
Чи нараховуються податкові зобов’язання при здійсненні операцій із 

списання (ліквідації) малоцінних необоротних матеріальних активів? 
 

ЗІР, категорія 101.04 

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV                         

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996) 

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. 

Згідно з п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (далі – 

П(С)БО 7), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, 

малоцінні необоротні матеріальні активи (далі – МНМА) класифікуються в окремій групі 

необоротних активів. 

Пунктом 2 ст. 3 Закону № 996 передбачено, що податкова, статистична та інші види 

звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського 

обліку. 

Операції зі списання МНМА відображаються згідно з правилами бухгалтерського 

обліку при формуванні фінансового результату. 

Пунктом 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI 

зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що податковий кредит звітного періоду 

визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із 

сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 

193.1 ст. 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду, зокрема у зв’язку з придбанням або 

виготовленням товарів та наданням послуг. 

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі 

товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у 

межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного 

податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані 

операції протягом такого звітного податкового періоду. 

Згідно з п. 198.5 ст. 198 ПКУ у разі якщо товари/послуги, необоротні активи починають 

використовуватися, зокрема в операціях, що не є господарською діяльністю платника 

податку, то такий платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання 

виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не 

пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі 

податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ 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 здійснення операцій відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ база оподаткування за 

необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що 

склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються 

такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни), а 

за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання (п. 189.1 ст. 189 ПКУ). 

Враховуючи викладене, у разі списання МНМА такі МНМА не можуть бути 

використані у межах господарської діяльності платника податку. 

Отже при списанні МНМА, придбаних з ПДВ для використання в оподатковуваних 

операціях (для списання МНМА, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, 

якщо під час такого придбання суми податку були включені до складу податкового кредиту), 

податкові зобов’язання з ПДВ на підставі п. 198.5 ст. 198 ПКУ: 

 нараховуються, якщо вартість таких МНМА не включається до вартості іншої 

готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню; 

 не нараховуються, якщо вартість таких МНМА включається до вартості іншої 

готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню. 


