Програма семінару.

1. Загальні критерії визнання та оцінки ОЗ. Класифікація за групами. Відмінності бухгалтерської і податкової
класифікації.
2. Вартісний критерій для МНМА в бухобліку та в податку на прибуток.
3. Формування первісної вартості (придбання, в т.ч. у нерезидента, внесок до статутного капіталу, самостійне
виготовлення, безоплатне отримання). Особливості визначення вартості при купівлі за інвалюту. Декілька
об’єктів за спільною вартістю: як розділити? ОЗ одночасно використовується в оподатковуваних/неподатковуваних та пільгових видах діяльності: що з ПДВ?
4. Строк використання ОЗ. Чи має він співпадати з мінімально допустимим строком амортизації в податку на
прибуток? Наслідки використання в діяльності ОЗ з нульовою вартістю на практиці.
5. Введення в експлуатацію: документальний супровід; встановлення ліквідаційної вартості; встановлення строку
корисного використання ОЗ; визначення місця зберігання рухомих ОЗ та інші «дрібнички».
6. Невиробничі ОЗ та МНМА – податковий погляд. Консервація ОЗ – процедура проведення, вплив на облік та
оподаткування. Проблема «мобілізованих» авто – що в обліку та оподаткуванні? ПДВ при зміні напрямку
використання ОЗ та МНМА.
7. Амортизація. Зміна методу амортизації. Амортизаційна різниця у податку на прибуток: хто застосовує. Правила
податкової амортизації. Відсутність різниць за МНМА - чи є податкові ризики?
8. Переоцінка ОЗ, її вплив на оподаткування податком на прибуток.
9. Автомобіль – особливий об’єкт ОЗ. Облікові та податкові питання щодо його експлуатації.
10. Ремонт і поліпшення ОЗ та МНМА: бухгалтерський та оподаткування. Як розмежувати технічне обслуговування,
ремонт капітальний від модернізації, реконструкції та поліпшень? Чим відрізняється їх облік? Чи можна
амортизувати ОЗ під час ремонту/поліпшення?
11. Вибуття ОЗ (продаж, ліквідація, безоплатна передача, внесок до статутного капіталу). Відображення в обліку та
податкові наслідки.
12. Операційна та інвестиційна нерухомість.
13. Визначення і поняття операційної оренди в Цивільному законодавстві та в Податковому Кодексі – важливі
відмінності;
14. Договір оренди, його важливі положення; істотні умови договору; розмежування обов’язків сторін; «ремонтні»
нюанси в договорі; компенсаційні платежі та інші «відшкодування» орендодавця; які норми доцільно закласти в
договір; які договори підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню?
15. Повноваження посадових осіб юрособи на надання основних засобів в оренду – важливо!
16. Документальний супровід передачі та повернення орендованого об’єкта;
17. Орендна плата – чи є вартісні обмеження? «дешево – дорого» – оцінюємо податкові ризики;
18. Бухоблік та оподаткування орендних операцій:
 у орендодавця
 періодичність нарахування орендної плати; відшкодування орендаря; виникнення доходу у орендодавця;
 особливості визначення бази обкладання ПДВ; особливості нарахування ПДВ при оплаті за перший і останній
місяць оренди; отримання завдатку;
 чи є наслідки при поверненні орендованого «капітально» відремонтованого об’єкта;
 у орендаря
 орендна плата, і компенсація комунальних платежів, земельного податку, експлуатаційних витрат, тощо на
користь орендодавця;
 акт наданих послуг з оренди – чи обов’язково його складати?
 витрати на ремонт та поліпшення орендованих об’єктів в бухоліку і в коригуючих різницях з податку на прибуток;
ремонти з компенсацією та без;
 податкові ризики при достроковому поверненні та закінченню дії договору оренди «відремонтованого» та
«модернізованого» об’єкта орендодавцю, яких коригувань не уникнути; ПДВ;
19. Нюанси оренди у фізичних осіб та у ФОП; документальний супровід; проблемні питання формування доходу від
оренди у ФОП;
20. Оренда і «єдинник»;
21. Особливості оподаткування «орендних» виплат нерезидентам;

Скачать нормативные документы по семинару можно по ссылке:

http://proficon.com.ua/250g92e01g9/
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Амортизація
Номер
групи
ст.138
ПКУ)

група 1
група 2

група 3

група 4

група 5

Методи амортизації ОЗ та МНМА
Мінімально
Дозволені методи амортизації
допустимі
строки коПодаток на прибуток
Бухгалтерський облік
рисного ви(ст.138 ПКУ)
(п. 26 П(С)БО 7)
користання
в податковому обліку,
років
Земельні ділянки
–
не нараховується
Капітальні витрати на поліпшення
15
• прямолінійний;
• прямолінійний;
земель, не пов'язані з будівництвом
• зменшення залишкової
• зменшення залишкової вартості;
вартості;
• прискореного зменшення
• прискореного зменшення залишкової вартості;
залишкової вартості;
• кумулятивний;
• кумулятивний
• виробничий
Будівлі
20
• прямолінійний;
• прямолінійний;
• зменшення залишкової
• зменшення залишкової вартості;
Споруди
15
вартості;
• прискореного зменшення
Передавальні пристрої
10
• прискореного зменшення залишкової вартості;
залишкової вартості;
• кумулятивний;
• кумулятивний
• виробничий
Машини та обладнання, з них:
5
• прямолінійний;
• прямолінійний;
• зменшення залишкової
• зменшення залишкової вартості;
–
електронно-обчислювальні
2
вартості;
• прискореного зменшення
машини,
інші
машини
для
• прискореного зменшення залишкової вартості;
автоматичного
оброблення
залишкової вартості;
• кумулятивний;
інформації,
• кумулятивний
• виробничий
– пов'язані з ними засоби зчитування
або друку інформації,
– пов'язані з ними комп'ютерні
програми (крім програм, витрати на
придбання яких визнаються роялті,
та/або програм, які визнаються
нематеріальним активом),
–
інші
інформаційні
системи,
комутатори, маршрутизатори, модулі,
модеми, джерела безперебійного
живлення та засоби їх підключення
до
телекомунікаційних
мереж,
телефони (в тому числі стільникові),
мікрофони і рації
Транспортні засоби
5
• прямолінійний;
• прямолінійний;
• зменшення залишкової
• зменшення залишкової вартості;
вартості;
• прискореного зменшення
• прискореного зменшення залишкової вартості;
залишкової вартості;
• кумулятивний;
• кумулятивний
• виробничий
Назва групи
(ст. 138 ПКУ та п. 5 П(С)БО 7)

прилади,
інвентар
група 6 Інструменти,
(меблі)
група 7 Тварини
насадження
та
група 8 Багаторічні
плодоносні рослини
група 9 Інші основні засоби

група 10 Бібліотечні фонди
група 11 Малоцінні необоротні
активи
4

4
6
10
12

матеріальні

–
–
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• прямолінійний;
• зменшення залишкової
вартості;
• прискореного зменшення
залишкової вартості;
• кумулятивний;
• прямолінійний;
• зменшення залишкової
вартості;
• прискореного зменшення
залишкової вартості;
• кумулятивний
-
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• прямолінійний;
• зменшення залишкової вартості;
• прискореного зменшення
залишкової вартості;
• кумулятивний;
• виробничий
• прямолінійний;
• зменшення залишкової вартості;
• прискореного зменшення
залишкової вартості;
• кумулятивний;
• виробничий
• прямолінійний;
• виробничий;
• «50 / 50»;
• «100-відсоткове списання»

група 12 Тимчасові (нетитульні) споруди

5

• прямолінійний

група 13 Природні ресурси
група 14 Інвентарна тара

–
6

група 15 Предмети прокату

5

• прямолінійний

• прямолінійний;
• виробничий

група 16 Довгострокові біологічні активи

7

Інші необоротні матеріальні активи

–

• прямолінійний;
• зменшення залишкової
вартості;
• прискореного зменшення
залишкової вартості;
• кумулятивний
• прямолінійний

• прямолінійний;
• зменшення залишкової вартості;
• прискореного зменшення
залишкової вартості;
• кумулятивний;
• виробничий*
•’прямолінійний;
• виробничий

• прямолінійний

• прямолінійний;
• виробничий
не нараховується
• прямолінійний;
• виробничий

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 25.07.2013 р. N 31-08410-07-27/22430
Щодо методів амортизації об'єктів основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів
<...> В бухгалтерському обліку амортизація нараховується із застосуванням методів, передбачених Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від
27.04.2000 р. N 92 (далі - П(С)БО 7).
П(С)БО 7 та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом
Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. N 561, визначено, що нарахування амортизації здійснюється протягом
строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів. Метод амортизації обирається підприємством
самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигід від його використання.
Вартість, яка амортизується, у разі зміни методу амортизації визначається як різниця між первісною (переоціненою)
вартістю необоротного активу (з урахуванням модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції) та
ліквідаційною вартістю і сумою накопиченої амортизації (зносу).
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується відповідно до пункту 27 П(С)БО 7. Отже, у
разі зміни методу амортизації з прямолінійного на метод нарахування 100 відсотків вартості в першому місяці, то
залишкова вартість такого об'єкта малоцінних необоротних матеріальних активів може бути замортизована у місяці,
наступному за місяцем таких змін.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
ПИСЬМО
от 25.06.2001 г. N 053-2989
Департамент налоговой политики и макроэкономического прогнозирования на запрос относительно амортизации
основных средств на предприятии в соответствии с Положением (стандартом) бухгалтерского учета 7 "Основные
средства", утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 27 апреля 2000 года N 92, сообщает.
[1] Начисление амортизации переоцененного объекта основных средств производится с его переоцененной стоимости с
месяца, следующего за месяцем, в котором была произведена переоценка.
[3] Начисление амортизации приостанавливается с месяца, следующего за месяцем, в котором начались работы по
реконструкции, модернизации, достройке, дооборудованию или консервации объекта основных средств, и начинается с
месяца, следующего за месяцем, в котором объект основных средств стал пригодным для полезного использования.
[5] При начислении амортизации по методу уменьшения остаточной стоимости объекта сумма амортизации за период
его эксплуатации в первом году эксплуатации определяется как произведение годовой суммы амортизации (за двенадцать
месяцев) на отношение количества месяцев его эксплуатации к двенадцати, которое вычитается из первоначальной
стоимости объекта для определения его остаточной стоимости на начало второго года эксплуатации.
[6] Амортизация основных средств может начисляться с применением метода остаточной стоимости, при условии что
такие объекты имеют ликвидационную стоимость.
[7] При начислении амортизации объекта основных средств с применением метода ускоренного уменьшения
остаточной стоимости в последний год его полезного использования сумма амортизации равняется его остаточной
стоимости за вычетом ликвидационной стоимости.
[4] В примере с начисленной амортизацией после модернизации сумма амортизации до истечения срока полезного
использования должна равняться 4000 (8000 - 5000 + 1000) грн., а не 3375.
[2] Годовая (соответственно, и месячная) сумма амортизации изменяется в результате изменения остаточной стоимости
объекта основных средств (переоценка, изменение полезности, частичная ликвидация, модернизация, модификация,
достройка, дооборудование, реконструкция и т. п.), срока полезного использования (эксплуатации) и методов начисления
амортизации исходя соответственно из новой остаточной стоимости, нового срока полезного использования
(эксплуатации) и нового метода ее начисления.
[8 - 9] Годовая сумма амортизации при применении кумулятивного метода может определяться как произведение новой
(переоцененной) амортизируемой стоимости и кумулятивного коэффициента, рассчитанного исходя из оставшегося срока
полезного использования объекта. Месячная сумма определяется делением годовой суммы амортизации на 12.
ЧП «Профи Консалт»
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[10] Начисление амортизации по норме налогового законодательства используется для отражения суммы на счете учета
затрат и счете учета износа (амортизации) основных средств.
Пример:
Условие:
Производственное предприятие в декабре 2015 года ввело в эксплуатацию пресс-автомат,
первоначальная стоимость которого составляет 20000 грн.
Следовательно, начисление амортизации на стоимость этого объекта начинается с января
следующего года.
Поскольку ликвидационная стоимость объекта определена в сумме 2000 грн., то амортизируемая
стоимость составляет 18000 грн. (20000 - 2000).
Пресс-автомат рассчитан на производство 72000 изделий, а срок его эксплуатации составляет 3 года.
Прямолинейный метод
В случае применения прямолинейного метода годовая сумма амортизации определяется делением амортизируемой
стоимости на срок полезного использования объекта основных средств. При этом месячная сумма амортизации
определяется делением годовой суммы амортизации на 12.
Используя исходные данные, приведенные в примере, получим следующие результаты:
– годовая сумма амортизации составляет 6000 грн. (18000 / 3);
– месячная сумма амортизации составляет 500 грн. (6000 / 12).
Недостаток этого метода заключается в том, что он не учитывает особенностей морального износа объекта, а также
рост расходов на ремонт в последние годы эксплуатации объекта (в сравнении с первыми годами).
Однако очевидным его преимуществом является простота расчета и возможность планирования на будущие периоды
сумм начисленной амортизации.
Метод уменьшения остаточной стоимости
При применении метода уменьшения остаточной стоимости годовая сумма амортизации определяется как
произведение остаточной стоимости объекта на начало отчетного года или первоначальной стоимости на дату начала
начисления амортизации и годовой нормы амортизации.
Годовая норма амортизации (в процентах) исчисляется как разница между единицей и результатом корня
степени количества лет полезного использования объекта из результата от деления ликвидационной
стоимости объекта на его первоначальную стоимость.
Для применения метода уменьшения остаточной стоимости предприятию необходимо обязательно определить
ликвидационную стоимость объекта, то есть ликвидационная стоимость не должна быть равной нулю (письмо Минфина
от 25.06.2001 № 053-2989).
Начисление амортизации производится ежемесячно.
Поэтому месячная сумма амортизации определяется делением годовой суммы амортизации на 12.
Если подытожить равные месячные суммы амортизации, начисленные за каждый из 12 месяцев одного года, то
полученный результат может незначительно отличаться от определенной расчетным путем годовой суммы амортизации.
Это объясняется несущественными погрешностями, возникающими вследствие округления чисел.
Таблица 1
Сумма амортизации,
Годовая сумма
Месячная сумма
Остаточная стоимость,
Период
начисленная за 12
амортизации, грн.
амортизации, грн.
грн.
месяцев, грн.
1 год
20000,00 х 53,58 % =
10716,00 / 12 = 893,00
893,00 х 12 = 10716,00
20000,00 - 10716,00 =
10716,00
9284,00
2 год
9284,00 х 53,58 % = 4974,37 4974,37 / 12 = 414,53
414,53 х 12 = 4974,36 9284,00 - 4974,36 = 4309,64
3 год
4309,64 х 53,58 % = 2309,11 2309,11 / 12 = 192,43
192,43 х 12 = 2309,16
4309,64 - 2309,16 =
2000,48*
* Остаточная стоимость пресс-автомата (2000,48 грн.) отличается на 48 копеек от его ликвидационной стоимости (2000
грн.) вследствие округления чисел в процессе начисления амортизации.
Недостатком метода уменьшения остаточной стоимости является довольно высокая сложность расчета суммы
амортизации: предполагает обязательное наличие ликвидационной стоимости (она не должна равняться нулю),
необходимой для расчета нормы амортизации.
Однако его преимуществом (для тех предприятий, которым это важно) является начисление больших сумм
амортизации в первых периодах использования объекта основных средств по сравнению с дальнейшими периодами.
Метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости
При применении метода ускоренного уменьшения остаточной стоимости годовая сумма амортизации определяется как
произведение остаточной стоимости объекта на начало отчетного года или первоначальной стоимости на дату начала
начисления амортизации и двойной годовой нормы амортизации, исчисляемой исходя из срока полезного использования
объекта.
Согласно условиям примера норма амортизации составляет 33,33 % (100 % / 3 года). Следовательно, двойная норма
амортизации равна 66,66 % (33,33 % х 2).
При начислении амортизации объекта основных средств с применением метода ускоренного уменьшения остаточной
стоимости в последний год его полезного использования сумма амортизации равняется его остаточной стоимости за
вычетом ликвидационной стоимости.
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Таблица 2
Период
1 год

Годовая сумма
амортизации, грн.

Месячная сумма
амортизации, грн.

Сумма амортизации,
начисленная за 12
месяцев, грн.
1111,00 х 12 = 13332,00

Остаточная стоимость,
грн.

20000,00 х 66,66 % =
13332,00 / 12 = 1111,00
20000,00 - 13332,00 =
13332,00
6668,00
2 год
6668,00 х 66,66 % = 4444,89 4444,89 / 12 = 370,41
370,41 х 12 = 4444,92 6668,00 - 4444,92 = 2223,08
3 год
2223,08 - 2000,00 = 223,08
223,08 / 12 = 18,59*
18,59 х 12 = 223,08
2223,08 - 223,08 = 2000,00
грн.*
* На начало последнего (третьего) года предприятие определило разницу (223,08 грн.) между остаточной стоимостью
пресс-автомата (2223,08 грн.) и его ликвидационной стоимостью (2000,00 грн.). Дальше эта разница (223,08 грн.) делится
на 12 и определяется месячная сумма амортизации - 18,59 грн.
Преимущества и недостатки этого метода фактически те же, что и у метода уменьшения остаточной стоимости.
Кумулятивный метод
При применении кумулятивного метода годовая сумма амортизации определяется как произведение амортизируемой
стоимости и кумулятивного коэффициента.
Кумулятивный коэффициент рассчитывается путем деления количества лет, оставшихся до конца срока
полезного использования объекта основных средств, на сумму числа лет его полезного использования.
Согласно примера сумма числа лет полезного использования объекта составляет: 1 + 2 + 3 = 6.
Таблица 3
Кумулятивный
Месячная сумма амортизации,
Период
Годовая сумма амортизации, грн.
коэффициент
грн.
1 год
3/6
18000,00 х 3 / 6 = 9000,00
9000,00 / 12 = 750,00
2 год
2/6
18000,00 х 2 / 6 = 6000,00
6000,00 / 12 = 500,00
3 год
1/6
18000,00 х 1 / 6 = 3000,00
3000,00 / 12 = 250,00
Недостатком кумулятивного метода является относительно высокая сложность расчета суммы амортизации.
Однако его преимуществом (для тех предприятий, которым это важно) является начисление больших сумм
амортизации в первых периодах использования объекта основных средств по сравнению с дальнейшими периодами.
Производственный метод
При применении производственного метода месячная сумма амортизации определяется как произведение фактического
месячного объема продукции (работ, услуг) и производственной ставки амортизации. Производственная ставка
амортизации исчисляется делением амортизируемой стоимости на общий объем продукции (работ, услуг), который
предприятие ожидает сделать (выполнить) с использованием объекта основных средств.
Согласно условиям примера пресс-автомат рассчитан на производство 72000 изделий, а его амортизируемая стоимость
составляет 18000 грн. На основании этих данных производственная ставка амортизации равна 0,25 грн. (18000 / 72000).
Предположим, что в январе на пресс-автомате изготовлено 2050 изделий, в феврале – 1900 изделий, в марте – 2050
изделий.
Таблица 4
Период
Объем производства, шт.
Сумма амортизации, грн.
Остаточная стоимость, грн.
Январь
2050
2050 х 0,25 = 512,50
20000,00 - 512,50 = 19487,50
Февраль
1900
1900 х 0,25 = 475,00
19487,50 - 475,00 = 19012,50
Март
2050
2050 х 0,25 = 512,50
19012,50 - 512,50 = 18500,00
Аналогичным образом начисляется амортизация и в следующих месяцах (главное, чтобы на предприятии велся учет
деталей, изготовленных на пресс-автомате в течение месяца).
Недостатком производственного метода является сложность планирования на будущие периоды сумм начисляемой
амортизации.
Однако преимуществом является простота расчета суммы амортизации и наличие связи между интенсивностью
участия основных средств в производстве и суммой начисленной амортизации. Его удобно применять при определении
амортизации автотранспорта (в зависимости от его пробега), производственного оборудования, и.т.д.

