важливе застереження, спільне для ТОВ та АТ - обмеження, що встановлено НБУ в межах 

валютного регулювання сплати дивідендів інвесторам-нерезидентам. На даний момент все 

ще заборонено купівлю, перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон 

іноземному інвестору дивідендів за 2017 рік. За попередні роки це обмеження знято, однак, у 

разі одночасного (!) дотримання таких вимог: 

• купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон дивідендів 

здійснює емітент корпоративних прав/акцій, за якими виплачуються дивіденди, або 

депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах іноземного інвестора, або 

безпосередньо іноземний інвестор;  

• протягом календарного місяця зазначена в попередньому пункті особа здійснює 

купівлю/перерахування інвалюти з метою повернення за кордон дивідендів за 2014 - 2016 

роки в межах загальної суми, що не може перевищувати 5 000 000 доларів США (еквівалент 

цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, 

установленим НБУ на дату здійснення відповідної операції), а за період до 2013 року 

(включно) - у межах загальної суми, що не може перевищувати в еквіваленті 2 000 000 

доларів США; 

• купівля/перерахування інвалюти має здійснюватися через один уповноважений банк 
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Якщо після ознайомлення із пам’яткою у вас все ще залишились запитання (або виникли нові), 

спеціалісти нашої Компанії будуть раді прийти на допомогу: проконсультувати, здійснити детальний  

аналіз та розробку усіх документів, необхідних для належних та своєчасних оголошення та виплати 

дивідендів Вашого товариства. Наші спеціалісти мають багаторічний досвід в сфері 

корпоративного, договірного, трудового права та судового представництва з різними 

організаційними формами підприємств в Україні (ТОВ, АТ і т.д.). 

 

Марина Слободянюк 

Юрист 

Аккаунтор 

Офис: + 38 044 364 38 68 

maryna.slobodyanuk@accountorgroup.com 
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