
Класифікація
основних
засобів за 
групами

Податкове визначення і 
податкові правила 
класифікації основних 
засобів важливі для тих, хто 
використовує при визначенні 
бази з податку на прибуток 
різниці з р. ІІІ ПКУ



Групи основних засобів

Бухоблік
(п. 5 П(С)БО 7)

Основні засоби

• Земельні ділянки
• Капітальні витрати на поліпшення земель, 
не пов'язані з будівництвом
• Будівлі, споруди та передавальні пристрої
• Машини та обладнання
• Транспортні засоби
•  Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

Податковий облік
(пп. 138.3.3 ПКУ)

• група 1 - земельні ділянки (-)
• група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з 

будівництвом (15 р.)
• група 3 – будівлі (20 р.), споруди (15 р.), передавальні пристрої (10 р.)
• група 4 - машини та обладнання (5 р.)
З них (2 р.): електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення
інформації, 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, •  Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

• Тварини
• Багаторічні насадження
• Інші основні засоби
Інші необоротні матеріальні активи

• Бібліотечні фонди
• Малоцінні необоротні матеріальні активи
• Тимчасові (нетитульні) споруди
• Природні ресурси
• Інвентарна тара
• Предмети прокату
• Інші необоротні матеріальні активи

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, вартість яких
перевищує 2500 гривень

• група 5 - транспортні засоби (5 р.)

• група 6 - інструменти, прилади, інвентар, меблі (4 р.)
• група 7 – тварини (6 р.)
• група 8 - багаторічні насадження (10 р.)

• група 9 - інші основні засоби (12 р.)
• група 10 - бібліотечні фонди, збереження Національного архівного фонду 

України (-)

• група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи (-)
• група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди (5 р.)

• група 13 - природні ресурси (-)
• група 14 - інвентарна тара (6 р.)
• група 15 - предмети прокату (5 р.)

• група 16 - довгострокові біологічні активи (7 р.)



Під час класифікації основних засобів для цілей податкового обліку слід шукати відповіді

спочатку в ПКУ, Законі про бухоблік, потім — у П(С)БО, МСФЗ, класифікаторах й інших діючих

нормативно-правових актах, у т.ч. галузевих.

Мінфін вважає, що для групування ОЗ за п. 5 П(С)БО 7 можна використовувати Державний

класифікатор України ДК 013-97 «Класифікація основних фондів», затверджений наказом 

Держстандарту від 19.08.1997 р. № 507 (лист Мінфіну від 28.03.2014 р. № 31-08410-07-21/6647).

Допомогти у класифікації можуть Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку

основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. 

№ 11 (хоча вони розроблені для держсектору, та при пошуку визначень, які не дано в ПКУ та № 11 (хоча вони розроблені для держсектору, та при пошуку визначень, які не дано в ПКУ та 

інших нормативних документах, можуть допомогти при визначенні групи ОЗ і у звичайних

підприємств. Адже свого часу податківці зверталися до «бюджетної» класифікації – див. лист 

ДПАУ в Дніпропетровській області від 29.09.2011 р. № 28676/10/15-124).

Супровідні документи (зокрема техдокументація) також можуть допомогти класифікувати

об’єкт.

Вважаємо, що при класифікації основних засобів вагомо для яких цілей використовується 

об’єкт.



Не є основними засобами у податковому обліку:

пп. 14.1.138 ПКУ

— земля;

— незавершені капітальні інвестиції;

— автомобільні дороги загального користування;— автомобільні дороги загального користування;

— бібліотечні й архівні фонди;

— матеріальні активи, вартість яких не перевищує 6000 грн;

— невиробничі основні засоби;

— нематеріальні активи.



Процитуємо частину з Методрекомендацій № 11
«машини та обладнання.
У цій групі з виділенням в окремі підгрупи обліковуються:
1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють 
різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію тощо) в механічну;
2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет 
праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою 
механічних двигунів, сили людини та тварин;
3) вимірювальні прилади (дозатори, барометри, водоміри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, спеціальні ваги, мірники, касові апарати 
тощо);
4) регулюючі прилади та пристрої (киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного 
управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю тощо);
5) лабораторне обладнання (пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для 5) лабораторне обладнання (пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для 
випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи 
тощо);
6) комп'ютерна техніка і її комплектуючі (комп'ютери, монітори, периферійне і мережеве обладнання комп'ютера, що за вартістю за одиницю чи 
комплект відноситься до основних засобів) та електронні засоби обробки інформації (електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, 
цифрові обчислювальні машини та пристрої тощо);
7) медичне обладнання (медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка зі спеціальним обладнанням тощо), спеціальне 
дезінфекційне та дезінсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові тощо);
8) інші машини та обладнання - машини, апарати та інше обладнання, які не включені до вищезазначених підгруп (наприклад, обладнання 
стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень у навчальних 
закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання 
науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини, 
пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники тощо);



Об’єкт основних 

засобів

Роз’яснення контролюючих 

органів

Примітка

пилосос група 4 (лист ДПА 

в Дніпропетровській області 

від 29.09.2011 р. 