Податок на прибуток
Придбання ОЗ у ФОП – податкові ризики
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 04.03.2019 р. N 864/ІПК/08-01-13-02-10
Щодо нарахування амортизації основних фондів, придбаних у фізичної особи - підприємця
Закон України від 16.07.99 N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", із змінами і
доповненнями (далі - Закон N 996), поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України,
незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів
господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність
згідно з законодавством (п. 1 ст. 2 Закону N 996).
Відповідно до п. 2 ст. 3 Закону N 996, бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством.
Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних
ЧП «Профи Консалт»
т/ф (044)247-45-75
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бухгалтерського обліку.
В бухгалтерському обліку методологічні засади формування інформації про основні засоби, інші необоротні
матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначено в Положенні
(стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (П(С)БО 7), затвердженому наказом Міністерства фінансів України
від 27.04.2000 N 92, та Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 30.09.2003 N 561.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються ПКУ.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом
походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового
результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці,
які виникають відповідно до положень ПКУ.
Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений
за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів
гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці
(крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень
цього розділу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами
бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має
право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім
від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього
розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо
розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за
перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату
також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).
Різниці, які виникають під час нарахування амортизації необоротних активів, формуються згідно з вимогами ст. 138
ПКУ.
Пунктом 138.1 ст. 138 ПКУ встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої
амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно з п. 138.2 ст. 138 ПКУ зменшується на
суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 ПКУ.
Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень,
встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I, підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 ПКУ. За таким розрахунком
застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку, крім "виробничого" методу (пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 ПКУ).
Разом з тим, не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел, зокрема, витрати на придбання
невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів (п. 138.3.2 ст. 138 ПКУ).
Терміни "невиробничі основні засоби", "невиробничі нематеріальні активи" означають відповідно основні засоби,
нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.
Отже, платники податку на прибуток, які застосовують податкові різниці, що виникають при нарахуванні амортизації
необоротних активів, відповідно до ст. 138 ПКУ, збільшують фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої
амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідно зменшують фінансовий результат
до оподаткування на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст.
138 ПКУ.
При цьому, відповідно до п. 44.1 ст. 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік
доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на
підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з
обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних,
не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.
Класифікація ОЗ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 25.09.2018 р. N 4150/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо нарахування амортизації у податковому обліку на основні засоби у вигляді сонячної електростанції (наземні
конструкції)
… Підпунктом 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Кодексу встановлено, що амортизація - систематичний розподіл вартості основних
засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання
(експлуатації).
У податковому обліку амортизації підлягають основні засоби, які призначені для використання в господарській
діяльності платника податку.
Згідно з Державним класифікатором України ДК 013-97 "Класифікація основних фондів", затвердженого наказом
Держстандарту України від 19.08.97 N 507 (далі - КОФ), який призначений, зокрема, для визначення норм амортизації
основних фондів та віднесення амортизаційних відрахунків на витрати виробництва, споруди електростанцій та
підприємств електро- і теплоенергетики відносяться до групи основних фондів "будівлі, споруди, їх структурні
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компоненти та передавальні пристрої".
Для цілей податкової амортизації групи основних засобів та інших необоротних активів, а також мінімально допустимі
строки їх амортизації у податковому обліку визначені у пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу.
Зокрема, мінімально допустимі строки корисного використання для групи основних засобів "Споруди" (група 3)
встановлені терміном 15 років.
Ліквідаційна вартість
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 10.06.2019 р. N 2638/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо визначення ліквідаційної вартості об'єкта основних засобів у вартості основних засобів, що амортизується
в податковому обліку
…. Відповідно до п. 138.1 та п. 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму
нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації
основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 цієї статті.
Нормативним документом, що регламентує бухгалтерський облік основних засобів, а також їх відображення у
міжнародній фінансовій звітності, є Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби" від 01.01.2014
(далі - МСБО16).
Згідно п. 6 МСБО16 сума, що амортизується, - це собівартість активу або інша сума, що замінює собівартість, за
вирахуванням його ліквідаційної вартості.
Ліквідаційна вартість активу - це попередньо оцінена сума, яку суб'єкт господарювання отримав би на поточний час від
вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в
стані, очікуваному по закінченні строку його корисної експлуатації.
Таким чином, ліквідаційна вартість об'єкта основних засобів та необоротних активів визначається згідно з
правилами бухгалтерського обліку.
При визначенні вартості основних засобів, що амортизується, у т. ч. у податковому обліку, платник податку
вираховує ліквідаційну вартість об'єкта основних засобів, визначену відповідно до правил бухгалтерського обліку.
Коргування за переоцінкою незавершеного виробництва
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 10.04.2019 р. N 1540/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування за операцією з переоцінки незавершеного
будівництва
… Відповідно до пп. "а" пп. 14.1.81 п. 14.1 ст. 14 Кодексу капітальні інвестиції - господарські операції, що
передбачають придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних
активів, що підлягають амортизації відповідно до норм цього Кодексу.
Згідно п. 48 розділу 9 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 30.09. 2003 N 561 (далі - Методичні рекомендації) затрати з будівництва (виготовлення),
придбання і поліпшення об'єктів основних засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення об'єктів в
експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом).
Капітальні інвестиції обліковуються у складі незавершеного будівництва до введення об'єктів основних засобів в
експлуатацію (п. 52 Методичних рекомендацій).
Відповідно до пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних
копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних
доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000
гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово
зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з
дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
Таким чином, незавершені капітальні інвестиції не є основними засобами, обліковуються в окремій групі, а також їх
вартість не підлягає амортизації.
Отже, оскільки незавершені капітальні інвестиції (незавершене будівництво) не належать до основних засобів,
то різниці, які визначаються згідно зі ст. 138 Кодексу, за такими активами у платника не виникають.
Відповідно до п. 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема, на суму дооцінки
основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Таким чином, у разі проведення дооцінки основних засобів та нематеріальних активів, що не уцінювались після
01.01.2015, фінансовий результат до оподаткування не зменшується на суму такої дооцінки основних засобів та
нематеріальних активів.
Амортизація після реорганізації підприємства
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 26.04.2019 р. N 1853/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Шодо нарахування амортизації у виділеного (нового) після реорганізації підприємства на основні засоби, внесені до
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статутного капіталу
Відповідно до п. 1 ст. 109 Цивільного кодексу України виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна,
прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.
Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом
походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового
результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці,
які виникають відповідно до положень Кодексу.
Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта оподаткування
встановлено ст. 138 Кодексу.
Згідно з п. 138.1 та п. 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої
амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації
основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 цієї статті.
Відповідно до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів
здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I цього Кодексу, пп. 138.3.2 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу.
Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та
нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень
бухгалтерського обліку.
Згідно з пп. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Кодексу сума залишкової вартості основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно
до положень розділу III цього Кодексу, вважається залишковою вартістю таких засобів і активів для цілей оподаткування
податком на прибуток.
Отже, податковій амортизації згідно з положеннями пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу у підприємства, яке виділилось,
підлягає залишкова вартість переданих йому по розподільчому балансу основних засобів, визначена згідно з вимогами пп.
14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, за умови їх використання в господарській діяльності.
Коригування при реорганізації
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 30.05.2018 р. N 2370/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Відповідно до п. 1 ст. 109 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) виділом є перехід за розподільчим балансом
частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.
Згідно з пп. 98.1.3 п. 98.1 ст. 98 Кодексу під реорганізацією платника податків у цій статті розуміється зміна його
правового статусу, яка передбачає будь-яку з таких дій або їх поєднання, зокрема поділ платника податків на декілька осіб,
а саме поділ його майна між статутними фондами новоутворених юридичних осіб та/або фізичними особами, внаслідок
якого відбувається ліквідація юридичного статусу платника податків, який поділяється.
Отже, унаслідок виділення створюється новий платник податку, а той, із якого відбувся виділ, продовжує
функціонувати.
На підставі п. 2 ст. 109 ЦКУ після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв
рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс.
Щодо виникнення податкових різниць у підприємства, що реорганізується, при передачі до статутного фонду
іншої юридичної особи основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення)
фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Різниці за операціями з передачі за розподільчим балансом основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей при проведенні реорганізації шляхом виділу для коригування фінансового результату до
оподаткування положеннями Кодексу не передбачено.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до
оподаткування.
Щодо нарахування амортизації відповідно до ст. 138 Кодексу у нового (виділеного) підприємства на основні
засоби (нематеріальні активи), внесені до статутного фонду
Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта оподаткування
встановлено ст. 138 Кодексу.
Згідно з п. 138.1 та п. 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої
амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації
основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 цієї статті.
Відповідно до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів
здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I цього Кодексу, пп. 138.3.2 10
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138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу.
Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та
нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень
бухгалтерського обліку.
Згідно з пп. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Кодексу сума залишкової вартості основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно
до положень розділу III цього Кодексу, вважається залишковою вартістю таких засобів і активів для цілей оподаткування
податком на прибуток.
Отже, податковій амортизації згідно з положеннями пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу у підприємства, яке виділилось,
підлягає залишкова вартість переданих йому по розподільчому балансу основних засобів, визначена згідно з вимогами пп.
14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, за умови їх використання в господарській діяльності.
ОЗ законсервували: чи нараховувати амортизацію за МСБО?
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 19.07.2018 р. N 3171/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо нарахування амортизації у податковому обліку на виробничі основні засоби, що знаходяться на консервації,
капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення)
фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта оподаткування
встановлено ст. 138 Кодексу.
Згідно з п. 138.1 та п. 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої
амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації
основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 цієї статті.
Відповідно до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів
здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу І цього Кодексу, пп. 138.3.2 138.3.4 цього пункту.
Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та
нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень
бухгалтерського обліку.
Підпунктом 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Кодексу встановлено, що амортизація - систематичний розподіл вартості основних
засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання
(експлуатації).
Відповідно до п. 6 ст. 121 Закону України від 16 липня 1999 року N 996- XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов'язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової
звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами.
Порядок визнання, оцінки основних засобів, нарахування їх амортизації, списання з балансу та розкриття інформації
про основні засоби у фінансовій звітності визначається Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 16 "Основні
засоби" (далі - МСБО 16).
Пунктом 55 МСБО 16 передбачено, що амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання,
тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб,
визначений управлінським персоналом. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на
дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як
утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
У податковому обліку амортизації підлягають основні засоби, які призначені для використання в господарській
діяльності платника податку.
Таким чином, якщо на основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності платника
податку в бухгалтерському обліку не припиняється нарахування амортизації на період виведення їх з експлуатації
у зв’язку з консервацією, капітальним ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням,
реконструкцією та іншим поліпшенням основних засобів, то в податковому обліку на них також буде
нараховуватись амортизація
Ремонт, реконструкція, модернізація
Чи включаються при коригуванні фінрезультату до оподаткування різниці на суму витрат на ремонт, реконструкцію,
модернізацію або інші поліпшення невиробничих орендованих основних засобів платниками податку на прибуток, які
ведуть бухоблік за міжнародними стандартами?
Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за
її межами, який визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного
у фінзвітності підприємства відповідно до ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями Податкового
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кодексу.
Відповідно до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 цього Кодексу розрахунок амортизації основних засобів (далі — ОЗ)
або нематеріальних активів здійснюється згідно з ПБО або МСФЗ з урахуванням обмежень, установлених пп. 14.1.138
п. 14.1 ст. 14 зазначеного Кодексу, підпунктами 138.3.2 — 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 цього Кодексу. При такому розрахунку
застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними ПБО, крім «виробничого» методу.
При цьому не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел витрати на придбання/самостійне
виготовлення, а також витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ.
Термін «невиробничі основні засоби» означає відповідно ОЗ, не призначені для використання в господарській
діяльності платника податку.
Отже, незалежно від того, за якими стандартами ведеться бухоблік, фінрезультат до оподаткування
збільшується на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих
орендованих ОЗ.
Вісник. Офіційно про податки 3 листопада 2017, Пʼятниця, №41 (945)
ОЗ на ремонті, реконструкції - амортизація?
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 02.07.2019 р. N 3034/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо визначення строку корисного використання (експлуатації) основного засобу для нарахування амортизації у
податковому обліку у разі перебування об'єкта основних засобів на капітальному ремонті, модернізації, добудові,
дообладнанні, реконструкції в межах одного місяця
З питання нарахування амортизації основних засобів у податковому обліку у випадку, якщо такі основні засоби
знаходяться на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції,
Міністерством фінансів України надано роз'яснення листом від 22.04.2019 N 11210-09-63/11170.
Параграфом 55 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби" (далі - МСБО 16) передбачено,
що "амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця
розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським
персоналом. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив
класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для
продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Отже, амортизацію не припиняють, коли
актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю. Проте
згідно з використаними методами амортизації, амортизаційні відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо немає
виробництва".
При цьому відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток
підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування
(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій
звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені положеннями Кодексу.
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначені у ст. 138 Кодексу.
Коригування фінансового результату до оподаткування передбачає збільшення фінансового результату до
оподаткування на суму амортизації основних засобів або нематеріальних активів, нарахованої відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (абзац другий п. 138.1 ст.
138 Кодексу), та зменшення фінансового результату до оподаткування на суму амортизації основних засобів або
нематеріальних активів, розрахованої відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу (абзац другий п. 138.2 ст. 138 Кодексу).
Крім того, пп. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Кодексу наведено поняття "амортизація", яке визначається як систематичний
розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх
корисного використання (експлуатації). Аналогічні за своєю сутністю поняття "амортизація" містяться в П(С)БО 7 та
МСБО 16.
З огляду на вищевикладене, платники податку, які застосовують положення міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку, при обчисленні податку на прибуток не враховують амортизацію об'єктів основних засобів, переведених на
реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію, при обчисленні податку на прибуток підприємств,
оскільки період перебування основного засобу на реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні, консервації не є
строком корисного використання (експлуатації) такого основного засобу.
При цьому для цілей нарахування амортизації відповідно до ст. 138 Кодексу строк корисного використання не
включає в себе періоди, коли основний засіб перебував на капітальному ремонті, модернізації, добудові,
дообладнанні, реконструкції.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 02.07.2019 р. N 3034/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо визначення строку корисного використання (експлуатації) основного засобу для нарахування амортизації у
податковому обліку у разі перебування об'єкта основних засобів на капітальному ремонті, модернізації, добудові,
дообладнанні, реконструкції в межах одного місяця
З питання нарахування амортизації основних засобів у податковому обліку у випадку, якщо такі основні засоби
знаходяться на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції,
Міністерством фінансів України надано роз'яснення листом від 22.04.2019 N 11210-09-63/11170.
Параграфом 55 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби" (далі - МСБО 16) передбачено,
що "амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця
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розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як
утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з
МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Отже, амортизацію не припиняють, коли актив не
використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю. Проте згідно з
використаними методами амортизації, амортизаційні відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо немає виробництва".
При цьому відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток
підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування
(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій
звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені положеннями Кодексу.
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначені у ст. 138 Кодексу.
Коригування фінансового результату до оподаткування передбачає збільшення фінансового результату до
оподаткування на суму амортизації основних засобів або нематеріальних активів, нарахованої відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (абзац другий п. 138.1 ст.
138 Кодексу), та зменшення фінансового результату до оподаткування на суму амортизації основних засобів або
нематеріальних активів, розрахованої відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу (абзац другий п. 138.2 ст. 138 Кодексу).
Крім того, пп. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Кодексу наведено поняття "амортизація", яке визначається як систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Аналогічні за своєю сутністю поняття "амортизація" містяться в П(С)БО 7 та МСБО 16.
З огляду на вищевикладене, платники податку, які застосовують положення міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку, при обчисленні податку на прибуток не враховують амортизацію об'єктів основних засобів, переведених на
реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію, при обчисленні податку на прибуток підприємств,
оскільки період перебування основного засобу на реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні, консервації не є
строком корисного використання (експлуатації) такого основного засобу.
При цьому для цілей нарахування амортизації відповідно до ст. 138 Кодексу строк корисного використання не
включає в себе періоди, коли основний засіб перебував на капітальному ремонті, модернізації, добудові,
дообладнанні, реконструкції.
Коригування по безоплатно переданим ОЗ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 02.07.2019 р. N 3039/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо податкового обліку операцій з дарування нерухомого майна юридичною особою фізичній особі
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є
прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або
зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності
підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації
необоротних активів, здійснюється відповідно до пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу.
Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:
на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі
ліквідації або продажу такого об'єкта;
на суму залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних
активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта.
Згідно з п. 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується:
на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням
положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта;
на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта невиробничих основних засобів або
невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому
числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів,
але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.
Терміни "невиробничі основні засоби", "невиробничі нематеріальні активи" означають відповідно основні засоби,
нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.
Відповідно до пп. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Кодексу залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів для цілей розділу III "Податок на прибуток підприємств" - сума залишкової вартості таких засобів
та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень
розділу III Кодексу.
Отже, у разі продажу (безоплатної передачі) основних засобів, які використовуються у господарській діяльності,
фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до
правил бухгалтерського обліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням
положень ст. 138 Кодексу.
У разі продажу невиробничих основних засобів фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму
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залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів, визначеної відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та зменшується на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого
об'єкта невиробничих основних засобів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому
числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, але не більше суми
доходу (виручки), отриманої від такого продажу.
Різниця, що виникає у разі здійснення операції з надання безповоротної допомоги (безоплатного надання товарів, робіт,
послуг) визначається відповідно до пп. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.
Так, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та
платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення" цього Кодексу, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг),
перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого
перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення підпункту 140.5.9 цього пункту.
Тобто якщо отримувачем безоплатно наданих товарів (нерухомого майна) виступає фізична особа, яка є платником
податку на доходи фізичних осіб на загальних умовах, то різниці відповідно до пп. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу не
виникають.
У разі, якщо отримувачем безоплатно наданих товарів (нерухомого майна) є платник єдиного податку, то фінансовий
результат до оподаткування надавача такої допомоги - платника податку на прибуток коригується відповідно до пп.
140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.
Коригування – переоцінка ОЗ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 12.06.2019 р. N 2695/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо врахування переоцінки основних засобів у різницях
…..Підпунктом 138.3.1 п. 138.1 ст. 138 Кодексу встановлено, що для розрахунку амортизації відповідно до положень п.
138.3 ст. 138 Кодексу визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки
(уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.
Отже, результати переоцінки (уцінки, дооцінки) основних засобів і нематеріальних активів, яка проведена відповідно
до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, не
враховуються при нарахуванні амортизації необоротних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу.
Коригування – продажу інвестнерухомості
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 04.06.2019 р. N 2538/ІПК/26-15-12-03-11
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування у разі здійснення операцій з продажу інвестиційної
нерухомості
Відповідно до п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 N 779 (далі - П(С)БО 32), інвестиційна нерухомість - власні або
орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з
метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів,
надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому
від її використання економічні вигоди у вигляді орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, та її первісна
вартість може бути достовірно визначена (п. 8 П(С)БО 32).
На дату балансу інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно
визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення
корисності та вигод від її відновлення, що визнаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28
"Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 N 817.
Якщо інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю, то на кожну дату балансу сума збільшення
або зменшення справедливої вартості інвестиційної нерухомості відображатиметься у складі іншого операційного доходу
або інших витрат від операційної діяльності відповідно.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення)
фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог ст. 138
Кодексу.
Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:
на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат
звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності;
на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до
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національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі
ліквідації або продажу такого об'єкта;
на суму залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних
активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта;
на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи
невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Згідно з п. 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується:
на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу;
на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням
положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта;
на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених
до витрат втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта невиробничих основних засобів або
невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому
числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів,
але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.
Залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу III Кодексу сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою
розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III Кодексу (пп. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та
нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень
бухгалтерського обліку (пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу).
З урахуванням вимог пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу для цілей оподаткування амортизація основних засобів
нараховується у разі їх призначення для використання в господарській діяльності платника податку.
Таким чином, у разі здійснення операцій з продажу інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку
за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування фінансового результату до
оподаткування згідно з нормами п. 138.1 та п. 138.2 ст. 138 Кодексу не здійснюється. Результат від продажу таких активів
визначається згідно з правилами бухгалтерського обліку та відображається у складі фінансового результату до
оподаткування без коригувань.
Згідно з пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2017, фінансовий результат до оподаткування
збільшується, зокрема, на суму уцінки інвестиційної нерухомості, яка оцінюється за справедливою вартістю, відображеної
у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше
проведеної дооцінки таких активів.
Починаючи з 01.01.2017, суми уцінки та дооцінки інвестиційної нерухомості, які обліковуються за справедливою
вартістю, не враховуються у різницях при коригуванні фінансового результату до оподаткування.
Коригування – дооцінка інвестнерухомості
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 03.04.2019 р. N 1410/ІПК/20-40-12-04-11
Про фінансовий результат діяльності підприємства дооцінки інвестиційно нерухомості при зміні політики
обліку з первісної вартості на облік по справедливій вартості та відображенні суми такої дооцінки в декларації
податку на прибуток підприємства,
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення)
фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог ст. 138
Кодексу.
Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:
на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат
звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності;
на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі
ліквідації або продажу такого об'єкта;
на суму залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних
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активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта;
на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи
невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Згідно з п. 138.2 ст. 138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується:
на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 цієї статті;
на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням
положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта;
на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених
до витрат втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта невиробничих основних засобів або
невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому
числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів,
але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.
Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та
нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно положень бухгалтерського
обліку (пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу).
З урахуванням вимог пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу для цілей оподаткування амортизація основних засобів
нараховується у разі їх призначення для використання в господарській діяльності платника податку.
Згідно пункту 18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 N 779, інвестиційна нерухомість, що обліковується за первісною
вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її
відновлення, переоцінці не підлягає.
Таким чином, у разі здійснення операцій з переоцінки інвестиційної нерухомості, яка обліковується у
фінансовому обліку за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування
фінансового результату до оподаткування згідно з нормами ст. 138 Кодексу не здійснюється. Результат від
переоцінки таких активів визначається згідно з правилами бухгалтерського обліку, та відображається у складі
фінансового результату до оподаткування.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в
державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16.07.99 N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").
Одним із основних завдань Міністерства фінансів України згідно з Положенням, затвердженим Указом Президента
України від 08.04.2011 N 446/2011, є здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і
бюджетної звітності в Україні, розроблення стратегії розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначення
єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності, обов'язкових для всіх
юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків), адаптація
законодавства з питань бухгалтерського обліку в Україні до законодавства Європейського Союзу та запровадження
міжнародних стандартів фінансової звітності.
Коригування від зменшення корисності інвестиційної нерухомості,
яка обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 17.09.2018 р. N 4064/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на різниці в частині нарахованої амортизації та
втрат від зменшення корисності інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за первісною
вартістю
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення)
фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог ст. 138
Кодексу.
Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:
на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат
звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності.
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Згідно з п. 138.2 ст. 138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується:
на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 цієї статті;
на суму вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених
до витрат втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та
нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень
бухгалтерського обліку (пп. 138.3.1 п. 138.3 ст . 138 Кодексу).
З урахуванням вимог пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу для цілей оподаткування амортизація основних засобів
нараховується у разі їх призначення для використання в господарській діяльності платника податку.
Враховуючи вищевикладене, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації та
втрат від зменшення корисності інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю
з урахуванням накопиченої амортизації (далі - за первісною вартістю), відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
У разі якщо інвестиційна нерухомість, яка обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю, не
використовуються у господарській діяльності, то такі активи не підлягають амортизації для цілей оподаткування і,
відповідно, фінансовий результат не зменшується на суму амортизації цих активів.
Коригування по ліквідації ОЗ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 09.08.2018 р. N 3483/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Щодо порядку списання товарів медичного призначення.
Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є
прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або
зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності
підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в
державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").
Отже, з питань порядку ліквідації матеріальних активів, які обліковуються платником податку у складі запасів, в зв'язку
з їх фізичним або моральним старінням та документального оформлення ліквідації зазначених активів доцільно звернутись
до Міністерства фінансів України.
Згідно з підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 Кодексу основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси
корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій,
автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не
перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку
для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово
зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з
дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
Відповідно до пункту 138.1 статті 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема:
на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі
ліквідації або продажу такого об'єкта;
на суму залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних
активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта;
Згідно з пунктом 138.2 статті 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема:
на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням
положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта;
на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності;
Відповідно до підпункту 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 Кодексу не підлягають амортизації та проводяться за рахунок
відповідних джерел:
витрати на придбання / самостійне виготовлення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних
активів;
витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів, невиробничих
нематеріальних активів.
Терміни "невиробничі основні засоби", "невиробничі нематеріальні активи" означають відповідно основні засоби,
нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.
Отже, у випадку ліквідації основних засобів, які використовуються у господарській діяльності, та підлягають
амортизації у податковому обліку, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової
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вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку, та зменшується на суму
залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу.
У разі ліквідації основних засобів, які не використовуються у господарській діяльності, фінансовий результат до
оподаткування збільшується (згідно з пунктом 138.1 статті 138 Кодексу) на суму залишкової вартості таких активів,
визначеної згідно з бухгалтерським обліком, та зменшується (згідно з пунктом 138.2 статті 138 Кодексу) на суму
первісної вартості придбання або виготовлення та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші
поліпшення таких активів, визначеної згідно з бухгалтерським обліком.
При цьому на вартість матеріальних активів, що обліковуються у складі запасів і не амортизуються,
коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пункту 138.1 та пункту 138.2 статті 138
Кодексу не здійснюється.
Коригування на різниці по резервах по демонтажу ОЗ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 14.05.2019 р. N 2136/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму забезпечень (резервів), створених
підприємством для відшкодування майбутніх витрат на демонтаж основних засобів
… Відповідно до пп. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Кодексу залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів для цілей розділу III "Податок на прибуток підприємств" - сума залишкової вартості таких засобів
та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень
розділу III Кодексу.
Таким чином, у випадку демонтажу майна, що перебувало на балансі платника податку у складі основних засобів та
використовувалось у господарській діяльності, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової
вартості такого об'єкта основних засобів, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку та зменшується на суму
залишкової вартості такого об'єкта основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу.
Відображення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та передбачають коригування
фінансового результату до оподаткування на підставі пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу у разі ліквідації основних засобів,
здійснюється у рядках 1.1.2 та 1.2.2 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 19.10.2018 N 842).
Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні забезпечень для
відшкодування наступних (майбутніх) витрат, визначено п. 139.1 ст. 139 Кодексу.
Відповідно до пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:
на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім
забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на
сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати) відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Згідно з пп. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується:
на суму використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток
працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується
на такі виплати), сформованого відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно
до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Отже, фінансовий результат до оподаткування:
збільшується на суму забезпечень, створених підприємством відповідно до правил бухгалтерського обліку для
відшкодування майбутніх витрат на демонтаж основних засобів;
зменшується на суму коригування (зменшення) забезпечень для відшкодування майбутніх витрат, на яку
збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
Коригування при списанні житлового будинку
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 15.05.2018 р. N 2132/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування при списанні з балансу жилих будинків
Особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, правові, організаційні та економічні відносини,
пов'язані з реалізацією прав та виконанням обов'язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та
управління, регулює Закон України від 14 травня 2015 року N 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку" (далі - Закон).
Згідно з п. 3 Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 квітня 2016 року N 301 (далі - постанова N 301), списання з балансу багатоквартирного будинку
міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, державним підприємством або органом місцевого
самоврядування, на балансі яких перебувають багатоквартирні будинки (далі - балансоутримувач), у яких розташовані
приміщення приватної та інших форм власності (далі - багатоквартирні будинки), здійснюється на підставі прийнятого
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ними рішення про списання багатоквартирного будинку.
Списання багатоквартирного будинку з балансу може бути ініційоване особою (особами), якій (яким) на праві
приватної власності належить (належать) приміщення у такому будинку, шляхом направлення балансоутримувачу
письмового повідомлення та копій документів, що відповідно до законодавства підтверджують належність особі (особам)
відповідного (відповідних) приміщення (приміщень) на праві приватної власності.
Списання багатоквартирного будинку з балансу здійснюється його балансоутримувачем на підставі прийнятого ним
розпорядчого документа.
Пунктом 33 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 27.04.2000 N 92, встановлено, що об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з
балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.
Об'єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу,
ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання
активом (п. 40 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 30.09.2003 N 561 (далі - Методичні рекомендації)).
Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних
засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів (п. 45 Методичних
рекомендацій).
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Кодексом (п. 1.1 ст. 1 розділу I Кодексу).
Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення)
фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Різниці, які виникають під час нарахування амортизації необоротних активів, формуються згідно з вимогами ст. 138
Кодексу.
Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму
залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів,
визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта.
Таким чином, при списанні з балансу жилих будинків, які не використовуються в господарській діяльності
підприємства, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості окремого об'єкта
невиробничих основних засобів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Коригування по ОЗ, переданих неприбутковим організаціям
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 15.05.2018 р. N 2131/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо визначення залишкової вартості необоротних активів у випадку безоплатної передачі будівлі з балансу
підприємства на баланс бюджетної установи з ціллю оподаткування податком на прибуток
… Згідно з п. 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується:
на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням
положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта;
на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта невиробничих основних засобів або
невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому
числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів,
але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.
Пунктом 4 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 27 квітня 2000 N 92, встановлено, що залишкова вартість - різниця між первісною (переоціненою)
вартістю необоротного активу і сумою його накопиченої амортизації (зносу).
Відповідно до пп. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Кодексу залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів для цілей розділу III - сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як
різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III цього Кодексу.
Слід зазначити, що відповідно до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу для розрахунку амортизації відповідно до
положень цього пункту визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки
(уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.
Отже, для розрахунку податкової амортизації визначається вартість необоротних активів без урахування їх переоцінки
(уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в
державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні").
Таким чином, з питання бухгалтерського обліку необоротних активів та визначення їх залишкової вартості у разі
безоплатної передачі таких активів (будівлі) з балансу підприємства (платника податку на прибуток) на баланс бюджетної
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установи доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.
Водночас зазначаємо, що відповідно до пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового
(звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно
перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру
неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім
неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою
проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються
положення підпункту 140.5.13 цього пункту), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку
попереднього звітного року.
Отже, у разі безоплатної передачі платником податку на прибуток на баланс бюджетної установи необоротних
активів, платник податку формує різницю на суму вартості таких активів, у розмірі, що перевищує 4 відсотки
оподатковуваного прибутку попереднього звітного року у разі перебування бюджетної установи у Реєстрі
неприбуткових установ та організацій на дату такої передачі
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 17.07.2017 р. N 1232/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість операцій з
безоплатної передачі основних засобів у комунальну власність територіальній громаді села
Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств
Відповідно до пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Кодексу продаж (реалізація) товарів - це будь-які операції, що здійснюються
згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які
передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також
операції з безоплатного надання товарів.
Отже, операції з безоплатної передачі майна у комунальну власність у податковому обліку прирівнюються до продажу
такого майна.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу, об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення)
фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначаються відповідно до вимог ст. 138
Кодексу.
Так, згідно з п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема:
на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі
ліквідації або продажу такого об'єкта;
на суму залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних
активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта.
Пунктом 138.2 ст. 138 Кодексу встановлено, що фінансовий результат до оподаткування зменшується:
на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів, визначеної з урахуванням положень цієї статті
Кодексу, у разі продажу такого об'єкта;
на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта невиробничих основних засобів або
невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому
числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів,
але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.
Порядок розрахунку амортизації основних засобів для визначення об'єкта оподаткування встановлено п. 138.3 ст. 138
Кодексу.
Таким чином, платник податку, який безоплатно передає основні засоби у комунальну власність територіальній
громаді, здійснює коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до вимог ст. 138 Кодексу.
При цьому слід звернути увагу, що відповідно до підпунктів 140.5.9, 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий
результат податкового (звітного) періоду збільшується, зокрема:
на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом
звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на
дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням
страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до
закону), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;
на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є
платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до
п. 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно
наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ
та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення
підпункту 140.5.9 цього пункту.
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Невиробничі ОЗ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 26.07.2018 р. N 3296/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо нарахування амортизації у податковому обліку на основні засоби, розташовані на території ВЕЗ "Крим"
та в зоні проведення антитерористичної операції (операцій об'єднаних сил)
…Відповідно до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних
активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I цього Кодексу,
пп. 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту.
Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та
нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень
бухгалтерського обліку.
Підпунктом 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Кодексу встановлено, що амортизація - систематичний розподіл вартості основних
засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання
(експлуатації).
Крім того, відповідно до пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу не підлягають амортизації та проводяться за рахунок
відповідних джерел, зокрема витрати на придбання / самостійне виготовлення невиробничих основних засобів,
невиробничих нематеріальних активів.
Терміни "невиробничі основні засоби", "невиробничі нематеріальні активи" означають відповідно основні засоби,
нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.
У податковому обліку амортизації підлягають основні засоби, які призначені для використання в господарській
діяльності платника податку.
Слід зазначити, що відповідно до пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Кодексу господарською діяльністю вважається діяльність
особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг,
спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а
також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та
агентськими договорами.
Отже, у разі якщо основні засоби, розташовані на території проведення антитерористичної операції (операцій
об'єднаних сил) та на території ВЕЗ "Крим", не використовуються платником податку у господарській діяльності,
то такі активи не підлягають амортизації.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 18.12.2017 р. N 3025/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо нарахування амортизації на основні засоби, передані юридичною особою військовим комісаріатам на
підставі мобілізаційних повідомлень, нарядів
… Згідно з пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел
фінансування витрати на придбання або самостійне виготовлення невиробничих основних засобів, невиробничих
нематеріальних активів та витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних
засобів, невиробничих нематеріальних активів.
Терміни "невиробничі основні засоби", "невиробничі нематеріальні активи" означають відповідно основні засоби,
нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.
Слід зазначити, що відповідно до пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Кодексу господарською діяльністю вважається діяльність
особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг,
спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а
також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та
агентськими договорами.
Отже, у разі якщо основні засоби не використовуються платником податку на прибуток у власній господарській
діяльності, податкова амортизація на такі основні засоби не нараховується.

