
Як укласти договір поворотної фінансової допомоги

Правовою основою поворотної фінансової допомоги є договір 
позики. Тому коли укладаєте договір на таку фіндопомогу, 
орієнтуйтеся на правила, прописані у статтях 1046-1053 Цивільного 
кодексу України (ЦК).

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає 
другій стороні (позичальникові) у власність гроші або інші речі, 
визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується 
повернути таку саму суму грошей або таку саму кількість речей 
того самого роду і якості (ч. 1 ст. 1046 ЦК). Із цього визначення 
випливають головні відмінності позики від кредиту: предметом 
договору позики можуть бути не лише грошові кошти, як у випадку 
з отриманням кредиту, а й інші речі, визначені родовими ознаками. 
Йдеться про ознаки, що притаманні всім речам того самого роду та 
вимірюються числом, вагою, мірою (ст. 184 ЦК).

Договір позики є реальним. Його вважають укладеним лише 
з моменту передачі грошей або інших речей, визначених 
родовими ознаками. Щоб договір почав діяти, простої 
домовленості його сторін про умови надання позики недостатньо. 
Важливо, щоб обов’язково відбулася передача грошових коштів 
(речей).



Форма договору

Договір позики можна укласти як в усній, 
так і в письмовій формі.

Письмова форма договору є обов’
язковою, якщо:

● його сума не менше ніж у 10 разів 
перевищує встановлений законом 
розмір неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян (170 грн);

● сторони, або одна із сторін такого 
договору є юрсообою. У такому разі сума, 
на яку надають позику, значення не має 
(ст. 1047 ЦК).



Посвідчувати договір позики нотаріально не обов’язково. 
Однак якщо одна зі сторін виявила таке бажання, це робити не 
заборонено. У такому разі сплачують держмито у розмірі 1% суми 
договору, але не менше за один нмдг (пп. «д» п. 3 ст. 3 Декрету 
КМУ «Про державне мито» від 21.01.1993 № 7-93).

 Одержали на підприємницький рахунок ПФД, у вас має бути 
на руках договір ПФД, у якому буде зазначено строк повернення 
не більше 12 місяців, щоб ДФС не визнала ці гроші вашим 
доходом.

Важливий момент: рахувати старт 12-місячного строку треба 
не з дати, зазначеної в договорі, а з дня, що настає за днем 
фактичного надходження грошей (ст. 1046 ЦКУ).

Поворотну фінансову допомогу надають за договором, без 
нарахування відсотків або компенсації за користування цими 
грішми, і їх обов'язково треба повернути — ту саму суму, що 
отримали (пп. 14.1.257 ПКУ).