№ 28676/10/15-124)

Вважаємо, якщо пилосос призначений для прибирання 

офісних приміщень, то його доцільніше включати 

до групи 6 «Інструпенти, прилади та інвентар». Якщо ж 

пилосос використовується у виробничих цілях чи при 

наданні послуг - група 4

холодильник Холодильне обладнання (тобто Вважаємо, якщо холодильник призначений 

Приклади класифікації

(вартість об'єктів перевищує 6000 грн, інакше вони – МНМА)

холодильник Холодильне обладнання (тобто 

група 4) (лист 

Мінекономрозвитку і торгівлі 

України від 

30.12.2011 р. № 3432-

25/15936-07),

Методрекомендації № 11

Вважаємо, якщо холодильник призначений 

для невиробничого використання, то його доцільніше 

включати до групи 9. Якщо ж використовується 

у виробничих, збутових цілях чи при наданні послуг -

група 4

мікрохвильова піч обладнання (група 4) - за 

логікою Методрекомендацій

№ 11

Вважаємо, якщо мікрохвильова піч призначена 

для невиробничого використання, то її доцільніше 

включати до групи 9. Якщо ж використовується 

у виробничих, збутових цілях чи при наданні послуг -

група 4



Первісну вартість формують 

витрати, що прямо пов'язані з 

Первісна

вартість

витрати, що прямо пов'язані з 

придбанням основного засобу, 

МНМА



До первісної вартості включають:
п. 8 П(С)БО 7

► суми, що сплачують постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт

(без непрямих податків);

► реєстраційні збори, державне мито й аналогічні платежі, що здійснюються у 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► суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не

відшкодовуються підприємству). Тобто до первісної вартості входить ПДВ, нарахований (сплачений)

покупцем у вартості об’єкта основних засобів, який не включають у податковий кредит (р. V ПКУ).

Приміром, якщо підприємство не платник ПДВ, то вхідний ПДВ за основним засобом безспірно

потрапить до первісної вартості. Або ж технічні податкові зобов'язання, що нараховуються при

використанні об'єкта основних засобів у неоподатковуваній чи негосподарській діяльності (п. 198.5 ПКУ);

► 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.



Окрім того первісну вартість можуть поповнити:

— обґрунтована розрахунком сума зобов’язання (попередньо оцінену сума витрат), 

яке відповідно до законодавства виникає в підприємства щодо демонтажу, 

переміщення цього об’єкта та приведення земельної ділянки, на якій він 

розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема, на 

передбачену законодавством рекультивацію порушених земель). Кореспонденція Дт

151, 152, 153 Кт 47/забезпечення;

— фінансові витрати, які формують собівартість кваліфікаційних активів відповідно до 

П(С)БО 31. Ідеться про ситуації, коли об’єкт придбавають (створюють) повністю або 

частково за рахунок запозичень (позики, векселі, облігації, а також інші види 

короткострокових і довгострокових зобов’язань, на які нараховуються відсотки, п. 

3П(С)БО 31). У такому разі фінансові витрати (витрати на проценти й інші витрати 

підприємства, пов’язані із запозиченнями), які збільшують собівартість 

кваліфікаційних активів за П(С)БО 31, включаються в первісної вартості таких активів 

(основних засобів). Кореспонденція Дт 151, 152, 153 Кт 951, 952.



Чи включають витрати на страхування об’єкта в його первісну вартість?
Так, ті витрати на страхування, які пов'язані з доставкою основного засобу. А витрати на 

страхування самого майна уже після доставки (наприклад, КАСКО) чи ризиків його використання –

не потрапляють у первісну вартість об'єкта основних засобів.

Витрати на митного брокера при купівлі об’єкта основних засобів 

потрапляють у його первісну вартість?
Якщо послуги митного брокера безпосередньо пов’язані з придбанням обєкта основних засобів, 

сума оплати цих послуг включається в його первісну вартість (по аналогії з запасами – див. лист 

Мініфіну від 29.11.2013 р. № 31-08410-07-27/34996). Якщо ж безпосередній зв’язок установитиМініфіну від 29.11.2013 р. № 31-08410-07-27/34996). Якщо ж безпосередній зв’язок установити

неможливо, такі витрати слід обліковувати у складі адмінвитрат.