ПДВ
Підтвердження ринкових цін
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 20.04.2018 р. № 1734/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Відповідно до звернення платника надає в оренду власне нерухоме майно (нежитлові приміщення), які знаходяться у
Торговельно-розважальному центрі (далі - ТРЦ).
До ТОВ, як орендодавця, звернулось державне підприємство із пропозицією щодо укладення договору оренди
нежитлового приміщення для розміщення у ньому територіального сервісного центру. Оскільки зазначений потенційний
орендар є державним органом, що фінансується в межах видатків з відповідного бюджету, але розміщення якого призведе
до значного приросту відвідувачів ТРЦ і істотно збільшить його комерційну привабливість для інших потенційних
орендарів та буде сприяти активізації заповнення наявних торгових площ, сторонами досягнуто згоди щодо встановлення
орендної плати в розмірі 10 гривень, в тому числі ПДВ, за 1 м 2.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Податкового Кодексу України
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(пункт 1.1 статті 1 розділу І Кодексу).
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові
зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані Кодексом.
При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II Кодексу визначено, що для цілей оподаткування платники податків
зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або
податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших
документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Відповідно до пункту 188.1 статті 188 Кодексу база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається
виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів. При цьому база оподаткування
ПДВ операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін.
Під звичайною ціною розуміється ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не
встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.
Це визначення не поширюється на операції, що визнаються контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу
(підпункт 14.1.71 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
Під ринковою ціною розуміється ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що
продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві
сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи,
послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у
порівняних економічних (комерційних) умовах (підпункт 14.1.219 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
Ринок товарів (робіт, послуг) - сфера обігу товарів (робіт, послуг), що визначається виходячи з можливості покупця
(продавця) без значних додаткових витрат придбати (реалізувати) товар (роботи, послуги) на найближчій для покупця
(продавця) території (підпункт 14.1.218 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
Отже, норми Кодексу (не враховуючи норми для окремих (специфічних) видів операцій):
встановлюють, що база оподаткування ПДВ операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може
бути нижче звичайних цін, що відповідають ринковим;
визначають обов'язкові умови відповідності ціни поставки (договірної ціни) ринковій ціні, однією з яких є володіння
сторонами достатньою інформацією про ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів
(робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах;
передбачають можливість доведення невідповідності договірної ціни рівню ринкових цін.
Враховуючи викладене, у розумінні норм Кодексу звичайною ціною для здійснення розрахунку бази оподаткування
ПДВ операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг є ціна, визначена зацікавленими сторонами у
цивільно-правовому договорі, яка водночас повинна відповідати ринковій ціні (ціні, що склалася на ринку товарів/послуг).
При з'ясуванні ринкових цін на послуги з передачі в найм (оренду) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень)
необхідно враховувати:
 належність будівель та споруд до однакових класифікаційних типів (з урахуванням їх функціонального
призначення) згідно з Державним класифікатором будівель;
 їх площу;
 місцезнаходження тощо;
Для визначення ринкової ціни необхідно з’ясовувати джерела інформації про ціни, які склалися на ринку ідентичних (а
за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівнянних економічних (комерційних) умовах. У даному
випадку, джерелом інформації про звичайну ціну можуть бути аналогічні ціни на оренду аналогічних приміщень у
зазначеному торговельно-розважальному комплексі.
Визначати ринкові ціни слід враховуючи дані цих джерел та обов'язково враховуючи ідентичність (спорідненість,
порівнянність) об’єктів оренди.
Відповідно до норм пункту 201.4 статті 201 Кодексу, платники податку у разі здійснення постачання товарів/послуг,
база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 цього Кодексу, перевищує фактичну ціну постачання
таких товарів/послуг, можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену
податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над
фактичною ціною, визначених окремо по кожній операції з постачання товарів/послуг.
Відповідно до пункту 123.1 статті 123 Кодексу, у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму
податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану
вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54
цього Кодексу, тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового
зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.
При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов'язання з цього
податку, зменшення суми бюджетного відшкодування -тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі
50 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.
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Гарантійний платіж
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 16.04.2018 р. № 1608/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Щодо питань, пов’язаних з оподаткуванням ПДВ операції з надання майна в оренду,
Згідно з пунктом 188.1 статті 188 розділу V ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг
визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного
податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та
акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва
лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді
бальзамів та еліксирів).
До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних
активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з
компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки
(штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або
неналежного виконання договірних зобов'язань.
Враховуючи зазначене, на дату отримання від орендарів коштів, які є оплатою вартості послуг з оренди за останній
місяць оренди, незалежно від того, у рамках якого договору (попереднього чи основного) здійснюється така оплата,
товариство повинно визначити податкові зобов’язання з ПДВ, скласти податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному
реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН).
Кошти, отримані товариством від орендарів у вигляді гарантійного (забезпечувального) платежу, незалежно від того,
у рамках якого договору (попереднього чи основного) здійснюється така оплата, не зумовлюють у товариства
податкових наслідків з ПДВ. Податкові зобов'язання товариством та податковий кредит орендарем при
отриманні/перерахуванні таких коштів не визначаються.
При цьому на дату зарахування таких коштів в рахунок оплати вартості послуг з оренди, або за резервування орендної
площі, або в рахунок оплати інших послуг товариство зобов’язане визначити податкові зобов’язання з ПДВ (при умові, що
таке зарахування є першою подією) та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну.
Щодо суми коштів, отриманих товариством як суми неустойки (штрафів та/або пені) внаслідок невиконання або
неналежного виконання орендарем договірних зобов'язань, повідомляємо, що такі кошти не є оплатою вартості
поставлених (що підлягають поставці) товарів/послуг та не змінюють базу оподаткування ПДВ товарів/послуг.
Зазначене також роз’яснено в Узагальнюючій податковій консультації щодо включення до бази оподаткування ПДВ та
складу витрат коштів, отриманих як сума штрафу за затримку оплати чи постачання товарів/послуг, затвердженій наказом
Державної податкової служби України від 06.07.2012 р. N 590.
Списання ОЗ. ПДВ- наслідки
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 05.04.2019 р. N 1459/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо податкового обліку операцій зі списання товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, обладнання,
які було повністю знищено під час пожежі
Щодо оподаткування податком на прибуток.
…У разі якщо відбувається списання основних засобів, коригування фінансового результату до оподаткування
здійснюється відповідно до ст. 138 Кодексу.
Згідно з п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму залишкової
вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого
об'єкта.
Фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема, на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних
засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу
такого об'єкта (п. 138.2 ст. 138 Кодексу).
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в
державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності (п. 2 ст. 6 Закону N 996-XIV).
Отже, за роз'ясненнями по підтвердженню первинними документами операцій по списанню товарно-матеріальних
цінностей, основних засобів, які було повністю знищено, доцільно звернутися до Міністерства фінансів України.
Щодо оподаткування податком на додану вартість.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Згідно з підпунктами "а" і "б" п. 185.1 ст. 185 розділу V Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників
податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 розділу V Кодексу розташоване на
митній території України.
Відповідно до пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права
на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання
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товарів за рішенням суду.
При цьому не є постачанням товарів випадки, коли основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у
зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така
ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник
податку надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних
активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.
Пунктом 189.9 ст. 189 розділу V Кодексу визначено, що у разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби
ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як
постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості
на момент ліквідації.
Норма п. 189.9 ст. 189 розділу V Кодексу не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби
ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли
така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або
невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку подає контролюючому
органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів
у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.
Під поняттям "основні засоби" розуміються матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих
основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській
діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або
моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію
становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) (пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу).
Під поняттями "невиробничі основні засоби", "невиробничі нематеріальні активи" розуміються основні засоби,
нематеріальні активи, не призначені для використання у господарській діяльності платника податку (пп. 138.3.2 п. 138.3 ст.
138 розділу III Кодексу).
Пунктом 198.5 ст. 198 розділу V Кодексу визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові
зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 розділу V Кодексу, та скласти не
пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни,
встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами
придбаними/виготовленими з ПДВ (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015
року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового
кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають
використовуватися в неоподатковуваних ПДВ операціях або в операціях, що не є господарською діяльністю платника
податку (крім випадків, передбачених п. 189.9 ст. 189 розділу V Кодексу).
Таким чином, операції з ліквідації основних виробничих засобів або невиробничих засобів прирівняні до операцій з
постачання товарів, які є об'єктом оподаткування ПДВ, та відповідно оподатковуються податком у загальновстановленому
порядку за ставкою 20 відсотків. База оподаткування ПДВ за такими операціями визначається відповідно до п. 189.9 ст.
189 розділу V Кодексу, а саме за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. При цьому
знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів в інший спосіб дії обставин непереборної сили, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням, не буде вважатися для цілей
оподаткування ПДВ постачанням товарів, зокрема, за умови, якщо платник податку надасть контролюючому органу відповідний підтверджуючий документ про виникнення таких обставин, наданий платнику податку компетентним органом.
Узагальнююча податкова консультація щодо документального підтвердження знищення або зруйнування основних
виробничих або невиробничих засобів затверджена наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 N 673.
Отже, якщо у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин (пожежею), що підтверджується відповідно до
законодавства, платником податку здійснюються операції зі списання основних виробничих засобів або
невиробничих засобів, які були знищені внаслідок пожежі, то податкові зобов'язання з ПДВ не нараховуються за
умови надання платником контролюючому органу відповідного підтверджуючого документа про виникнення таких
обставин, наданого компетентним органом.
Що стосується операції зі списання товарно-матеріальних цінностей, то при здійснення таких операцій платник податку
зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ за правилами, встановленими п. 198.5 ст. 198 розділу V Кодексу,
виходячи з бази оподаткування ПДВ, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 розділу V Кодексу, оскільки на зазначену
категорію норми п. 189.9 ст. 189 розділу V Кодексу не поширюються.
ПДВ операції з передання частини майна за
розподільчим балансом до нової юридичної особи
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 30.05.2018 р. N 2370/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо оподаткування ПДВ операції з передання частини майна за розподільчим балансом до нової юридичної особи
Як зазначено у зверненні, товариство проводить реорганізацію шляхом виділу з його складу нової юридичної особи.
Згідно з п. 1 ст. 56 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання - господарська організація, яка може бути
утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально
передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової
господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації
(господарських організацій) з додержанням вимог законодавства.
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Відповідно до п. 1.1 ст. 1 розділу I Кодексу відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів,
регулюються нормами Кодексу.
Згідно з пп. "а" п. 185.1 ст. 185 розділу V Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 розділу V Кодексу.
Постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи
дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу).
Відповідно до пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 розділу V Кодексу операції з реорганізації (злиття, приєднання, поділу,
виділення та перетворення) юридичних осіб не є об'єктом оподаткування ПДВ.
Підпунктом "а" п. 198.5 ст. 198 розділу V визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові
зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 розділу V Кодексу, та скласти не
пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі ЄРПН) в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами,
необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних
активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми
податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються
для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до ст. 196
розділу V Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 розділу V Кодексу) або
місце постачання яких розташоване за межами митної території України;
Пунктом 199.1 ст. 199 розділу V Кодексу визначено, що у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги,
необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний
нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 розділу V
Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну
в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає
частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях. При цьому правила ст.
199 розділу V Кодексу не застосовуються, зокрема, у разі проведення операцій, передбачених пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196
розділу V Кодексу (п. 199.6 ст. 199 розділу V Кодексу).
Отже, платник ПДВ, який реорганізується, зокрема шляхом виділу, при передачі частини майна за розподільчим
балансом до нової юридичної особи не здійснює ні нарахування податкових зобов'язань на товари/послуги,
необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, і які не були використані в
оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такого платника податку, ні зменшення податкового
кредиту по операціях з їх придбання.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 17.07.2017 р. N 1232/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість операцій з
безоплатної передачі основних засобів у комунальну власність територіальній громаді села
Щодо оподаткування податком на додану вартість
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників
податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на
митній території України, у тому числі операції з безоплатної передачі.
Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі
продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1
статті 14 розділу I ПКУ).
Згідно з підпунктом 14.1.13 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ безоплатно надані товари, роботи, послуги:
товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або
інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;
роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;
товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею.
Разом з цим згідно з підпунктом 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ
операції з безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або
у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на
баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень.
При цьому норми підпункту 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ поширюються також на операції з
безоплатної передачі об'єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка
перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або
органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, та за рішенням юридичних осіб, у разі передачі
основних засобів інфраструктури залізничного транспорту, незалежно від того, чи є суб'єкти операції платниками податку.
Отже, застосування норм підпункту 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ можливе за умови одночасного
виконання таких вимог:
передача повинна здійснюватися на безоплатній основі;
операція повинна здійснюватися між двома платниками ПДВ або між двома юридичними особами;
передача повинна відбуватися виключно у державну чи комунальну власність;
операція повинна здійснюватися на підставі прийнятого відповідного рішення уряду, центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
У разі якщо при здійсненні операції з безоплатної передачі системи питного водопостачання у комунальну
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власність територіальній громаді села не дотримано хоча б однієї із зазначених вимог, то така операція
оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 02.11.2018 р. N 4684/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування операцій з ліквідації основних засобів та оформлення документів
Як зазначено у зверненні, Товариство придбало у платника єдиного податку 3-ої групи об'єкт нерухомого майна торгівельні павільйони. Товариство, в зв'язку із створенням нових паркувальних місць та благоустрою прилеглої території,
планує ліквідувати торгівельні павільйони, які обліковуються як основні засоби. Товариство планує здійснити оформлення
відповідних документів про ліквідацію та розібрання, в т. ч. експертизи та висновки відповідних служб.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I
ПКУ).
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові
зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників
податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на
митній території України.
Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі
продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1
статті 14 розділу I ПКУ).
При цьому не є постачанням товарів випадки, коли основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у
зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така
ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник
податку надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних
активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.
Згідно з пунктом 189.9 статті 189 розділу V ПКУ, у разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються
за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких
основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент
ліквідації.
Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у
зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація
здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів,
що підтверджується відповідно до законодавства, або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний
документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб,
внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.
Враховуючи викладене, самостійне рішення Товариства з ліквідації основних засобів - торгівельних павільйонів
прирівнюється до операцій з постачання товарів, які є об'єктом оподаткування ПДВ, та відповідно оподатковуються
податком у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків. При цьому база оподаткування ПДВ за такими
операціями визначається відповідно до пункту 189.9 статті 189 розділу V ПКУ, а саме за звичайними цінами, але не нижче
балансової вартості на момент ліквідації.
У випадку ліквідації основних засобів у зв'язку з їх розібранням або перетворенням у інший спосіб, внаслідок чого вони
не можуть використовуватися за первісним призначенням, платник податку не нараховує податкові зобов'язання з податку
на додану вартість (в тому числі відповідно до норм пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ) у випадку подання
контролюючому органу належним чином оформленого акта на списання основних засобів за формою, встановленою
наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від 29.12.95 N 352, або за
довільною формою, за умови, що такий документ міститиме всю необхідну інформацію, яка дозволяє ідентифікувати
операцію, та матиме належні реквізити первинного документа. Незалежно від форми складання документа на списання
основних засобів такий документ має підтверджувати факт знищення, розібрання або перетворення основних засобів в
інший спосіб, внаслідок чого основний засіб не може використовуватися за первісним призначенням.
Стосовно документів, що підтверджують знищення, зруйнування, розібрання, викрадення або перетворення основних
засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням для цілей
застосування платником податку пункту 189.9 статті 189 розділу V ПКУ при списанні необоротних активів (основних
засобів) внаслідок їх ліквідації (знищення, зруйнування, розібрання, викрадення або перетворення), то їх перелік залежить
від самої причини ліквідації.
Такими документами можуть бути, зокрема, але не виключно, відповідні довідки з Торгово-промислової палати про
настання обставин непереборної сили, заява про кримінальне правопорушення, зареєстрована у єдиному реєстрі досудових
розслідувань, у разі викрадення основних засобів тощо.
Перелік можливих підтверджуючих документів визначено в Узагальнюючій податковій консультації з деяких питань
оподаткування податком на додану вартість, затвердженій наказом Мінфіну України від 03.08.2018 N 673.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 3 серпня 2018 року N 673
Узагальнююча податкова консультація
щодо документального підтвердження знищення або зруйнування основних виробничих або невиробничих засобів
Які документи підтверджують знищення або зруйнування основних виробничих або невиробничих засобів
внаслідок обставин непереборної сили чи інші випадки ліквідації необоротних активів без згоди платника, а також
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знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не
може використовуватися за первісним призначенням відповідно до підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 для
цілей застосування пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України?
Відповідно до підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), постачання
товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власника, у тому числі продаж, обмін чи дарування
такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. При цьому відповідно до підпункту "д" цього підпункту
постачанням товарів також вважаються ліквідація платником податку за власним бажанням необоротних активів, які
перебувають у такого платника.
Не є постачанням товарів випадки, коли основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх
знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація
здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку
надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в
інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.
Згідно з пунктом 189.9 статті 189 Кодексу, у разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних
виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.
Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у
зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація
здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів,
що підтверджується відповідно до законодавства, або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний
документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб,
внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.
При цьому, відповідно до підпункту "г" пункту 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати
податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та
скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових
накладних в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами,
необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних
активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми
податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються
для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку
(крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 Кодексу).
Отже, у випадку ліквідації основних виробничих або невиробничих засобів у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням
внаслідок дії обставин непереборної сили та у інших випадках ліквідації без згоди платника податку, в тому числі при
викраденні, податкові зобов'язання з податку на додану вартість не нараховуються, якщо факт знищення або зруйнування
документально підтверджується відповідно до законодавства. Такими документами можуть бути:
• сертифікат Торгово-промислової палати України, який підтверджує факт настання обставин непереборної сили (форсмажору), отриманий відповідно до Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні";
• акт, який засвідчує факт пожежі, складений відповідно до положень Порядку обліку пожеж та їх наслідків,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 N 2030 (зі змінами), що підписується
комісією, до складу якої входить не менш як три особи, у тому числі представник територіального органу ДСНС
України, представник адміністрації (власник) об'єкта, потерпілий;
• дані (витяг) з відповідного реєстру про припинення права власності на основні засоби у разі їх повного знищення
згідно з порядком, визначеним статтею 349 Цивільного кодексу України;
• витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт реєстрації відомостей про кримінальне
правопорушення, отриманий в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, в разі
викрадення основних засобів;
• інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують факт знищення, зруйнування, викрадення основних
виробничих або невиробничих засобів.
Щодо документів, які підтверджують знищення, розібрання або перетворення основних засобів в інший спосіб,
внаслідок чого основний засіб не може використовуватися за первісним призначенням, слід враховувати наступне.
Відповідно до пунктів 41 - 43 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 N 561 (зі змінами), для визначення непридатності основних
засобів до використання, можливості їх використання іншими підприємствами, організаціями та установами,
неефективності або недоцільності їх поліпшення (ремонту, модернізації тощо) та оформлення відповідних первинних
документів керівником підприємства створюється постійно діюча комісія.
Така комісія:
• здійснює безпосередній огляд об'єкта, що підлягає списанню;
• установлює причини невідповідності критеріям активу;
• визначає осіб, з вини яких сталося передчасне вибуття основних засобів з експлуатації, вносить пропозиції щодо їх
відповідальності;
• визначає можливість продажу (передачі) об'єкта іншим підприємствам, організаціям та установам або використання
окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути отримані при демонтажі, розбиранні (ліквідації) основних
засобів, установлює їх кількість і вартість;
• складає і підписує акти на списання основних засобів.
Таким чином, у випадку ліквідації основних засобів у зв'язку з їх розібранням або перетворенням у інший спосіб,
внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням, платник податку не нараховує податкові
зобов'язання з податку на додану вартість (в тому числі, відповідно до норм пункту 198.5 статті 198 Кодексу) у випадку
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подання контролюючому органу належним чином оформленого акта на списання основних засобів за формою,
встановленою наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від 29
грудня 1995 N 352, або за довільною формою, за умови, що такий документ міститиме всю необхідну інформацію, яка
дозволяє ідентифікувати операцію, та матиме належні реквізити первинного документа. Незалежно від форми складання
документа на списання основних засобів такий документ має підтверджувати факт знищення, розібрання або перетворення
основних засобів в інший спосіб, внаслідок чого основний засіб не може використовуватися за первісним призначенням.
При цьому Кодексом не визначено механізму подання платником податку контролюючому органу документів про
знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів. У зв'язку із цим платник податку
може подати такі документи (копії документів) контролюючому органу у загальновстановленому порядку за власною
ініціативою або на запит контролюючого органу (або особисто платником податків, або уповноваженою на це особою, або
поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або засобами електронного зв'язку в електронній формі з
дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису).
Оприбуткування відходів від розбірки ОЗ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 11.09.2019 р. N 123/6/99-00-07-03-02-15/ІПК
Щодо визначення податкових зобов'язань з ПДВ у разі списання товарно-матеріальних цінностей, які не можуть
бути використані за призначенням, і подальшої їх переробки та постачання в якості вторинної сировини
… Господарською діяльністю згідно з підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ є діяльність особи, що
пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на
отримання доходу.
Як зазначено у зверненні, товарно-матеріальні цінності (пляшки), що були придбані платником податку, не можуть
бути використані за їх призначенням, у зв'язку з чим вони перетворюються платником податку на склобій (із залученням
для цього інших суб'єктів господарювання - виконавців), який в подальшому підлягає реалізації як вторинна сировина.
Таким чином, внаслідок здійснення вищезазначених операцій товарно-матеріальні цінності (пляшки) списуються з
балансу, а на баланс оприбутковуються інші товарно-матеріальні цінності (склобій).
При цьому операція з перетворення пляшок на склобій із залученням для цього іншого суб'єкта господарювання – виконавця, є за своєю сутністю окремою операцією з надання послуг для такого залученого суб'єкта господарювання (виконавця), за якою такий суб'єкт господарювання повинен визначити податкові зобов'язання, а отримувач послуг (запитувач)
має право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту (за умови дотримання інших норм ПКУ для формування
податкового кредиту). Тобто така операція є господарською та спрямована на отримання доходу саме таким виконавцем, а
не платником податку (запитувачем), якому такий виконавець надає послуги із перетворення пляшок на склобій.
Враховуючи викладене, у разі списання пляшок у зв'язку з неможливістю їх використання за прямим призначенням та у
зв'язку з перетворенням їх у склобій, такі пляшки не можуть бути використані у межах господарської діяльності
підприємства. Надалі у межах господарської діяльності може бути використаний саме такий склобій (вторинна сировина,
яка підлягає реалізації).
Отже, при списанні товарно-матеріальних цінностей (пляшок), які не можуть бути використані у межах
господарської діяльності платника податку, податкові зобов'язання з ПДВ не нараховуються за умови, що їх
вартість включається до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об'єктом оподаткування ПДВ та
пов'язані з отриманням доходів.
У разі недотримання цієї умови при списанні таких товарно-матеріальних цінностей платник зобов'язаний визначити
податкові зобов'язання з ПДВ за основною ставкою згідно з підпунктом "г" пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ
виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше
останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації,
зведену податкову накладну, оскільки такі товари не використовуються в оподатковуваних операціях.
При подальшому постачанні вторинної сировини (склобою), отриманої після переробки товарно-матеріальних
цінностей (пляшок), податкові зобов'язання з ПДВ визначаються за правилом "першої події" відповідно до пункту 187.1
статті 187 розділу V ПКУ виходячи з бази оподаткування, визначеної згідно з пунктом 188.1 статті 188 розділу V ПКУ (у
випадку, описаному у зверненні, виходячи з договірної ціни продажу такої вторинної сировини, яка відповідає її
балансовій вартості).

