
Які суми амортизації враховуються під час визначення 

розрахункової вартості одиниці відповідного виду видобутої 

корисної копалини (мінеральної сировини): обчислені за 

правилами бухгалтерського обліку чи податкового обліку? 
 

ЗІР, категорія 130.04 

Відповідно до п. 252.12 ст. 252 Податкового кодексу України від 02 грудня                   

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) під час обчислення 

розрахункової вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – 

видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) також враховуються: 

 сума нарахованої амортизації, крім суми нарахованої амортизації на основні засоби і 

нематеріальні активи, що підлягають амортизації, але не пов’язані технічно та 

технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду товарної 

продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної 

сировини); 

 сума амортизації витрат, пов’язаних з господарською діяльністю з видобування 

відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної 

копалини (мінеральної сировини). 

Згідно з абзацом першим 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. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні 

засоби та нематеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій 

звітності викладені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку № 7 «Основні 

засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92,               

та Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», 

затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242.  

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для 

визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств наведено у п. 138.3 

ст. 138 ПКУ. 

Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин здійснюють для цілей оподаткування окремий (від інших видів операційної 

діяльності) бухгалтерський та податковий облік витрат і доходів за кожним видом 

мінеральної сировини за кожним об’єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл                 

(п. 252.2 ст. 252 ПКУ).  

Вартість одиниці кожного виду товарної продукції гірничого підприємства – 

видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється як співвідношення 

суми доходу, отриманого платником рентної плати від реалізації відповідного виду 



товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної 

сировини), визначеної відповідно до п. 252.8 ст. 252 ПКУ, та обсягу (кількості) 

відповідного виду реалізованої товарної продукції гірничого підприємства – видобутої 

корисної копалини (мінеральної сировини), що визначається за даними бухгалтерського 

обліку запасів готової продукції такого платника (п. 252.10 ст. 252 ПКУ). 

Отже, під час визначення розрахункової вартості одиниці відповідного виду 

видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) враховуються суми амортизації, 

передбачені п. 252.12 ст. 252 ПКУ, обчислені за правилами бухгалтерського обліку. 