Витрати на ремонт придбаного основного засобу до введення його в 

експлуатацію збільшує первісну вартість?

Витрати на ремонт обєкта основних засобів до введення його в експлуатацію 

збільшують первісну вартість. Адже вони цілком вписуються в статтю з п. 8 П(С)БО 7 

«інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у 

якому вони придатні для використання із запланованою метою».



Придбання за інвалюту: як визначити первісну вартість?

При обліку купівлі основних засобів за інвалюту діють ті ж правила П(С)БО 7, та 

до цього додаються інвалютні особливості щодо визначення гривневого 

еквіваленту ціни купівлі об’єкта, яка є складовою його первісної вартості. Для 

цього використовують П(С)БО 21 (п. 17 Методрекомендацій № 561).

Від того, яка подія була перша – оплата чи оприбуткування об'єкта – буде 

залежати, який курс НБУ (на яку дату) брати. В частині передоплати беруть курс 

на дату передоплати, в решті (не покритій передоплатою) – за курсом НБУ на 

дату оприбуткування.дату оприбуткування.

Декілька об’єктів за спільною вартістю: як розділити?

Якщо зобов’язання за декілька об’єктів ОЗ визначені загальною сумою 

(наприклад, у договорі купівлі-продажу зазначена загальна ціна декількох 

об’єктів без виділення вартості кожного з них), первісну вартість кожного 

конкретного об’єкта визначають розподілом цієї суми пропорційно до 

справедливої вартості окремого об’єкта основних засобів (п. 9 П(С)БО 7).



МНМА 

і

податкові різниці

Визначення бухгалтерських та податкових МНМА 
не ідентичні



Характеристика Бухгалтерські МНМА Податкові МНМА

Очікуваний строк

корисного використання

більше року, або операційного циклу, якщо він довше

року

очікуваний строк корисного використання

(експлуатації) з дати введення в експлуатацію

становить понад один рік (або операційний

цикл, якщо він довший за рік)

Вартісний критерій вартістю не більше критерію, встановленого наказом

про облікову політику.

Тобто вартісний критерій для необоротних активів, які

потрапляють до МНМА, підприємство встановлює

самостійно (п. 5 П(С)БО 7). Якщо підприємство в наказі

вартістю не більше 6000 грн.

Тобто вартісний критерій встановлено ПКУ

(слідує з пп. 14.1.138 ПКУ).

При порівнянні з вартісним критерієм для

МНМА беруть первісну вартість, а не ціну

МНМА в бух- та податковому обліку

самостійно (п. 5 П(С)БО 7). Якщо підприємство в наказі

про облікову політику не встановило критерію для

МНМА, то фактично у підприємства не буде об’єктів,

які б потрапляли до цієї групи.

При порівнянні з вартісним критерієм для МНМА

беруть первісну вартість, а не ціну придбання

МНМА беруть первісну вартість, а не ціну

придбання

Приналежність до

основних засобів

МНМА – є основними засобами, адже це одна з груп

основних засобів за пп. 5.2.2 П(С)БО 7

МНМА в податковому обліку не є основними

засобами (пп. 14.1.138 ПКУ)

Субрахунок обліку/група 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» група 11 – малоцінні необоротні матеріальні

активи (пп. 138.3.3 ПКУ)



Бухфінрезультат до оподаткування

збільшують на суму (п. 138.1 ПКУ): зменшують на суму (п. 138.2 ПКУ):

нарахованої амортизації основних засобів або

нематеріальних активів відповідно до НП(С)БО чи МСФЗ

розрахованої амортизації основних засобів або

нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ

ряд. 1.1.1 додатка РІ до декларації №467 ряд. 1.2.1 АМ додатка РІ до декларації №467

Амортизаційна різниця
(для тих, хто застосовує різниці з р. ІІІ ПКУ)

Проблема щодо податкової амортизації МНМА: оскільки МНМА не є основними засобами в 

розумінні ПКУ контролери вважають, що за МНМА різниці не виникають.розумінні ПКУ контролери вважають, що за МНМА різниці не виникають.

«За» податкову амортизацію МНМА «Проти» податкової амортизації МНМА

Листи:

- ГУ ДФС у Запорізькій області від 14.01.2016 р. № 108/10/08-

01-15-02-11;

- ГУ ДФС у м. Києві від 29.02.2016 р. № 4657/10/26-15-11-02-

11;

- МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП від 27.11.2015 р. №

26114/10/28-10-06-11;

- МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП від 18.11.2015 р. №

25655/10/28-10-06-11

Листи:

- ДФСУ від 05.02.2016 р. № 2457/6/99-99-19-02-02-15;

- ДФСУ від 12.07.2016 р. № 15072/6/99-99-15-02-02-15;

- ДФСУ від 18.07.2016 р. № 15392/6/99-99-15-02-02-15;

- ДФСУ від 18.07.2016 р. № 15394/6/99-99-15-02-02-15;

- ДФСУ від 18.07.2016 р. № 15389/6/99-99-15-02-02-15;

-ДФСУ від 02.08.2016 р. № 16691/6/99-99-15-02-02-15

- система ЗІР категорія 102.05 питання «Чи підлягають амортизації у

податковому обліку земельні ділянки, природні ресурси, малоцінні

необоротні активи та бібліотечні фонди?»