Автомобіль, як ОЗ
Бухгалтерський облік автомобільних шин на підприємстві
Якщо на підприємстві є автомобіль, то є і його складова - шини. За своєю природою шини це запчастини, які
обліковуються як запаси у відповідності до П(С)БО 9 та Інструкції №291.
Надходження шин
Облік шин напряму залежать від джерела їх надходження (надійшли в складі автомобіля чи придбані окремо), про що
свідчать положення Інструкція № 291.
У відповідності до Інструкції № 291 автомобільні шини, що є на колесах та в запасі при автомобілі, що враховані в ціні
автомобіля, та включені в його інвентарну вартість, обліковуються у складі основних засобів. Але при цьому на кожну
шину обов’язково заводиться картка обліку пробігу (наробітку) пневматичних шин (далі – Картка) для
відслідковування їх пробігу. Форма такої Картки затверджена Наказом № 488 (додаток 5).
Автомобільні шини, що придбаваються окремо, обліковуються у складі запасів на субрахунку 207 «Запасні частини»,
незалежно від їх вартості.
У відповідності до Інструкції № 291 на субрахунку 207 "Запасні частини" ведеться облік придбаних чи виготовлених
запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених
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частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у запасі та обороті. На
цьому ж субрахунку ведеться облік обмінного фонду повнокомплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів,
що створюються в ремонтних підрозділах підприємств, на ремонтних підприємствах. За дебетом субрахунку
відображаються залишок і надходження, за кредитом - витрачання, реалізація та інше вибуття запасних частин.
Аналітичний облік запасних частин ведеться за місцями зберігання та однорідними групами (механічна група, електрична
група тощо). Аналітичний облік машин, обладнання, двигунів, вузлів та агрегатів обмінного фонду ведеться за групами:
придатні до експлуатації (нові та відновлені); що підлягають відновленню (на складі); що є в ремонті. Нагадуємо, на
кожну шину заводиться окрема Картка
Згідно до п.16 П(С)БО 9 при відпуску запасів у виробництво та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом, що
прописується в наказі про облікову політику підприємства. А вартість запасів списується на витрати. Розглянемо на
прикладі.
Приклад 1: Підприємство для потреб адміністрації придбало легковий автомобіль «Ford Mondeo» вартістю
420000,00 грн., в т.ч ПДВ – 70000,00грн. До вартості включено комплект літніх шин, встановлених на автомобіль.
Окремо придбано комплект зимових шин 195/60R15 Michelin за 4800,00 грн., в т.ч ПДВ – 800,00грн.Здійснена заміна шин
літніх на змові. Вартість послуги по заміні шин 600,00 грн.
№№
Зміст господарської операції
Документ
Дт
Кт
Сума
1
Оплачено за автомобіль з комплектом
Рахунок – фактура
371
311
420000,00
літніх шин в т.ч. ПДВ