● При перевірках контролери трапляється прибирають податкову 

амортизацію МНМА зі зменшувальної різниці, а ось про виключення 

бухамортизації зі збільшувальної різниці забувають (див. постанову 

Рівненського окружного адміністративного суду від 12.12.2017 р. у справі 

№817/1396/17 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71465644)

Судова практика щодо різниць за МНМА

№817/1396/17 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71465644)

● Ухвала Донецького апеляційного суду від 22.02.2017 р. у справі № 

805/4041/16-а http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64918573. 

Підприємство не збільшило бухфінрезультат на бухгалтерську амортизацію 

МНМА (в рядку 1.1.1 додатка РІ), контролери донарахували податок на 

прибуток, вважаючи, що вся сума бухгалтерської амортизації, зокрема і 

МНМА, має збільшувати бухфінрезульта до оподаткування. Суд був на 

стороні платника податків



Безоплатне 
отримання 
основних 
засобів

Про особливості обліку 

безоплатно отриманих 

основних засобів йдеться у 

Методрекомендаціях, 

затверджених наказом Мінфіну 

від 30.09.2003 р.№ 561



Первісна 

вартість 

безоплатно 

отриманих 

ОЗ

=
Справедлива 

вартість цих 

ОЗ

+

• реєстраційні збори, державне мито й аналогічні платежі, що 

здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на ОЗ;
• суми ввізного мита;
• суми непрямих податків у зв'язку з придбанням/створенням ОЗ, які 
не відшкодовуються підприємству;
• витрати зі страхування ризиків доставки ОЗ;
витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження ОЗ;

• інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ до стану, у 
якому вони придатні для використання із запланованою метою

Справедлива вартість — сума, за якою можна продати актив або сплатити зобов’язання у

звичайних умовах на певну дату (п. 4 П(С)БО 7).

Для визначення справедливої вартості необхідно проаналізувати пропозиції на продаж на

поточний момент аналогічного об’єкта на активному ринку. Тобто фактично це оціночна вартість,
яку підприємство сплатило б за цей об’єкт у разі операції між обізнаними й незалежними
сторонами виходячи із наявної інформації. Такою інформацією може бути, зокрема, експертна
оцінка суб’єкта оціночної діяльності. Установити справедливу вартість може й комісія, створена

на підприємстві. Прописати суму комісія може в акті, оформленому в довільній формі.



Безоплатно отримані ОЗ і додатковий капітал

У разі безоплатного отримання основних засобів Мінфін рекомендує:

— одразу відносити об’єкт на рахунок 10 (див. додаток до Методрекомендацій № 561).

Підкреслимо — лише на справедливу вартість. Відображають це проводкою Дт 10 Кт 424;

— витрати на доставку, монтаж, страховку тощо, які також формують первісну вартість,

ураховують на рахунку 15, роблять проводку Дт 152 Кт 631, 685 тощо.

Ми ж вважаємо, що виправдано безкоштовно отриманий об’єкт основних засобів

спочатку оприбуткувати на субрахунку 152 (а не на рахунок 10) у кореспонденції з Кт 424,спочатку оприбуткувати на субрахунку 152 (а не на рахунок 10) у кореспонденції з Кт 424,

приплюсувати витрати, пов’язані з доведенням його до стану, придатного до використання. А

після введення в експлуатацію відобразити проводку Дт 10 Кт 152.

Амортизують безкоштовно отриманий об’єкт основних засобів за тими ж правилами, що й

отримані за плату, — виходячи зі строку його корисного використання згідно з п.п. 23, 24

П(С)БО 7. Вартість, яку амортизують, — первісна мінус ліквідаційна (п. 4 П(С)БО 7). Метод

амортизації — прийнятий по підприємству в наказі про облікову політику з методів із п. 26

П(С)БО 7. Але слід пам’ятати, що амортизацію можна нараховувати лише з наступного місяця

після введення об’єкта в експлуатацію.



Визнання доходу від безоплатно отриманих ОЗ

Оскільки актив отримано безоплатно, одночасно з нарахуванням 

амортизації відображають дохід пропорційно сумі амортизації (п. 21 

П(С)БО 15 «Дохід»).