2

3
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Відображено податковий кредит по
ПДВ на розрахунки з бюджетом по
першій події на підставі зареєстрованої
податкової накладної
Оприбутковано автомобіль

Податкова накладна

Накладна, акт приймання –
передачі
Накладна
бухгалтерська довідка
Акт № ОЗ-1
Рахунок – фактури

Відображено податковий кредит
Здійснено залік заборгованості
Введено автомобіль в експлуатацію
Оплачено постачальнику комплект
зимових шин «Michelin»
Відображено податковий кредит по
Податкова накладна
ПДВ на розрахунки з бюджетом
Оприбутковано шини на склад
Накладна
Відображено податковий кредит
Накладна
Здійснено залік заборгованості
бухгалтерська довідка
Здійснено установку зимових шин
Акт установки
(заведено картки на кожну шину)
Картки
Відображено витрати на придбання Акт виконаних робіт, наданих
послуг СТО із заміни шин
послуг
Відображено податковий кредит з ПДВ
Податкова накладна
на розрахунки з бюджетом
Сплачено СТО за послуги

Рахунок – фактура

641/ПДВ

644/1

70000,00

152

631

350000,00

644/1
631
105
371

631
371
152
311

70000,00
420000,00
350000,00
4800,00

641/ПДВ

644/1

800,00

207
644/1
631
92

631
631
371
207

4000,00
800,00
4800,00
4000,00

92

685

500,00

644/1

685

100,00

641/ПДВ
685

644/1
311

100,00
600,00

Шини є складовою єдиного механізму - автомобіля і потребують періодичної заміни. Протягом року зазвичай
встановлюється два комплекти шин: зимові та літні. Період сезонної заміни комплекту шин визначається в наказі по
підприємству виходячи з погодних умов. Згідно до п.3.19 Положення №102 заміна шин є одним з видів робіт, що необхідні
для підтримання автомобіля в робочому стані і не належать до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та
інших видів поліпшення ДТЗ. Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин та порядок їх коректування, в
залежності від умов експлуатації, передбачено у Наказі № 488.
Як ми вже зазначали, для обліку шин застосовується Картка, щодо кожної шини окремо в у кількісному виразі. В
Картці облікують пробіг (наробіток) кожної шини, яку поставлено на баланс. Важливо відслідковувати пробіг кожної
шини під час її встановленя і заміни та звіряти його з пробігом за подпрожнім листом або іншим документом, прийнятим
для обліку пробігу автомобіля.
Пробіг у Картці повинен співпадати з пробігом у подорожньому листі або іншому документі, що прийнятий
підприємством для обліку пробігу автомобіля.
Шина має використовуватися підприємством до закінчення її ресурсу. Базові значення норми середнього ресурсу шини
(далі – Норми) для різних марок машин наведено в додатку 1 наказу № 488. Норми визначаються для безпечної
експлуатації автомобіля і застосовуються для списання шин, якщо їх фактичний пробіг досягає установленої Норми. Разом
з цим наказ № 488 дозволяє не застосовувати зазначені Норми, якщо виробник шин установив (наприклад, у договорі
купівлі-продажу чи в експлуатаційній документації) інші Норми чи відповідні гарантії для конкретних конструкцій шин
або автомобілів у визначених умовах їхньої експлуатації.
В основу цих Норм покладено статистичні дослідження середнього ресурсу шин в нормальних і особливих умовах
експлуатації внаслідок природного зносу протектора до установленого законодавством України граничного значення
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висоти рисунка протектора з урахуванням відновлення ресурсу ремонтом експлуатаційних пошкоджень та/чи виробничих
дефектів. Якщо умови експлуатації шини відрізняються від звичайних (на яких базуються Норми), наприклад інтенсивна
експлуатація або ускладнені кліматичні умови, визначені Норми можуть коригуватися за допомогою спеціальних
коефіцієнтів (п.6 наказу № 488).
В окремих випадках, наприклад коли базові норми для моделей та модифікацій автомобілів не встановлено, можуть
застосовуватися норми тимчасові. Ці норми розробляються на комерційній основі профільної організацією у відповідності
до п.5 наказу № 488 і уводяться в дію наказом керівника підприємства на визначений розробником термін. При цьому є
декілька важливих моментів:
 тимчасові норми застосовуються лише підприємством – замовником;
 тимчасові норми втрачають чинність у разі внесення відповідних змін до Норм,
 затверджених наказом № 488.
У разі виявлення експлуатаційних чи виробничих дефектів, з якими шини не допускають до експлуатації з огляду на
небезпечність їхнього технічного стану або не ремонтують через неприйнятні витрати, їх списують незалежно від того, чи
відповідає їхній фактичний ресурс Нормам.
Ремонт шин
В процесі експлуатації можливе пошкодження шини. В такому випадку підприємство може прийняти рішення про її
ремонт, за умови економічної доцільності. Вартість робіт з ремонту шини належить до витрат поточного періоду. Центр
обліку витрат на ремонт визначається в залежності від напрямку використання автомобіля. Рішення про доцільність
проведення ремонту приймається комісією підприємства.
Приклад 2: передано зношену шину автомобіля збутового підрозділу на ремонт сторонній організації. Вартість
ремонту 480,00 грн., в т.ч. ПДВ – 80,00грн
№№
Зміст господарської операції
Документ
Дт
Кт
Сума
1
Проведено ремонт шини
Акт виконаних робіт,
93
631
400,00
наданих послуг
2
Відображено податковий кредит з ПДВ
Податкова накладна
644/1
631
80,00
641/ПДВ
644/1
80,00
3
Оплачено ремонтні роботи
Рахунок – фактура
631
311
480,00
Списання шин
Якщо дотримано пробіг (наробіток) відповідно до Норми (тимчасової чи скоригованої) або шина природно зношена до
граничної висоти рисунка протектора, вона підлягає списанню. Проте це не єдина підстава для списання шини. У разі
виявлення експлуатаційних чи виробничих дефектів, з якими пневматичні шини не допускають до експлуатації з огляду на
небезпечність їхнього технічного стану або не ремонтують через неприйнятні витрати, шини списують незалежно від того,
чи відповідає їхній фактичний ресурс Нормам.
Довідково
Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних
несправностей і невідповідності таким вимогам:
шини легкових автомобілів та вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою до 3,5 т мають залишкову
висоту малюнка протектора менше 1,6 мм, вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т 1,0 мм, автобусів - 2,0 мм, мотоциклів і мопедів - 0,8 мм.
(п. 31.4.5 Правила № 1306)
Підставою для списання шин є висновок комісії, затверджений наказом керівника.
У Картці зазначають сумарний пробіг до списання та висновок комісії щодо подальшого використання шини відновлення зношеного протектора, ремонт або її переробка (утилізація). Списані шини обов’язково необхідно
утилізувати. Утилізацію проводить підприємство, що має на це право.
Приклад 3: списано повністю відпрацьовані шини (адміністративні витрати) та передані на утилізацію
спеціалізованому підприємстві. Вартість утилізації – 420,00 грн, в т.ч ПДВ – 70,00грн.
№№
Зміст господарської операції
Документ
Дт
Кт
Сума
1
Відображено витрати на утилізацію шин
Акт виконаних робіт,
92
631
350,00
наданих послуг
2
Відображено податковий кредит з ПДВ
Податкова накладна
641/ПДВ
631
70,00
3
Оплачено послуги спеціалізованого
Рахунок – фактура
631
311
420,00
підприємства по утилізації шин

Акумуляторні батареї
Бухгалтерський облік акумуляторних батарей
В попередньому матеріалі ми розглянули облікові нюанси автомобільних шин на підприємстві. Тепер розглянемо облік
акумуляторних батарей. За своїми експлуатаційними властивостями акумуляторна батарея має менший термін
використання, не потребують сезонної заміни, що значно спрощує облік.
Фактично акумулятор – це витратний матеріал, необхідний для експлуатації автомобіля . З огляду на це акумуляторна
батарея має встановлений термін використання і технічні параметри. А це означає, що коли за показниками
акумуляторна батарея відслужила установлений термін, але при цьому цілком роботоздата, можна не проводити її заміну.
Якщо же встановлений строк використання сплинув і робочий стан досяг допустимої межі, то заміна проводить без будьяких без проблем.
Не слід забувати, що акумуляторна батарея є джерелом забруднення навколишнього середовища, адже містить хімічне
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джерело струму – свинець. А тому потребує особливих вимог до зберігання та обов’язкової утилізації спеціалізованими
підприємствами.
Придбання
Витрати на придбання акумуляторної батареї відображаються по аналогії із шинами. Первісно, при придбанні
автомобіля акумуляторна батарея, у складі єдиного робочого механізму, обліковується на субрахунку 105 "Транспортні
засоби" у складі первісної вартості автомобіля (таблиця 1).
Таблиця 1
№№
Зміст господарської операції
Документ
Дт
Кт
Сума
1
Оплачено за автомобіль з комплектом
Рахунок – фактура
371
311
420000,00
літніх шин в т.ч. ПДВ
2
Відображено податковий кредит по
Податкова накладна
641/ПДВ
644/1
70000,00
ПДВ на розрахунки з бюджетом по
першій події на підставі зареєстрованої
податкової накладної
3
Оприбутковано автомобіль
Накладна, акт приймання –
152
631
350000,00
передачі
4.

Відображено податковий кредит

5.

Здійснено залік заборгованості

6

Введено автомобіль в експлуатацію
Заведено картки обліку шин та картка
обліку акумулятора.

Накладна

644/1

631

70000,00

Бухгалтерська довідка

631

371

420000,00

Акт № ОЗ-1

105

152

350000,00

Витрати амортизують у загальному порядку в процесі експлуатації автомобіля. На кожну акумуляторну батарею
відкривається картка обліку наробітку та відстежування обігу (далі – картка обліку), форма якої затверджена наказом №
795.
В подальшому акумуляторні батареї придбаваються для заміни. Їх вартість відображається на субрахунку 207 «Запасні
частини». Витрати на заміну акумуляторної батареї є витратами і списуються залежно від напрямку використання
автомобіля проведенням: Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 207. З огляду на п.1.3 Положення № 102 така заміна розглядається як
технічне обслуговування.
Поточні експлуатаційні характеристики акумуляторних батарей (наробітку) а також, обсяг списання та передання на
утилізацію, відображаються в картці обліку. Картка обліку відкривається на кожну акумуляторну батарею, і у разі
придбання у складі автомобіля, і у разі придбання окремо для заміни використаної. В картці обліку зазначається
фактичний наробіток (поквартально, за рік та з початку експлуатації). Для обліку і обігу капітально відремонтованих
акумуляторних батарей заводиться окрема картка обліку.
Строк використання акумуляторних батарей визначається експлуатаційними нормами середнього ресурсу. Базові
значення цих норм в календарних місяцях наведено в додатках до наказ № 489 і можуть коригуватися в залежності від
умов експлуатації автомобіля. Якщо же експлуатаційна документація виробника передбачає більш високі норми
середнього ресурсу, ніж в наказі № 489, то підприємство при визначенні строку використання акумуляторної батареї може
застосовувати норми виробника (п.3.9 наказу № 489). Можливо встановлення тимчасових експлуатаційних норм, якщо
автомобіль застосовують в особливих умовах експлуатації, середній місячний пробіг автомобіля перевищує зазначений в
експлуатаційних нормах середнього ресурсу акумулятору або акумуляторна батарея живить споживачів, які не
передбачено виробником автомобіля. Але при цьому слід пам’ятати, що тимчасові норми розробляються спеціалізованою
організацією і вводяться в дію наказом по підприємству.
Списання
При експлуатації автомобіля важливо відслідковувати граничний стан акумуляторної батареї, у разі досягнення якого її
подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна через зменшення ємності нижче 40 % від номінальної (відновлення її
справності неможливе чи недоцільне). З огляду на це акумулятора батарея, що вичерпала встановлений ресурс, підлягає
списанню. Рішення про технічний стан акумуляторної батареї, її списання або передачу на ремонт чи на відновлення
(залежно від її конструкції), утилізацію приймається комісією по підприємству. На підставі рішення комісії видається
наказ по підприємству. Відповідний запис робиться на звороті картки обліку. Якщо облік наробітку відповідає нормі
середнього ресурсу і акумуляторна батарея зношена до граничного стану за яким її подальше використання економічно не
доцільно, картка обліку є актом списання.
Утилізація
Відпрацьовані акумуляторні батареї мають передаватися спеціалізованому підприємству, що має ліцензію на їх
утилізацію. Наказом по підприємству визначається особа, відповідальна за утилізацію відпрацьованих акумуляторних
батарей. Така особа обліковує відпрацьовані акумуляторні батареї в спеціальному журналі (додаток 14 наказ № 795) і
щомісяця інформує керівника про накопичені обсяги відпрацьованих акумуляторних батарей, своєчасно їх здає на
спеціалізоване підприємство з утилізації або підприємству, яке їх транспортує до місця утилізації, контролює повернення
спеціалізованої тари, обліковує і зберігає документи, що підтверджують факт здачі відпрацьованих акумуляторних батарей
на утилізацію. Відповідно до п. 9.9 розділу IX наказу № 795 здають відпрацьовані акумуляторні батареї на утилізацію не
пізніше трьох місяців після списання.
Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з придбання акумуляторної батареї на замін а утилізації
відпрацьованої - в таблиці 2.
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№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Зміст господарської операції
Оплачено постачальнику акумуляторна
батарея на замін відпрацьованої
Відображено податковий кредит по
ПДВ на розрахунки з бюджетом
Оприбутковано акумуляторну батарею
на склад
Відображено податковий кредит
Встановлена акумуляторна батарея на
автомобіль (на замін відпрацьованої)
Оприбутковано брухт
Реалізовано брухт
Відображено податкові зобов’язання
по ПДВ
Списані доходи на фінансові
результати
Віднесено витрати по утилізацію на
витрати
Сплачено за утилізацію (підприємство
не платник ПДВ)

Таблиця 2
Сума
1800,00

Документ
Рахунок – фактури

Дт
371

Кт
311

Податкова накладна

641/ПДВ

644/1

300,00

Накладна

207

631

1500,00

Податкова накладна
Акт установки
Заведена картка обліку
Довідка бухгалтерська
Накладна
Податкова накладна

644/1
92

631
207

300,00
1500,00

209
377
712

718
712
641/ПДВ

100,00
120,00
20,00

712

791

100,00

Накладна

92

685

500,00

Виписка по розрахунковому
рахунку

685

311

500,00

Використані джерела:
Наказ № 795 – наказ Міністерство транспорту та зв'язку від 02.07.2008, № 795 "Про затвердження Правил експлуатування
акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі")
Наказ № 489 – наказ Мінтрансу від 20.05.2006р. № 489 «Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих
стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі»
Правила № 1306 - Постанова КМУ від 10.10.2001р. № 1306 "Про Правила дорожнього руху";
Інструкція № 291 – Наказ Мінфіну від 30.11.1999р. № 291 "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій";
П(С(БО 7 - Наказ Мінфіну від 27.04.2000р.№ 92 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні
засоби";
П(С)БО 9 - Наказ Мінфіну від 20.10.1999р.№ 246 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси";
Наказ № 488 – Наказ Мінтрансу від 20.05.2006р. № 488 "Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу
пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі";
Положення № 102 - Наказ Мінтрансу від 30.03.1998р. № 102 "Про затвердження Положення про технічне обслуговування і ремонт
дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту".

Олена Габрук, Лариса Пантелійчук
Вісник. Офіційно про податки. 30 МАРТА 2018, ПЯТНИЦА, №12 (964)

Оренда
Оформлення оренди нерухомості
Перше, що потрібно зробити при оренді приміщення, — це, звісно ж, укласти договір, у якому передбачити всі нюанси:
що передаємо, коли і скільки платимо, хто ремонтує, хто оплачує комуналку тощо.
Загальні правила укладення договору оренди прописані в ст. 759 — 786 ЦКУ, а ось особливості оренди нерухомого
майна регламентують ст. 793 — 797 ЦКУ. Причому загальні положення про оренду застосовують тільки в тому випадку,
якщо спеціальними правилами не встановлено інше. Коротко розповімо про головні з них.
Договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх частини) укладають у письмовій формі. До того ж якщо
договір оренди нерухомості укладений на строк 3 року і більше, то:
1) такий договір підлягає нотаріальному посвідченню (ч. 2 ст. 793 ЦКУ);
2) право користування за таким договором підлягає держреєстрації (ч. 1 ст. 794 ЦКУ).
Зверніть увагу: лише з дати держреєстрації в орендаря виникне право користування таким майном (ч. 2 ст. 3 Закону №
1952).
Розмір орендних платежів сторони встановлюють у договорі оренди. Якщо ж розмір плати не обумовлений у договорі,
його визначають з урахуванням споживчої якості речі (у нашому випадку — нерухомого майна) та інших обставин, що
мають істотне значення (ч. 1 ст. 762 ЦКУ).
У договорі встановлюють і періодичність сплати орендних платежів. Інакше плата за користування майном
вноситься щомісячно (ч. 5 ст. 762 ЦКУ).
Договір оренди є строковим: майно передається орендареві в користування на певний строк
Якщо строк оренди не встановлений, її вважають укладеною на невизначений строк (ч. 2 ст. 763 ЦКУ)

! Якщо підприємство укладає договір оренди з його директором, то сам директор не може підписувати
договір і з боку орендаря, і з боку орендодавця (про це, зокрема, свідчать постанови ВГСУ від 02.02.2011
р. № 32/233-10 і від 21.05.2012 р. № 5010/868/2011-9/37). За нього від імені підприємства це повинна зробити
інша уповноважена на підпис таких документів особа, наприклад заступник. Інакше договір може бути
визнаний недійсним.
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Прийняття нерухомого майна в оренду, а також його подальше повернення орендодавцеві слід оформити актом
приймання-передачі.
Складання цього документа є дуже важливим. Саме з моменту його підписання починається обчислення строку
договору, якщо інше не встановлено самим договором (ч. 1 ст. 795 ЦКУ). Аналогічно з моменту підписання цього акта при
поверненні орендованого майна договір оренди буде припинений (ч. 2 ст. 795 ЦКУ).
Тепер про ремонти приміщення. Це питання регулюється ст. 776 ЦКУ.
Поточний ремонт орендованого майна проводиться орендарем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором
або законом.
Капітальний ремонт орендованого майна проводиться орендодавцем за його рахунок, якщо інше не встановлено
договором або законом. Капітальний ремонт здійснюється в строк, установлений договором. Якщо строк не встановлено
договором або ремонт викликаний невідкладною необхідністю, капітальний ремонт має бути проведений у розумний
строк. При цьому якщо орендодавець не провів капітальний ремонт майна, що перешкоджає його використанню
відповідно до призначення й умов договору, орендар має право:
1) відремонтувати майно самостійно, зарахувавши вартість ремонту в рахунок орендної плати, або вимагати
відшкодування вартості ремонту;
2) вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
Поліпшувати нерухомість орендар може тільки за згодою орендодавця (ч. 1 ст. 778 ЦКУ). Якщо така згода отримана,
то орендар має право на відшкодування витрат на поліпшення або на зарахування їх суми в рахунок орендної плати. А ось
у ситуації, коли згоду на поліпшення нерухомості орендодавець не отримував, він не зможе претендувати на
відшкодування витрат (ч. 5 ст. 778 ЦКУ). Проте якщо поліпшення можуть бути відокремлені від об’єкта оренди без його
пошкодження, орендар може їх вилучити до повернення нерухомості орендодавцеві.

Облік
Облік у орендодавця
Дохід від здавання об’єктів в операційну оренду (крім доходу від оренди інвестнерухомості) визначають на
прямолінійній основі протягом строку оренди (тобто рівними частинами) або з урахуванням способу отримання
економічних вигод, пов’язаних з використанням об’єкта операційної оренди (п. 17 П(С)БО 14). Дохід від оренди
відображається за кредитом субрахунку 713 «Дохід від операційної оренди активів».
Проте якщо надання майна в оренду є основним видом діяльності орендодавця, не буде помилкою дохід у вигляді
орендної плати показувати за кредитом субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».
Дохід від орендних платежів за оренду об’єктів інвестиційної нерухомості обліковується лише на субрахунку 703.
Тобто його віднесено до доходів від основної діяльності. Визнавати такий дохід як інший операційний дохід п. 17 П(С)БО
14 з Інструкцією № 291 не дозволяють.
Отриману авансом за декілька періодів орендну плату одразу до доходу не включають
Її спочатку відносять до складу доходів майбутніх періодів (кредит рахунка 69 «Доходи майбутніх періодів»), а вже
в тих періодах, за які орендну плату отримано, визнають дохід (Дт 69 — Кт 703 або 713). Причому тут має значення
розрахунковий період (місяць, квартал, рік), установлений у договорі оренди. Від нього й залежатиме момент
відображення доходу.
Зазвичай надання послуг з оренди оформлюється первинним документом — актом. Хоча слід зауважити, що з
правового погляду складання такого акта орендодавцем не є обов’язковим. Але за усталеною традицією акт складається,
адже саме він є первинним документом, який підтверджує надання послуг орендарю. Крім того, акт також важливий для
нарахування податкових зобов’язань з ПДВ.
А якщо акт наданих орендних послуг за умовами договору складається в наступному періоді? У цьому випадку дохід
відносимо до того періоду, в якому орендні послуги власне й надані. Але при цьому пам'ятаємо, що пп. 10 — 13 П(С)БО
15 вимагають у будь-якому випадку визнавати дохід на дату балансу. Тому дохід орендодавця за будь-яких обставин не
може відображатися рідше ніж раз на квартал.
Амортизацію переданих в оренду необоротних активів орендодавець продовжує нараховувати згідно з установленими
для таких активів правилами. Це означає наступне. Якщо діяльність підприємства з надання орендних послуг є основною і
систематичною, то суми нарахованої амортизації за об’єктом оренди воно відносить до собівартості орендних послуг.
Робиться це за допомогою запису за кредитом відповідного субрахунку до рахунка 13 у кореспонденції з дебетом
рахунка 23 «Виробництво» і подальшим списанням цих сум на субрахунок 903.
Крім амортизації, збираємо на рахунку 23 і формуємо собівартість орендної послуги також з інших витрат
орендодавця на утримання об’єкта оренди, як от: зарплата і нарахування на зарплату працівників, безпосередньо
пов’язаних з наданням послуг з оренди; вартість матеріалів, що використовуються для підтримки майна в належному
робочому стані (якщо такі витрати згідно з договором оренди несе орендодавець); інші витрати, пов’язані з отриманням
доходу від надання майна в операційну оренду.
Якщо надання майна в оренду не є основним видом діяльності підприємства, усі витрати, пов’язані з цією послугою,
уключають до складу інших операційних витрат (дебет субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності»).
Облік у орендаря
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Прийняті в операційну оренду необоротні активи орендар зараховує на однойменний позабалансовий рахунок 01. Там
ці активи обліковуються до повернення орендодавцю.
Нараховану орендну плату визнають витратами (п. 9 П(С)БО 14): на прямолінійній основі протягом строку оренди
(тобто рівними частинами) або з урахуванням способу одержання вигод, пов’язаних з використанням об’єкта операційної
оренди.
Залежно від того, в яких цілях використовується орендований об’єкт, орендну плату орендар відносить до дебету
рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут»
або 94 «Інші витрати операційної діяльності».
Якщо об’єкт, що орендується, використовується для створення (будівництва) власних необоротних активів, орендну
плату капіталізують — відносять до дебету рахунка 15 «Капітальні інвестиції».
Якщо орендар сплачує орендну плату авансом за декілька звітних періодів, одразу всю суму до витрат не
відносять
Спочатку її відображають на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», а вже потім списують на витрати діяльності
підприємства в тих періодах, до яких вона належить (п. 9 П(С)БО 14). Тут усе залежить від розрахункового періоду,
встановленого в договорі оренди. Навіть якщо акт наданих послуг підписано із запізненням, витрати відображають: або в
періоді, в якому отримано дохід, з яким пов'язано витрати на оренду, або в періоді здійснення (п. 7 П(С)БО 16).
Між двома підприємствами — платниками ПДВ і податку на прибуток укладено договір оренди об’єкта вартістю
500000 грн. Орендна плата вноситься авансом і щомісячно у сумі 24000 грн. (у тому числі ПДВ — 4000 грн.).
Собівартість орендних послуг (придбані у сторонніх організацій) складає 7000 грн. (без ПДВ).
Облік оренди
№
з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік
Дт

Кт

Сума, грн.

Облік в орендодавця
1

Отримано авансом орендну плату за поточний місяць

311

681

24000

2

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ у складі
вартості отриманої орендної плати

643

641

4000

3

Відображено суму доходу від здавання об’єкта в оренду

361

703

24000

4

Списано раніше відображену суму ПЗ з ПДВ

703

643

4000

5

Здійснено залік заборгованостей

681

361

24000

6

Відображено прямі витрати, пов’язані з орендою

23

631, 685

7000

7

Відображено податковий кредит з ПДВ у складі витрат,
пов’язаних з наданням приміщення в оренду

644/1

631, 685

1400

641/ПДВ

644/1

1400

8
9

Оплачено вартість послуг сторонніх організацій, отриманих у
зв’язку з наданням приміщення в оренду

631, 685

311

8400

10

Відображено фактичну собівартість наданих послуг з оренди

903

23

7000

Облік у орендаря
1

Отримано в оренду об’єкт необоротних активів

01

—

500000

2

Перераховано орендну плату за поточний місяць авансом

371

311

24000

3

Відображено податковий кредит з ПДВ

644/1

644

4000

641

644/1

4000

4

Нараховано орендну плату за поточний місяць

92

685

20000

5

Списано суму відображеного раніше податкового кредиту

644

685

4000

6

Здійснено залік заборгованостей

685

371

24000

34

ЧП «Профи Консалт»

т/ф (044)247-45-75

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
29.07.2019 № 3529/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо оподаткування податком на прибуток та ПДВ операцій із безоплатної передачі майна у строкове
користування та безоплатної передачі дебіторської заборгованості споживачів (договір позики)
Відповідно дост. 827 Цивільного кодексу України(далі - ЦКУ) за договором позички одна сторона (позичкодавець )
безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом
встановленого строку.
Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті
відносин між ними (п. 2 ст. 827 ЦКУ).
До договору позички застосовуються положення глави 58 ЦКУ, якою визначено загальні положення про найм (оренду).
Згідно ст. 831 ЦКУ, якщо сторони не встановили строку користування річчю, він визначається відповідно до мети
користування нею.
Відповідно допп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення)
фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності, на різниці, які виникають відповідно до положеньКодексу.
Кодексомне передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за
операціями з передачі основних засобів у безоплатне строкове користування. Такі операції при формуванні фінансового
результату до оподаткування відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.
При цьому при передачі основних засобів у безоплатне строкове користування платник податку втрачає право
нараховувати амортизацію основних засобів відповідно до положеньп. 138.3 ст. 138 Кодексу, на яку зменшується
фінансовий результат до оподаткування відповідно доп. 138.2 ст. 138 Кодексу.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в
державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N
996-XIV ).
Слід звернути увагу, що відповідно допп. 140.5.9, 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового
(звітного) періоду збільшується, зокрема:
на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом
звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на
дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням
страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до
закону), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;
на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є
платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно
допункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу крім безповоротної фінансової допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру
неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких
застосовується положенняпп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.
Водночас зазначаємо, що кожний конкретний випадок стосовно оподаткування операцій з безоплатної передачі
дебіторської заборгованості та бази даних абонентів (особистих рахунків), безоплатної передачі у строкове користування
майна має розглядатися з урахуванням договірних умов, обставин здійснення господарських операцій та всіх первинних
документів, оформленням яких вони супроводжувались. Інформації, яка зазначена у вашому листі, недостатньо для
надання більш конкретної відповіді.
Щодо оподаткування податком на додану вартість зазначаємо наступне.
Згідно інформації, наведеної в запиті, відповідно до рішення Кам'янської міської ради підприємству надано дозвіл на
передачу у безоплатне користування (позичку) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади, а
також дебіторської заборгованості та бази даних абонентів, іншим комунальним підприємствам.
Правові основи оподаткування ПДВ встановленорозділом Vтапідрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Пунктом 185.1 ст. 185 розділу V Кодексу визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з
постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно дост. 186 розділу
V Кодексу.
Відповідно допп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права
на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання
товарів за рішенням суду.
Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права
на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких
об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або
провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу).
При цьому відповідно допп. "в" пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу під постачанням послуг також розуміється
постачання послуг іншій особі на безоплатній основі.
Відповідно доп. 188.1 ст. 188 розділу V Кодексу база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається
виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на
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реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного
податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських
засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та
еліксирів).
При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких
товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче
звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової
(залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду,
протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за
винятком: товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню; газу, який постачається для потреб
населення.
Таким чином, операція з безоплатної передачі майна, що належить до комунальної власності, за договором позички у
строкове користування без переходу права власності на них не є об'єктом оподаткування у розумінніп. 185.1
ст. 185 розділу V Кодексу, оскільки така операція не відповідає визначенню операцій з постачання товарів/послуг,
наданомупп. 14.1.185та14.1.191 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу.
В той же час операція платника податку з надання позички, в тому числі на безоплатній основі, є об'єктом
оподаткування ПДВ та оподатковується ПДВ за ставкою 20 відсотків виходячи з бази оподаткування, визначеної
відповідно доп. 188.1 ст. 188 розділу V Кодексу, тобто не нижче звичайних цін.
Згідно зпп. 14.1.203 п. 14.1 ст. 14 Кодексу продаж результатів робіт (послуг) - це будь-які операції господарського,
цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпоряджання
товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими об'єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації
їх вартості, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг).
Тобто з метою оподаткування для платника податку - користувача операція з отримання майна у безоплатне
користування за договором позички розглядається як безоплатне отримання послуг.
При цьому слід враховувати положенняп. 4 ст. 632 ЦКУ, відповідно до якого якщо ціна у договорі не встановлена і не
може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні
товари, роботи або послуги на момент укладення договору.
Таким чином, база оподаткування ПДВ визначається із вартості послуги з оренди аналогічного майна.
Пунктом 187.1 ст. 187 розділу V Кодексу визначено, що датою виникнення податкових зобов'язань з постачання
товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що
сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг,
що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника
податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформленнямитної декларації, що засвідчує факт
перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата
оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Відповідно доп. 187.10 ст. 187 розділу V Кодексу платники податку, які постачають теплову енергію, природний газ
(крім скрапленого), надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, водопостачання,
водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним
особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам,
квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку,
які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів
(надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового
кредиту за касовим методом.
Також згідно зп. 44 підрозділу 2 розділу XX Кодексу тимчасово, до 01 січня 2022 року, платники податку, які
здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля
та/або продуктів його збагаченнятоварних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, надають послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового
кредиту за касовим методом.
Норма цього пункту поширюється на операції, за якими дата виникнення першої з подій, визначених уп. 187.1
ст. 187 та уп. 198.2 ст. 198 розділу V Кодексу, припадає на звітні (податкові) періоди до 01 січня 2022 року.
Одночаснопп. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу встановлено, що касовий метод для цілей оподаткування згідно
зрозділом V Кодексу- метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата
зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів
компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата віднесення сум податку
до податкового кредиту визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або
дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг).
Виходячи зі змісту запиту, дебіторська заборгованість споживачів, що виникла у КП, та база даних абонентів буде
передана іншим комунальним підприємствам для подальшого надання послуг з теплопостачання.
Разом з цим не надано інформації щодо передачі права вимоги на стягнення такої дебіторської заборгованості.
Слід зазначити, що ГУ ДФС у Дніпропетровській області надано підприємству податкову консультацію щодо
необхідності визначення податкових зобов'язань з ПДВ при відступленні права вимоги на стягнення дебіторської
заборгованості у разі застосування касового методу податкового обліку. Дана податкова консультація зареєстрована в
Єдиному реєстрі податкових консультацій 18.06.2018 за N 2685/іпк/04-36-12-01-16 та на теперішній час є чинною.
Отже, для отримання вичерпної податкової консультації з зазначеного питання підприємство має право повторно
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звернутися до контролюючого органу з наданням детального опису здійснюваних операцій та копій документів, що
стосуються таких операцій.
Отримали ОЗ у фіноренду: що з амортизацією?
Розрахунок амортизації основних засобів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп.
138.3.2 – 138.3.4 ПКУ.
Групи основних засобів, мінімально допустимі строки їх амортизації, строки корисного використання (експлуатації)
визначені у пп. 138.3.3 ПКУ.
Орендар відображає отриманий у фінансову оренду (лізинг) об'єкт одночасно і як актив, і як зобов'язання за
найменшою на початок строку оренди оцінкою: або за справедливою вартістю об'єкта, або за теперішньою вартістю суми
мінімальних орендних платежів (п. 5 П(С)БО 14 «Оренда»).
Нарахування амортизації об'єкта фінансової оренди здійснюється протягом строку корисного використання
(експлуатації) об'єкта основних засобів, який встановлюється підприємством/установою (у розпорядчому акті) при
визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації,
добудови, дообладнання та консервації (п. 23 П(С)БО 7 «Основні засоби»).
У разі використання міжнародних стандартів фінансової звітності, то згідно з параграфом 22 МФЗС 16 «Оренда» від
30.06.2017, на дату початку оренди орендар визнає актив з права користування та орендне зобов'язання.
Якщо оренда передає право власності на базовий актив орендарю наприкінці строку оренди або якщо собівартість
активу з права користування відображає той факт, що орендар скористається можливістю його придбати, то орендар має
амортизувати актив з права користування від дати початку оренди і до кінця строку корисного використання базового
активу (параграф 32 МФЗС 16).
Зокрема, амортизацію активів починають, коли цей актив стає придатним до використання, тобто коли він доставлений
до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським
персоналом (п. 55 МСБО 16, п. 97 ПСБО 38).
Таким чином, об'єкт фінансової оренди (лізингу) відображається у бухгалтерському обліку орендаря як актив та
амортизується протягом періоду очікуваного використання (до кінця строку корисного використання базового активу).
У податковому обліку орендаря основні засоби, отримані у фінансову оренду (лізинг), підлягають амортизації згідно
з п. 138.3 ПКУ.
При цьому відповідно до п. 138.1 та п. 138.2 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму
нарахованої амортизації на такі основні засоби відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або
нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ.
Податкова амортизація не застосовується до операцій з активами з права користування за договорами оренди.
ДФС у Запорізькій області
Коригування – оренда ОЗ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 07.06.2019 р. N 2598/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо нарахування амортизації на орендовані основні засоби
… Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її
розкриття у фінансовій звітності регулюються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" (далі П(С)БО 14), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 N 181 (зі змінами), та Методичними
рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від
30.09.2003 N 561 зі змінами (далі - Методичні рекомендації N 561).
Відповідно до абзацу другого п. 8 П(С)БО 14 затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди
(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх
економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у
створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Згідно з п. 21 Методичних рекомендацій N 561 такі
затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об'єкта підгрупи 2.7 класифікації основних
засобів, наведеної в п. 7 Методичних рекомендацій N 561.
Щодо обліку за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності, то обліковий підхід до
основних засобів визначає Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби" (далі - МСБО 16), а
Міжнародний стандарт фінансової звітності 16 "Оренда" (далі - МСФЗ 16) встановлює принципи визнання, оцінки,
подання оренди та розкриття інформації про неї.
У податковому обліку для розрахунку амортизації витрати на поліпшення (ремонт) орендованих основних засобів
зараховуються як окремий об'єкт групи 9 "інші основні засоби" з мінімально допустимим строком корисного використання
12 років.
При цьому відповідно до п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема:
на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи
невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Згідно з п. 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема, на суму розрахованої
амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу.
Крім того, згідно з пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних
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джерел, зокрема, витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів,
невиробничих нематеріальних активів.
Терміни "невиробничі основні засоби", "невиробничі нематеріальні активи" означають відповідно основні засоби,
нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.
Таким чином, при використанні у господарській діяльності платника податку на прибуток орендованих
приміщення та автомобіля для розрахунку амортизації у податковому обліку витрати на поліпшення (ремонт)
таких орендованих основних засобів зараховуються як окремі об'єкти групи 9 "інші основні засоби" з мінімально
допустимим строком корисного використання 12 років.
При цьому при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток на підставі положень п. 138.1, п. 138.2 ст. 138
Кодексу платник має збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації вартості
ремонту орендованих основних засобів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму
розрахованої амортизації вартості ремонту орендованих основних засобів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу.
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 03.05.2017 р. N 36/ІПК/20-40-12-03-14
Чи можливо витрати на ремонт нежитлового орендованого приміщення у фізичної особи, на умовах заключення
виключно строкового та безоплатного користування договору позички, використовувати при обчисленні податку
на прибуток?
…Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, регулюються ст. 138 ПКУ.
Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта оподаткування
визначений п. 138.3 ст. 138 ПКУ.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття
у фінансовій звітності регулюються нормами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" та Методичними
рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від
30.09.2003 N 561.
Таким чином при визначенні об'єкта оподаткування підприємство на підставі положень абзацу другого п. 138.1 та
абзацу другого п. 138.2 ст. 138 ПКУ має збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої
амортизації вартості поліпшення (ремонту) орендованих основних засобів відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої
амортизації вартості поліпшення (ремонту) орендованих основних засобів відповідно до п. 138.3 ст. 138 ПКУ за
умови використання у господарській діяльності.
Повернення орендованого об’єкта – податкові наслідки
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 08.11.2017 р. N 2559/ІПК/15-32-12-01-14
Щодо оподаткування податком на прибуток операції з повернення орендодавцю поліпшених орендарем
необоротних активів
… Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних
засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу
такого об'єкта (абзац 3 п. 138.1 ст. 138 Кодексу).
Таким чином, після закінчення договору оперативної оренди платник податку - орендар на підставі положень
абзацу четвертого п. 138.1 та абзацу третього п. 138.2 ст. 138 Кодексу має збільшити фінансовий результат на суму
недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих основних засобів, визначеної відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та зменшити фінансовий результат на суму
недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих основних засобів, визначеної з урахуванням
положень ст. 138 Кодексу.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття
у фінансовій звітності регулюються нормами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", та
Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Міністерства фінансів
України від 30.09.2003 N 561.
В частині оподаткування ПДВ операції з повернення орендодавцю поліпшених орендарем необоротних активів, то
згідно з пунктом 185.1 статті 185 Кодексу, об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку, зокрема з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.
Відповідно до підпункту "в" підпункту 14.1.185 та підпункту "в" підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу
постачання товарів/послуг включає, зокрема, безоплатну передачу майна іншій особі, постачання послуг іншій особі на
безоплатній основі.
Враховуючи викладене, якщо платником - орендарем понесено витрати на поліпшення об'єкта оренди та такі
витрати не компенсовано орендодавцем, то при поверненні об'єкта оренди таке поліпшення вважається безоплатно
наданою послугою, яка підлягає оподаткуванню ПДВ за основною ставкою, виходячи з ціни придбання
товарів/послуг, використаних для такого поліпшення.
Якщо між орендодавцем та орендарем укладено окремі договори про надання орендодавцем орендарю
компенсації витрат орендаря на поліпшення об'єкта оренди, то суми коштів, сплачених (відшкодованих,
компенсованих) за такими договорами, є окремою операцією з надання послуги з поліпшення основних фондів,
розглядаються як окремий об'єкт оподаткування та підлягає оподаткуванню ПДВ за основною ставкою, виходячи з
ціни, визначеної у відповідних договорах.
38