Дохід фіксують Дт 424 Кт 745.

Якщо вартість безоплатно отриманих ОЗ і сума додаткового капіталу, 

створення якого пов’язане з отриманням цих активів, відрізняються, 

то сума визнаного доходу не дорівнюватиме сумі нарахованої

амортизації (лист Мінфіну від 07.04.2004 р. № 31-04200-05/1010/5700). 

Адже суму амортизації розраховують виходячи з амортизаційної

вартості (первісної мінус ліквідаційна), а дохід визнається виходячи з 

величини справедливої вартості.

Тобто визначають пропорцію



Податкова амортизація
(вагомо для тих, хто використовує різниці при визначенні бази з податку на прибуток)

За підходом податківців безоплатно отримані ОЗ амортизують в податковому обліку, але лиш ті, що 

отримані після 01.01.2015 р. Отримані безоплатно до цієї дати в податковому обліку не амортизуються. 

Про це говорять податківці у листі Міжрегіонального головного управління ДФС ― Центрального офісу з 

ОВП від 15.01.2016 р. № 1167/10-28-10-06-11 та у системі «ЗІР» в підкатегорії 102.05 та листи ДФС від

18.07.2016 р. № 15395/6/99-99-15-02-02-15, від 09.06.2016 р. № 12682/6/99-99-15-02-02-15:

«фінансовий результат до оподаткування, сформований відповідно до положень бухгалтерського 

обліку з урахуванням сум амортизації безоплатно отриманих основних засобів та доходів у сумі цієї обліку з урахуванням сум амортизації безоплатно отриманих основних засобів та доходів у сумі цієї 

амортизації, збільшується на суму нарахованої амортизації таких основних засобів відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів 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 Кодексу.

У разі якщо платник податку на прибуток до 1 січня 2015 року балансову вартість основних засобів у 

податковому обліку не визначав, балансова вартість таких основних засобів станом на 01.01.2015 р. 

дорівнюватиме нулю».



Ліквідаційна 
вартість

Ліквідаційна вартість — сума 
коштів або вартість інших 
активів, яку 
підприємство/установа очікує підприємство/установа очікує 
отримати від реалізації 
(ліквідації) необоротних активів 
після закінчення строку їх 
корисного використання 
(експлуатації), за вирахуванням 
витрат, пов'язаних з продажем
(ліквідацією) (п. 4 П(С)БО 7).



Встановлює ліквідаційну вартість підприємство самостійно. 
Її визначає комісія по підприємству і зазначає в формі № ОЗ-1 чи/та формі № ОЗ-6 або ж в окремому 
акті.

Як комісії встановити ліквідаційну вартість?

► Визначає строк корисного використання. Наприклад, – 7 років.

► Оцінює інтенсивність використання основного засобу впродовж цього часу;

► Переглядає пропозиції на ринку щодо продажу таких же об'єктів (такої ж чи подібної марки і 

характеристик тощо) з строком служби що очікується (в нашому прикладі 7 років (з урахуванням 

очікуваного стану по завершені 7 років експлуатації);очікуваного стану по завершені 7 років експлуатації);

► Оцінює витрати, пов’язані з продажем такого об'єкта (наприклад, витрати на нотаріуса, оцінку тощо, 

якщо ці витрати нестиме продавець).

Опираючись на цю інформацію встановлює ліквідаційну вартість.

Ліквідаційна 
вартість

Очікувана сума коштів/активів, що 
буде отримана по завершенню 

строку корисного використання від 
продажу

Очікувані витрати 
на продаж



Ризики нульової ліквідаційної вартості

Відповідальності за нульову ліквідаційну вартість законодавство не встановлює. Однак контролери 
можуть говорити про помилку у розрахунку амортизації, якщо така нульова ліквідаційна вартість 
вплинула на суму амортизації і якщо її встановлення на рівні нуля є необґрунтованим. Або ж про 

заниження бази оподаткування ПДВ, якщо залишкова бухгалтерська вартість неправомірно занижена у 
зв’язку з не встановленням ліквідаційної вартості.

Принаймні думку про такі ризики навіює ухвала Львівського апеляційного адміністративного суду від 
09.02.2016 р. у справі № 876/8682/15 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55766423. У ньому 
розглядається ситуація з продажу (за 10 тис. грн) повністю замортизованого автомобіля, строк розглядається ситуація з продажу (за 10 тис. грн) повністю замортизованого автомобіля, строк 
корисного використання якого закінчився у квітні 2013 р., однак автомобіль і надалі продовжував 
використовуватися до листопада 2014 р. При цьому підприємством не проводилася експертна оцінка 
авто при продажу. За результатами перевірки податківцями складено податкове повідомлення-рішення 
про заниження податкових зобов’язань з ПДВ.

Зауважимо: податківці не вправі встановлювати ліквідаційну вартість, адже її визначає підприємство 
самостійно.

Вихід: підприємство не планувало продавати ОЗ, а збиралося його безоплатно передавати (дарувати).  
Це дасть змогу обґрунтувати нульову ліквідаційну вартість. В останній момент плани змінилися.



Ремонт,  
поліпшення

Облік ремонту та поліпшень  
відрізняються.

Ремонт передбачає 
підтримання або відновлення 
робочого стану. Поліпшення –
ріст економвигод



Техобслуговування, 
РЕМОНТ

Підтримання ОЗ у робочому 
стані, відновлення 
працездатності й одержання 
первісно визначеної суми 

майбутніх економічних вигід 

ПОЛІПШЕННЯ

Ріст первісно очікуваних 

економічних вигод (економія на 

витратах, здорожчання самого 

активу, додаткове отримання 

доходу).майбутніх економічних вигід 
від його використання 

► Обліковуються у витратах 
(Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 20, 13, 
66, 65, 63, 68)

доходу).

Приклади: модифікація, дообладнання, добудова, 
реконструкція. Наприклад – встановлення 
газобалонного обладнання.

► Збільшують первісну вартість ОЗ, 

який поліпшується (Дт 15 Кт 20, 13, 66, 
65, 63, 68; Дт 10 Кт 15)

Рішення про характер робіт приймає керівництво

(п. 31 Методрекомендацій № 561)



Амортизація

Амортизація -

систематичний розподіл 

вартості основних засобів, 

інших необоротних та інших необоротних та 

нематеріальних активів, що 

амортизується, протягом 

строку їх корисного 

використання (експлуатації) 

(п. 4 П(С)БО 7, пп. 14.1.3 ПКУ)



Амортизацію нараховують протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який 
встановлює підприємство/установа (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (при 
зарахуванні на баланс), і призупиняють на період його реконструкції, модернізації, добудови, 

дообладнання та консервації.

Нараховувати амортизацію припиняють, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта 
основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, 

консервацію. Амортизацію при застосуванні виробничого методу припиняють з дати, що настає за 
датою вибуття об'єкта основних засобів.

п. 23 П(С)БО 7

Якщо буквально сприймати визначення амортизації, то її нараховують тільки впродовж строку

експлуатації. Однак, як ми пам’ятаємо, амортизація пов’язана не лише з фізичним зносом, але йексплуатації. Однак, як ми пам’ятаємо, амортизація пов’язана не лише з фізичним зносом, але й
моральним. Тому на час тимчасового виведення об’єкта з експлуатації немає прямої норми, яка б
говорила про призупинення амортизації. Мало того П(С)БО 7 чітко окреслює випадки коли
амортизацію призупиняють — при
• модернізації;
• реконструкції;
• добудові;
• дообладнанні;
• консервації (тобто тривалому (як правило понад 6 місяців) виведенні об’єкта з експлуатації у
зв’язку з невикористанням його у діяльності та проведенням заходів по збереженню його стану для
використання у майбутньому).



Амортизація під час поліпшення
Однозначно, якщо об’єкт основних засобів не експлуатують при проведенні поліпшень, то і амортизацію не 
нараховують. Тут пряма норма П(С)БО 7 діє - п. 23.
Якщо ж поліпшення здійснюють без виведення об’єкта з експлуатації, бо ним продовжують 

користуватися – чи можна амортизувати? Вважаємо, так, можна нараховувати амортизацію. На нашу 
думку, амортизація/неамортизація об’єкта основних засобів під час його поліпшення залежить від того, чи 
виведено його з експлуатації. Доцільність виведення об’єкта з експлуатації вирішує керівництво, 

ураховуючи характер робіт й умови експлуатації об’єкта. Під час поліпшення об’єкт не можна хоча б 
частково використовувати за призначенням (наприклад, через техніку безпеки), його, безумовно, потрібно 
виводити з експлуатації, та припиняти амортизувати на цей період. Якщо ж використання можливе і 
відповідно об’єкт не виводять з експлуатації, то і призупиняти нарахування амортизації не потрібно (лист відповідно об’єкт не виводять з експлуатації, то і призупиняти нарахування амортизації не потрібно (лист 
Мінфіну від 12.08.2008 р. № 31-34000-10-9/31548).

Однак найімовірніше податківці будуть проти такої амортизації – для них вагомо що під час поліпшень 
амортизацію не нараховують, а чи експлуатується об’єкт не важливо. На такі умовиводи наштовхує 
постанова Одеського окружного адміністративного суду від 27.11.2017 р. у справі № 815/2944/17 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70759935. Суд же брав до уваги чи експлуатують об’єкт під час 
поліпшення, якщо так – амортизації бути. Аналогічний висновок слідує і з постанови Кіровоградського 
окружного адміністративного суду від 30.08.2016 р. у справі № П/811/4187/14 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/60024818.