ЧП «Профи Консалт»

т/ф (044)247-45-75

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 20.08.2019 р. N 3908/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Щодо оподаткування ПДВ операцій з надання платником ПДВ нерезиденту в оренду кінознімального та
освітлювального устаткування
Відповідно до підпункту 14.1.105 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ поняття "майно" вживається у значенні,
наведеному в Цивільному кодексі України (далі - ЦКУ). Рухомими речами (майно) є речі (майно), які можна вільно
переміщувати у просторі (пункт 2 статті 181 ЦКУ).
Відповідно до статті 5 розділу I ПКУ поняття, правила та положення, установлені ПКУ та законами з питань митної
справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 розділу I ПКУ.
При цьому інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні,
встановленому іншими законами.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктом "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників
податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186
розділу V ПКУ.
Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права
на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких
об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або
провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).
Пунктами 186.2 - 186.4 статті 186 розділу V ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається
залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання
відповідних послуг.
Відповідно до п. 186.4 статті 186 розділу V ПКУ місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім
операцій, зазначених у підпунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V ПКУ.
Місцем постачання послуг з надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських
сейфів, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності
такого місця - місце постійного чи переважного його проживання (підпункт "ґ" пункту 186.3 статті 186 розділу V ПКУ).
Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання послуг безпосередньо залежить від місця
постачання таких послуг.
Враховуючи зазначене, місцем постачання послуг з оренди кінознімального та освітлювального устаткування
вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання.
При цьому у разі якщо отримувачем таких послуг є нерезидент, який не має в Україні постійного представництва, місце
постачання таких послуг знаходитиметься поза межами митної території України, і обсяг таких послуг не включатиметься
до об'єкта оподаткування ПДВ на підставі підпункту "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ.
Водночас місцем постачання послуг з оренди транспортних засобів є місце реєстрації постачальника таких
послуг.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 29.07.2019 р. N 3540/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Щодо порядку оподаткування ПДВ та єдиним податком операцій з надання в оренду власного або орендованого
нерухомого майна
Відповідно до підпункту 3 пункту 297.1 статті 297 розділу XIV Кодексу платники єдиного податку звільняються від
обов'язку нарахування і сплати ПДВ та подання податкової звітності з ПДВ, крім ПДВ, що сплачується фізичними особами
та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV
Кодексу (3 відсотки), а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи.
Таким чином, згідно вищевказаної норми діючого податкового законодавства, Товариство, яке є платником єдиного
податку третьої групи зі ставкою 5 відсотків, звільнено від обов'язку нарахування і сплати ПДВ та подання податкової
звітності з ПДВ.
Списання витрат на ремонт орендованого нежитлового приміщення
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 29.03.2019 р. N 1326/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Щодо оподаткування ПДВ операцій з списання активу
Як зазначено у зверненні, Товариство, яке є небанківською фінансовою установою, не є платником ПДВ та є платником
податку на прибуток підприємств на загальних підставах, відповідно до договору суборенди здійснило ремонт
орендованого нежитлового приміщення за свій рахунок. Понесені витрати на ремонт орендованого нежитлового визнанні
Товариством необоротним активом з строком корисного використання 12 років. Компенсація витрат за проведення
(поставку) орендованого нежитлового ремонту, безоплатна передача витрат на ремонт орендодавцю не передбачена.
Оскільки Товариство не є платником ПДВ, податковий кредит при здійсненні витрат на ремонт не формувався.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Податкового кодексу України
(далі - ПКУ) (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 - 183 розділу V ПКУ та регламентується
Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України
від 14.11.2014 N 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за N 1456/26233.
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Для цілей оподаткування ПДВ платниками податку є особи, перелік яких визначено підпунктом 14.1.139 пункту 14.1
статті 14 розділу I та пунктом 180.1 статті 180 розділу V ПКУ, зокрема юридична особа, створена відповідно до закону у
будь-якій організаційно-правовій формі.
Статтями 181 та 182 розділу V ПКУ визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких
реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватися як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.
Відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V ПКУ під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадає особа, у
якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V
ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі
протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ).
При цьому до загального обсягу оподатковуваних операцій для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать
операції, що підлягають оподаткуванню ПДВ за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та
звільнені від оподаткування ПДВ. Обсяг операцій, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, при обрахунку загального обсягу
операцій з постачання товарів/послуг не враховується.
Згідно з пунктами 183.1 та 183.2 статті 183 розділу V ПКУ для здійснення такої реєстрації особа не пізніше 10 числа
календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій
з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання)
реєстраційну заяву платника ПДВ за формою N 1-ПДВ (далі - Заява N 1-ПДВ).
Враховуючи викладене, особа (у тому числі неприбуткова організація), яка безпосередньо здійснює операції з
постачання товарів/послуг на митній території України, що підлягають оподаткуванню ПДВ згідно з розділом V ПКУ,
загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн гривень, зобов'язана згідно з вимогами
ПКУ подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням Заяву N 1-ПДВ і відповідно зареєструватись як
платник ПДВ в обов'язковому порядку.
Відповідно до пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування є операції платників податку з:
а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ, у
тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на
товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування
лізингоотримувачу/орендарю;
б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ;
в) ввезення товарів на митну територію України;
г) вивезення товарів за межі митної території України;
є) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським
і річковим та авіаційним транспортом.
Згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з
бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного
(податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для
такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими
з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015
року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового
кредиту), у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають
використовуватися в неоподатковуваних операціях.
Враховуючи наведене, операції Товариства із списання витрат на ремонт орендованого нежитлового приміщення,
які обліковуються в обліку платника як необоротний актив, не є підставою для визначення податкових зобов'язань
з ПДВ згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПКУ, оскільки таке товариство не є платником ПДВ та, відповідно, не формувало
податковий кредит при придбанні товарів/послуг для здійснення вищезазначеного ремонту.
Відступлення права вимоги по договору оренди
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 07.12.2018 р. N 5165/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Щодо виникнення податкових наслідків з оподаткування ПДВ при здійсненні операції з постачання послуг із
оренди у разі укладення договору про відступлення права вимоги
Особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини) регулюються нормами Цивільного кодексу України
(далі - ЦКУ).
Правила заміни кредитора визначено статтями 512 - 519 ЦКУ.
Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за
правочином (відступлення права вимоги).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого
виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.
До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент
переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I
ПКУ).
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові
зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.
При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані
вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових
зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів,
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пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників
податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на
митній території України.
Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі
продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1
статті 14 розділу I ПКУ).
Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права
на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких
об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або
провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).
Відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з
відступлення права вимоги, переведення боргу, торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями
(вимогами), за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім
факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери
(сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права
вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи.
При цьому під відступленням права вимоги розуміється операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої
особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої
компенсації (підпункт 14.1.255 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).
Правила визначення дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ встановлено статтею 187 розділу V ПКУ.
Відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ за операцією з
постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з
подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг,
що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника
податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт
перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата
оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Відповідно до підпункту "а" пункту 198.1 статті 198 розділу V ПКУ до податкового кредиту відносяться суми податку,
сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг.
Згідно з пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату
виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з
дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої
платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.
При цьому податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з
постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до
складу податкового кредиту.
Відповідно до пункту 198.6 статті 198 розділу V ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого
(нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними
/ розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими
документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V ПКУ.
Разом з цим пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати
податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ,
та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ
для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами
придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або
виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені
до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання
або починають використовуватися в неоподатковуваних ПДВ операціях або в операціях, що не є господарською
діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 розділу V ПКУ).
З метою застосування пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ податкові зобов'язання з ПДВ визначаються по
товарах/послугах, необоротних активах:
придбаних для використання в неоподатковуваних операціях - на дату їх придбання;
придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних
операціях, - на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до
Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Правила коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ визначено статтею 192 розділу V ПКУ.
Відповідно до пункту 192.1 статті 192 розділу V ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка
зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках
повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні, постачальником суми попередньої оплати
товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають
відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку,
встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.
Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на
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отримувача - платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:
постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь
такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх
постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.
Враховуючи викладене, в орендодавця при отриманні суми попередньої оплати від первісного орендаря за послуги
оренди виникає обов'язок щодо нарахування податкових зобов'язань з ПДВ та складання і реєстрації в ЄРПН в установлені
ПКУ терміни податкової накладної за такою операцією. Така податкова накладна, зареєстрована в ЄРПН, є підставою для
первісного орендаря на включення сум ПДВ до складу податкового кредиту.
Операція з відступлення права вимоги від первісного орендаря до нового орендаря не є об'єктом оподаткування ПДВ.
При здійсненні операції з відступлення права вимоги не виникає жодної з обставин, перерахованих у пункті 192.1 статті
192 розділу V ПКУ ПКУ, а отже відсутні підстави для складання орендодавцем розрахунку коригування до податкової
накладної, складеної на дату настання першої події за операцією з постачання послуг із оренди (отримання суми
попередньої оплати від первісного орендаря).
При цьому первісний орендар втрачає право на формування податкового кредиту з ПДВ на підставі податкової
накладної, складеної і зареєстрованої в ЄРПН орендодавцем, оскільки фактичного постачання орендодавцем послуг із
оренди первісному орендарю не відбувалося. У даному випадку первісний орендар зобов'язаний зменшити суму ПДВ,
включену до складу податкового кредиту, шляхом нарахування податкових зобов'язань з ПДВ та складання і реєстрації в
ЄРПН зведеної податкової накладної за правилами, визначеними пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ.
Постачання орендодавцем послуг із оренди новому орендарю в рахунок отриманої від первісного орендаря суми
попередньої оплати за такі послуги є другою подією операції з постачання послуг із оренди, а тому підстави для складання
орендодавцем податкової накладної на нового орендаря відсутні.
Таким чином, операція з відступлення первісним орендарем права вимоги новому орендарю не спричиняє
податкових наслідків з ПДВ для орендодавця. Орендодавець на дату заміни орендаря у зобов'язанні не коригує
податкові зобов'язання з ПДВ, визначені на дату отримання ним суми попередньої оплати, оскільки відсутні
законодавчо визначені підстави для такого коригування, та не складає податкову накладну на нового орендаря,
оскільки податкова накладна вже складена на дату першої події за операцією з постачання послуг із оренди
(отримання суми попередньої оплати від первісного орендаря).