Амортизація під час ремонту
Про неамортизацію основних засобів під час їхнього ремонту у П(С)БО ні слова. Виходить, навіть якщо 
на час ремонту об’єкт виводять з експлуатації амортизацію все одно можна нараховувати! Тобто 
призупиняти амортизацію не обов’язково. І в бухобліку це дійсно так.
Податківці ж до 01.01.2017 р. були категорично проти амортизації ОЗ під час ремонту:
- «в умовах дії Кодексу до 01.01.2017 амортизація на основні засоби, які виведені з експлуатації та 

не використовуються в господарській діяльності підприємства, у податковому обліку відповідно 

до п. 138.3 ст. 138 Кодексу не нараховується» (лист від 05.01.2017 р. № 76/6/99-99-15-02-02-15);
- «у податковому обліку амортизація виробничих основних засобів, що знаходяться на 

капітальному ремонті чи консервації, не нараховується» (лист від 02.06.2015 р. № 11385/6/99-99-
19-02-02-15).

До 01.01.2017 р. Після 01.01.2017 р.

«невиробничі основні засоби» - основні засоби, 

«які не використовуються в господарській 

діяльності»

«невиробничі основні засоби» - основні засоби 

«не призначені для використання в 

господарській діяльності платника податку»

Визначення невиробничих основних засобів
(пп. 138.3.2 ПКУ)

Із 01.01.2017 завдяки змінам контролери не проводять паралелі

«не експлуатується = невиробничий ОЗ»

19-02-02-15).



Підприємства, які ведуть облік за МСФЗ не припиняють нараховувати амортизацію при 

тимчасовому виведенні об’єкта з експлуатації чи то у зв’язку з ремонтом, чи поліпшенням.

На щастя, у листі МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування ВП від 03.11.2015 р. № 
24527/10/28-10-06-11 контролери таку особливість для МСФЗ-шників відмітили. Щоправда, 
додали далі «платник податку має керуватися правилами бухгалтерського обліку з 

урахуванням обмежень, передбачених нормами ст.138 розділу III та п.11 підрозділу 4 розділу XX 

Перехідних положень ПКУ зокрема, при урахуванні груп та мінімально допустимих строків 

амортизації, методів нарахування амортизації та ін». Про невиробничість основних засобів 
при виведенні їх з експлуатації вони в цьому листі не заїкалися (в термінології до 01.01.2017 р. при виведенні їх з експлуатації вони в цьому листі не заїкалися (в термінології до 01.01.2017 р. 
податківці часто відсилали до цього терміну для аргументації ненарахування амортизації в 
податковому обліку).
Тож амортизації у «міжнародників» бути навіть під час ремонту на поліпшень з виведенням 
об’єкта з експлуатації. Підтверджує це і судова практика (див. постанову Кіровоградського 
окружного адміністративного суду від 30.08.2016 р. у справі № П/811/4187/14 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/60024818)



Переоцінка

Переоцінкою ОЗ 

у бухгалтерськомуу бухгалтерському

обліку називають процедуру, 

за допомогою якої

залишкову вартість

конкретного об’єкта ОЗ 

узгоджують із його

справедливою вартістю



► Переоцінка основних засобів – право підприємства, тобто це справа добровільна (п. 16 П(С)БО 7). Та 
вдавшись до неї раз – підприємство змушене систематично проводити переоцінку.

► Чи проводитиме підприємство переоцінку ОЗ воно зазначає в наказі про облікову політику. Окрім 
того фіксує і поріг суттєвості для переоцінки. Адже може переоцінювати об’єкт ОЗ, якщо залишкова
вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Рівень
суттєвості встановлює самостійно (див. Методрекомендації щодо облікової політики, затверджені
наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635). Рекомендує мінфін відхилення 10% (пп. 2.20.1 
Методрекомендацій № 635).

► Вибірково проводити переоцінку не можна. У разі переоцінки об’єкта ОЗ на ту саму дату 

Переоцінка ОЗ

► Вибірково проводити переоцінку не можна. У разі переоцінки об’єкта ОЗ на ту саму дату 
здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи ОЗ, до якої належить цей об’єкт. Заyважимо: перелік
узагальнених груп ОЗ містить п. 5 П(С)БО 7.

► Якщо вибрали проведення переоцінки – то переоцінку ОЗ проводять на дату балансу.
Підприємство має право самостійно встановити періодичність проведення переоцінок певних груп
ОЗ (наприклад, щопівроку чи раз на рік, на 3 роки тощо).
При цьому переоцінка ОЗ тієї групи, об’єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися із
такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої
вартості.