Єдиний податок
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 29.07.2019 р. N 3540/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Щодо порядку оподаткування ПДВ та єдиним податком операцій з надання в оренду власного або орендованого
нерухомого майна
Щодо єдиного податку
Згідно з пунктом 1 статті 827 Цивільного Кодексу України (далі - ЦКУ), за договором позички одна сторона
(позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування
протягом встановленого строку.
Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті
відносин між ними (пункт 1 статті 827).
Водночас статтею 774 ЦКУ передбачено право передання за згодою наймодавця, якщо інше не встановлено договором
або законом, наймачем речі у користування іншій особі (піднайм).
До договору піднайму застосовуються положення про договір найму (пункт 3 статті 774 ЦКУ).
Об'єктом оподаткування для юридичних осіб, які сплачують єдиний податок, згідно із підпунктом 2 пункту 292.1 статті
292 розділу XIV Кодексу вважається будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної
особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);
матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 розділу XIV Кодексу.
До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду
товарів (робіт, послуг) (пункт 292.3 статті 292 розділу XIV Кодексу).
Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими
договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено
грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику
єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.
Дохід обліковується згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими
нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.
Згідно з пунктом 292.13 статті 292 та підпунктом 296.1.3 пункту 296.1 статті 296 розділу XIV Кодексу дохід
визначається на підставі даних обліку (спрощеного бухгалтерського обліку), який здійснюється відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або інших нормативно-правових актів Міністерства
фінансів України з питань бухгалтерського обліку.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 29.11.99 N 290, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153, дохід
визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком
зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно
визначена.
Таким чином, операція з безоплатної передачі нерухомого майна за договором субпозички у строкове користування без
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переходу права власності на нього не є об'єктом оподаткування у розумінні пункту 292.1 статті 292 розділу XIV Кодексу.
16.04.2018 | 08:20
58220МСФЗ
Компанії, які змушені перейти на міжнародні стандарти фінансової звітності, зараз мають чимшвидше з ними
ознайомитися. Ні для кого не є таємницею, що найкраще сприйняття інформації відбувається в порівнянні. А тому, щоб
допомогти вам зрозуміти основні аспекти складання фінзвітності за МСФЗ, ми відкриваємо серію публікацій, у яких
порівняємо основні підходи до обліку за П(С)БО та МСБО (МСФЗ). Розпочнемо з найпоширенішого — основних засобів.
Нацстандарти мають бути розроблені на основі міжнародних (ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV). Та, в дійсності, не все так ідеально.
Справді, багато норм МСБО 16 "Основні засоби" знайшли своє віддзеркалення в національному П(С)БО 7 "Основні
засоби". Однак є й чимало відмінностей. Усю картину підходів до обліку основних засобів (далі — ОЗ) за П(С)БО та
МСБО (МСФЗ) знайдете в електронному додатку до цього номера на сайті dodatok.vobu.ua. Наразі ж зупинимо увагу на
кількох цікавих відмінностях у підходах до обліку ОЗ у національних та міжнародних стандартах.
Відмінність 1. Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)
П(С)БО. За приписами нацстандарту МНМА вирізняють в окрему підгрупу, що входить до складу групи "Інші
необоротні матеріальні активи".
Підприємства можуть встановлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу МНМА (п. 5 П(С)БО 7).
Можливе використання спрощеної методики амортизації (п. 27 П(С)БО 7). У такому разі МНМА переоцінці не підлягають
(п. 16 П(С)БО 7).
МСБО (МСФЗ). Міжнародні стандарти не містять спеціальних вимог щодо обліку МНМА. Ознака "малоцінності",
задекларована в назві підгрупи, може свідчити про несуттєвість даної статті.
Пояснення. Відповідно до § 31 МСБО 1 "Подання фінансової звітності" підприємству не потрібно надавати конкретне
розкриття, що його вимагає МСФЗ, якщо така інформація є несуттєвою. Це положення зазвичай тлумачиться таким
чином: "...вимоги МСФЗ не застосовуються до статей, що є "несуттєвими"[1].
Отже, керівництво підприємства, яке звітує за МСФЗ, може самостійно визначити облікову політику щодо МНМА.
Відмінність 2. Незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи
П(С)БО. Нацстандарт відносить незавершені капінвестиції в необоротні матеріальні активи до складу ОЗ (п. 1 П(С)БО
7). У балансі їх наводять окремо від основних засобів як самостійну статтю необоротних активів.
У бухобліку такі капінвестиції відокремлені від основних засобів: їх обліковують не на рахунку 10 "Основні засоби", а
на рахунку 15 "Капітальні інвестиції".
Крім того, у п. 4 П(С)БО 7 наведено спеціальну дефініцію терміна "капітальні інвестиції в необоротні матеріальні
активи". Це витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну
(переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у т.ч. необоротних
матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством.
Капітальні інвестиції амортизації не підлягають (п. 22 П(С)БО 7). А в примітках до фінзвітності слід розкрити
інформацію про суму капінвестицій в ОЗ за звітний рік (п. 37.3 П(С)БО 7).
МСБО (МСФЗ). Обліку та звітування за цією статтею в міжнародних стандартах не стандартизовано. Утім практика
склалася так, що "...підприємства, що застосовують МСФЗ, звичайно, відображують незавершене будівництво у складі
основних засобів"[2].
Пояснення. Спеціалісти Мінфіну неодноразово висловлювали думку про те, що незавершені капітальні інвестиції не є
об'єктами ОЗ, обліковуються в окремій групі, а також їх вартість не підлягає переоцінці та амортизації (див. листи від
13.06.07 р. № 31-34000-30/23-4118/4425, від 15.04.13 р. № 31-08410-07-29/12008).
Інструкція № 291 описує методику використання необоротного рахунку 15 у ситуації, коли будується актив,
призначений для продажу. Параграф 66 МСБО 1 вважає утримання активу в основному з метою продажу ознакою його
поточного характеру.
Відмінність 3. Фінансовий елемент у вартості ОЗ
П(С)БО. Як стверджує загальне правило: фінансові витрати не включають до первісної вартості ОЗ, придбаних
(створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінвитрат, які включають до собівартості
кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 (п. 8 П(С)БО 7)). Немає спеціальних правил обліку для операцій купівлі
ОЗ на умовах відтермінування платежу.
МСБО (МСФЗ). Передбачено спеціальне правило для операцій купівлі ОЗ із відтермінуванням платежу — § 23 МСБО
16. За ним, якщо платіж відкладають на строк довший ніж звичайний строк кредиту, різниця між грошовим еквівалентом
ціни і загальними виплатами визнається як відсотки за період кредиту (якщо такі відсотки не капіталізують згідно з МСБО
23).
Відмінність 4. Первісна оцінка безоплатно отриманих ОЗ
П(С)БО. Згідно з п. 10 П(С)БО 7 первісна вартість безоплатно отриманих ОЗ дорівнює їх справедливій вартості на дату
їх отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7.
При цьому Інструкція № 291 визначає: при отриманні активу збільшується додатковий капітал. Залишок додаткового
капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання
безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі. Списання капіталу
визнається за статтею інших доходів.
МСБО (МСФЗ). Спеціальних положень щодо оцінки немає.
Пояснення. Відповідно до § 15 МСБО 16 об'єкт ОЗ, який відповідає критеріям визнання активу, слід оцінювати за його
собівартістю. Елементи собівартості наведено в § 16 МСБО 16: витрати на придбання, доставку та встановлення плюс
оцінка рекультиваційного забезпечення. Оскільки витрат при придбанні безоплатних ОЗ не було, то, формально кажучи, у
них може й не бути собівартості.
Через це деякі фахівці радять при переході на МСФЗ списувати з балансів безоплатно отримані ОЗ[3].
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З іншого боку, якщо критерії визнання активу дотримуються, ОЗ можуть бути визнані, навіть якщо витрат на
придбання немає (§ 4.1.4 Концептуальної основи міжнародних стандартів).
Відповідно до п. 1.5 Порядку бухобліку гуманітарної допомоги, затвердженого наказом Мінфіну України від 14.12.99 р.
№ 298, оприбуткування та списання безоплатно отриманих необоротних активів відображають не через капітал, а через
зобов'язання (цільове фінансування). Це відбувається одночасно з відображенням нарахованої суми амортизації об'єктів,
отриманих за рахунок гуманітарної допомоги. Щомісяця на таку саму суму дебетується рахунок 48 "Цільове фінансування
і цільові надходження" і кредитується субрахунок 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів".
Така схема обліку в цілому схожа на схему обліку, установлену для державних грантів § 17 МСБО 20 "Облік
державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу".
Відмінність 5. Оцінка первісної вартості об'єкта ОЗ, отриманого в обмін на інший об'єкт
П(С)БО. Первісна вартість об'єкта ОЗ, отриманого в обмін на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості
переданого об'єкта ОЗ (п. 12 П(С)БО 7). Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу
вартість, то первісною вартістю об'єкта ОЗ, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого
об'єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду.
Первісна вартість об'єкта ОЗ, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний актив, дорівнює справедливій
вартості переданого немонетарного активу, збільшеній (зменшеній) на суму коштів чи їх еквівалентів, що була передана
(отримана) під час обміну (п. 13 П(С)БО 7).
МСБО (МСФЗ). Спеціальних положень щодо оцінки немає. МСБО 16 не оперує поняттям "подібності" основних
засобів.
Пояснення. Собівартість ОЗ, отриманих у результаті обміну, ґрунтується на аналізі комерційної сутності операції
обміну (§§ 24—26 МСБО 16). Якщо операція обміну не має комерційної суті, то вартість придбаного за таким бартерним
контрактом об'єкта визнають за балансовою вартістю переданого активу (§ 24 МСБО 16). Якщо ж бартерна угода має
комерційну суть, то отриманий об'єкт ОЗ доведеться оцінити за справедливою вартістю. Та якщо останню визначити
неможливо, то вартість отриманого об'єкта оцінюють на рівні балансової вартості переданого активу (§ 24 МСБО 16).
Відмінність 6. Механізм переоцінки ОЗ
П(С)БО. Індексаційний: коригування первісної вартості та суми зносу (п. 17 П(С)БО 7). Відомості про зміни первісної
вартості та суми зносу ОЗ заносять до регістрів їх аналітичного обліку (п. 18 П(С)БО 7). Докладніше про особливості
переоцінки за нацстандартами читайте в газеті "Все про бухгалтерський облік" № 12 за 2018 р. на стор. 9.
МСБО (МСФЗ). Передбачено два варіанти (§ 35 МСБО 16):
 варіант 1 — коригування валової вартості ОЗ (у т.ч. за допомогою індексування) та накопиченої амортизації;
 варіант 2 — метод "згортання": виключення накопиченої амортизації з валової вартості ОЗ та подальша
переоцінка.
Пояснення. Відображення результатів переоцінки в аналітичному обліку в МСБО 16 не регламентовано. Міжнародні
стандарти взагалі не спрямовані на стандартизацію облікових процедур. Деякі рекомендації щодо переоцінки за МСФЗ
знайдете в газеті "Все про бухгалтерський облік" № 12 за 2018 р. на стор. 14.
Відмінність 7. Амортизація, якщо ОЗ тимчасово не експлуатують
П(С)БО. Згідно з п. 23 П(С)БО 7 нарахування амортизації зупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови,
дообладнання та консервації об'єкта ОЗ.
МСБО (МСФЗ). Відповідно до § 55 МСБО 16 амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він
вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю.
Іван ЧАЛИЙ, к.е.н., м. Харків
Оренда приміщень за МСФЗ
7 березня 2019
Оновлення 2019-го року правил обліку оренди за МСФЗ пов’язано з офіційним вступом у дію з 1 січня 2019 року
нового міжнародного стандарту – МСФЗ 16 ―Оренда‖ (IFRS 16 ―Leases‖). Що ж було не так з колишніми принципами
обліку оренди з МСБО 17 ―Оренда‖, які пройшли і в наш національний діючий стандарт П(С)БО 14 ―Оренда‖?
Нагадаємо, що за старими підходами:
 оренда ділиться на 2 типи: фінансова та операційна;
 при фінансовій оренді орендар відображає орендовані активи на своєму балансі, а також взяті по ним
зобов’язання; при операційній оренді орендар на своєму балансі нічого не показує. Облік таких активів
ведеться поза балансом, а додаткова інформація, наприклад, про склад таких активів та орендні платежі
розкривається у примітках до фінансової звітності;
 орендний платіж в обліку орендаря при операційній оренді відноситься повністю до витрат операційної
діяльності.
☛ Заниження суми реальних зобов’язань підприємства – це головний недолік старого підходу з обліку операційної
оренди
Наслідки даної ситуації:
 фінансова звітність не відображає існування певного активу, ресурсу, контроль якого існує у орендаря, хоча й
має він на нього лише право користування. Адже є ―щось‖, що юридично не належить, але ж приносить йому
економічні вигоди від використання;
 фінансова звітність не містить інформації про взяті на себе підприємством зобов’язання по оренді, які можуть
бути й чималі. Зобов’язання ж є і їх не можна назвати умовними, то чому вони знаходяться поза балансом?;
 витрати по орендним платежам не містять так звану фінансову частину. Що це таке? В орендні платежі,
особливо при довгострокових договорах, враховується знецінення грошей у часі, таким чином частина
платежу, по-суті, є не оплатою послуги оренди, а компенсацією втрати вартості цих грошей з плином часу.
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Вищеописані проблеми особливо суттєві для бізнесу, який широко використовує оренду приміщень, наприклад, мережі
роздрібної торгівлі (ритейл). Також сюди можна віднести транспортні компанії (оренда автомобілів, автобусів),
авіакомпанії (оренда літаків), туристичний бізнес (теж оренда приміщень, готелів, будинків, а також транспорту типу
автомобілів, автобусів, літаків тощо). Вважається, що дані проблеми викривлюють цілу низку показників фінансових звітів
таких компаній: операційний прибуток (так як туди включається фінансова частина витрат на оренду), рентабельність
операційної діяльності, коефіцієнт фінансової незалежності (співвідношення власного капіталу до зобов’язань), показник
загальної ліквідності (співвідношення оборотних активів до поточних зобов’язань). У таких підприємств взагалі можуть
бути майже відсутні основні засоби на балансі, так як все орендоване. Всі ці висновки Міжнародною радою з МСФЗ
(IASB) були зроблені на основі аналізу звітів згаданих вище типів компаній, що збанкрутували. І дану ситуацію вирішено
було виправити через новий стандарт.
Революційні зміни в обліку оренди за МСФЗ для орендаря: сама суть
Зміни зачепили облік у орендаря. За ними: прибирається поділ оренди на операційну та фінансову, використовується
єдина облікова модель для обох типів оренди (вона нагадує більше облік фінансової оренди); визнається в балансі
орендований актив у вигляді права користування; визнаються в балансі зобов’язання щодо орендних платежів, які будуть
здійснюватися; витрати з оренди в обліку розбиваються на 2 частини: амортизацію права користування орендованим
активом та фінансові витрати (відсотки за користування).

Визначення оренди за МСФЗ 16 передбачає існування права контролювати користування ідентифікованим активом
протягом певного періоду часу в обмін на певну компенсацію. Звичайно, що стандарт МСФЗ 16 висунув також і вимоги
щодо активу та зобов’язання, які визнаються:
Критерії визнання активу та зобов’язань по оренді
Критерії визнання активу та зобов’язань по оренді
Актив у формі права користування
актив має мати здатність бути ідентифікованим (=
відокремлений, конкретно вказаний у договорі);
орендар отримує економічні вигоди;

Зобов’язання щодо орендних платежів
за договором орендар має здійснити певні орендні
платежі або здійснити обмін на певну іншу компенсацію.
Очевидно, що такі платежі мають бути фіксованими та
такими, що можуть бути пораховані на дату визнання
активу.

орендар визначає спосіб користування активом;
договір є орендою або містить компонент оренди.
При визнанні зобов’язання з оренди суттєвими є 2 показники: строк, за який беруться орендні платежі, та ставка
дисконту (див. нижче).
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Ключові
показники

Як визначити

На що вплине

Строк оренди
(років)

Період оренди, який не підлягає довгостроковому при- На величину зобов’язання з оренди в балансі, а отже
пиненню (так званий невідмовний період). Якщо дого- й суму активу, з наданим правом користування. Чим
вір про оренду приміщення передбачає можливість
більший строк, тим більша сума зобов’язань.
продовження оренди і є достатні очікування, що
орендар таким правом скористається, то він також
враховується. Наприклад, орендар планує вести даний
бізнес в цьому регіоні 10 років.

Ставка
дисконту (%)

Це може бути ставка %, за якою орендар здатний
отримати позикові кошти. Наприклад, це може бути
ставка % по можливому банківському кредиту на
момент взяття активу в оренду на аналогічний термін з
аналогічним забезпеченням для того, щоб придбати
подібний орендованому актив.

На величину зобов’язання з оренди в балансі, а отже
й суму активу. Чим більша ставка, тим менша сума
зобов’язання.
На розподіл орендних платежів між амортизацію
(операційні витрати) та відсотками (фінансові витрати). Чим ставка більша, тим більша частина буде
відноситися на фінансові витрати, а не операційні
Оренда приміщення у фізичної особи проводки

МЦФР. Повний текст за посиланням: Desktop/МСФЗ/Оренда%20за%20МСФЗ%2016.html
Актив з права користування – це визнаний орендарем згідно з вимогами МСФЗ актив, який представляє право
орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди (пп. 14.1.1. 2 ст.14 ПКУ).
Операції з визнання та дисконтування орендного зобов’язання за активом з права користування (договором оренди)
відображається за правилами бухгалтерського обліку та не коригується при визначенні об’єкта оподаткування податком на
прибуток.
МСФЗ 16 «Оренда»
Вимоги пп. 138.1 - 138.3 ст. 138 ПКУ не застосовуються до операцій з активами з права користування за договорами
оренди.
п. 138.4 ст. 138 ПКУ

ОЗ у ФОП – «загальника»
Основні засоби в підприємницькій діяльності приватного підприємця на загальній системі оподаткування.
Нарахування амортизації.
Нормативні документи:
1. ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.10р. № 2755-VI;
2. Закон про бухгалтерський облік – Закон України від 16.07.1999р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні"
3. П(С)БО 7 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”, затверджено наказом
Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000р. № 92;
4. Наказ Мінстату від 29.12.1995р. № 352 "Про затвердження типових форм первинного обліку"
З 1 січня 2017 року внесено ряд зміни до ст.177 ПКУ, яка визначає оподаткування доходів приватних підприємців, що
працюють на загальній системі оподаткування.
Одна з таких новацій – можливість віднесення до складу витрат приватного підприємця амортизаційних відрахувань
по основних засобах та нематеріальних активах, що використовуються ним у власній господарській діяльності
У відповідності до П(С)БО 7- амортизація це систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується,
протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Аналогічне визначення амортизації наведено у п.14.1.3 ПКУ.
Тому одразу зробимо декілька важливих акцентів:
1. застосування амортизації є добровільним рішенням приватного підприємця, тобто може амортизувати, а може
не амортизувати;
2. амортизації підлягають витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів, а також витрати на
самостійне виготовлення основних засобів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості;
3. всі витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів, самостійне виготовлення основних
засобів мають бути підтверджені документально ( п.44.1 ст. 44 ПКУ);
4. по об’єктах основних засобів і нематеріальних активів з метою амортизації приватний підприємець має вести
окремий облік;
5. амортизація нараховується прямолінійним методом;
6. приватний підприємець самостійно встановлює строк корисного використання об'єктів основних засобів та
нематеріального активу, але не менше мінімально допустимого строку, визначеного в пп.177.4.9 ст.177 ПКУ:
Мінімально допустимі строки корисного
Групи
використання, років
1— Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом
15
2 — Будівлі, споруди, передавальні пристрої
10
3 — Машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження та інше
5
відповідно до правовстановлюючого
4 — Нематеріальні активи
документа, але не менш як 2 роки
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7. не підлягають амортизації основні засоби подвійного призначення, а саме земельні ділянки,
об'єкти житлової нерухомості, легкові та вантажні автомобілі;
8. не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду
витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення
основних засобів, а також сума залишкової вартості ОЗ при їх ліквідації.
Начеб - то нічого складного. Але це на перший погляд. Адже все, що приватний підприємець відносить до витрат
зменшує базу оподаткування його підприємницького доходу. Саме тому треба виважено підійти до питання
документального супроводу операцій з основними засобами та нематеріальними активами.
Як відомо, Закон про бухгалтерський облік не розповсюджується на приватних підприємців. Тобто вони не ведуть
бухгалтерський облік. Разом з цим за своєю суттю амортизація, методи амортизації, ліквідаційна вартість, залишкова
вартість є бухгалтерськими категоріями. І тут не обійтись без деяких норм законодавства з бухгалтерського обліку.
Розглянемо практичні аспекти амортизації основних засобів у приватного підприємця. З огляду на пп. 14.1.138 ст.14
ПКУ основними засобами є матеріальні активи вартість яких:
 перевищує 6000грн і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом;
 очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад
один рік.
Наприклад: ФОП Іваненко І.І.,що знаходиться на загальній системі, придбав обладнання, вартістю 23500,00 грн. у
ТОВ «Калина». Транспортні витрати на доставку, установку, монтаж обладнання – 1500,00. Термін корисного
використання ФОП визначив – 5 років, ліквідаційна вартість 200,00 грн.( вартість металобрухту)
З метою нарахування амортизації обладнання має бути введено в експлуатацію. Слід зауважити, що ст.177 ПКУ не
містить регламент документального супроводу операцій з основними засобами. Але обачним буде скласти акт приймання
– передачі (введення в експлуатацію) основних засобів типової форми ОЗ-1 (додаток 1), може бути використаний інший
документ
Типова форма N ОЗ-1
_________ФОП Іваненко І.І.________________
Затверджена наказом Мінстату України
(підприємство, організація)
від 29.12.95 р. N 352
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
2337607905
Код за УКУД
ЗАТВЕРДЖУЮ
25 січня 2017 року

На підставі наказу, розпорядження від "25" січня 2017 р. N 1
проведений огляд _______обладнання виробничого _, що приймається (передається) в експлуатацію від _____ТОВ
«Калина»
(найменування об'єкта)
В момент приймання (передачі) об'єкт находився м. Київ вул Меліораторів,1________________________________
ЧП «Профи Консалт»

т/ф (044)247-45-75
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(місцезнаходження об'єкта)
Коротка характеристика об'єкта
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
ФОП прийняв рішення нараховувати амортизацію прямолінійним методом виходячи з мінімально допустимого терміну
для обладнання за пп. 177.4.9 ст.177 ПКУ. Тобто при терміні корисного використання 5 років амортизацію ФОП
нараховуватиме протягом 5 років.
У відповідності до П(С)БО 7 амортизації підлягає первісна вартість, як включає в себе:
- -суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без
непрямих податків);
- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням)
прав на об'єкт основних засобів;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються
підприємству/установі);
- витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
- витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
- інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для
використання із запланованою метою.
З огляду на п. 26 П(С)БО 7 річна сума амортизації визначається шляхом ділення суми, що амортизується, на очікуваний
період експлуатації. В нашому прикладі, якщо річна сума амортизації складає - 4960,00 грн. ( 23500,00+1500,00-200,00) : 5
років), амортизація за місяць – 413,33 грн. (4960,00:12 міс.). Амортизація нараховується з місяця, що слідує за місяцем
введення обладнання в експлуатацію, тобто з лютого 2017 року. Нарахування амортизації доцільно оформити довідкою
довільної форми, на підставі якої відображатиме суму амортизації в Книзі обліку доходів і витрат.
Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему
оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність
Період
обліку
(день,
місяць,
квартал,
рік)

1
лютий
2017р.

48

Сума доходу,
отриманого від
здійснення
господарської
діяльності або
незалежної
професійної
діяльності
2

Сума
повернутих
коштів за
товари
(роботи,
послуги)

3

Загальна сума
Витрати, пов'язані з господарською діяльністю або провадженням
Сума
отриманого
незалежної професійної діяльності
чистого
доходу, яка
реквізити
сума витрат,
витрати на
інші витрати, оподаткову
підлягає
ваного
документа, що
пов'язаних з
оплату праці
пов'язані з
декларуванню
підтверджує
придбанням товарів найманих
одержанням доходу (гр.
(гр. 2 - гр. 3) понесені витрати
4 - гр. 6 (робіт, послуг)
осіб
доходу
гр. 7 - гр. 8)
4

ЧП «Профи Консалт»

5
довідка

6

т/ф (044)247-45-75

7

8
413,33

9