► Переоцінювати не можна МНМА і бібліотечні фонди, амортизацію на які нараховують методами 
50%/50% та 100%.

► Для визначення справедливої вартості ОЗ для їх переоцінки залучати професійного оцінювача.



Чи обов’язково дооцінювати об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість = 0 грн? 

Немає обов'язку проводити дооцінку повністю замортизованих об'єктів основних засобів (коли їх
залишкова вартість дорівнює 0). Дооцінка - справа добровільна і свій вибір підприємство вказує в Наказі
про облікову політику.
Дослівно: «Підприємство/установа може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова

вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу» (п. 16 
П(С)БО 7).

В п.п. 16-21 П(С)БО 7 прописані особливості відображення і проведення переоцінки. Один з таких 

пунктів говорить, що у разі переоцінки об'єкта, залишкова вартість якого дорівнює 0, обов’язковопунктів говорить, що у разі переоцінки об'єкта, залишкова вартість якого дорівнює 0, обов’язково

встановити ліквідаційну вартість (абз. 2 п. 17 П(С)БО 7).

Тому тільки в разі, якщо підприємство добровільно приймає рішення про переоцінку, воно

використовує спеціальне правило про переоцінку повністю замортизованих об'єктів.

Щоправда, податківці іноді розцінюють переоцінку повністю замортизованих об'єктів як обов'язок, а 

не право (ухвала Львівського апеляційного адміністративного суду від 09.02.2016 р. у справі № 
876/8682/15 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55766423).



Безоплатна
передача 
основних
засобівзасобів

Для подарунку ОЗ іншій особі
(юридичній або фізичній) 
рекомендуємо укласти договір
дарування



Залишкову вартість об'єкта основних засобів, що безкоштовно передають, списують у 
інші витрати.

? Чи виникає дохід під час безоплатного передання?

Ні, в бухобліку дохід при безоплатній передачі основних засобів не виникає. За п. 5 
П(С)БО 15:«дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що 
зумовлює зростання власного капіталу». Актив у даному разі не збільшується, а 
зобовязання не виникають (відповідно не зменшуються).

Бухоблік безоплатної передачі ОЗБухоблік безоплатної передачі ОЗ

Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік

Дт Кт

Списано залишкову вартість основного засобу, що безоплатно переданий 977 10, 11

Списано суму зносу 131, 

132
10, 11



Різниця в податковому обліку при безоплатній передачі ОЗ
(для тих хто використовує різниці при визначенні бази з податку на прибуток)

Фінансовий результат до оподаткування:

збільшують на суму (п. 138.1 ПКУ): зменшують на суму (п. 138.2 ПКУ):

- залишкової вартості об'єкта визначеної 

відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку.

- залишкової вартості об'єкта визначеної за 

правилами податкового обліку

бухгалтерського обліку.

Тобто на БУХГАЛТЕРСЬКУ залишкову вартість Тобто на ПОДАТКОВУ залишкову вартість

ряд. 1.1.2 додатка РІ до декларації ряд. 1.2.2 додатка РІ до декларації

Відзначимо, що прямо про випадок безоплатної передачі в згаданих пунктах 138.1 та 138.2 ПКУ не 
зазначено (йдеться в них про продаж і ліквідацію). Одначе ПКУ прирівнює операцію безоплатної 
передачі до операції продажу (пп. 14.1.202 ПКУ), тому і застосовується дана різниця.



Різниця в податковому обліку при безоплатній передачі 

негоспдіяльних ОЗ
(для тих хто використовує різниці при визначенні бази з податку на прибуток)

Фінансовий результат до оподаткування:

збільшують на суму (п. 138.1 ПКУ): зменшують на суму (п. 138.2 ПКУ):

- первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта 

невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних 

активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші 

- залишкової вартості об'єкта визначеної 

відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку.

Тобто на БУХГАЛТЕРСЬКУ залишкову

вартість

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

Оскільки дохід 0 грн, то і зменшувати при безоплатній 

передачі негоспдіяльних основних засобів фінрезультат до 

оподаткування не вдасться.

Відзначимо, що прямо про випадок безоплатної передачі в згаданих пунктах 138.1 та 138.2 ПКУ не зазначено 

(йдеться в них про продаж і ліквідацію). Одначе ПКУ прирівнює операцію безоплатної передачі до операції 

продажу (пп. 14.1.202 ПКУ), тому і застосовується дана різниця.



Отримувач - неплатник податку на прибуток 

(крім фізосіб), платник податку на прибуток за 

ставкою 0%

Отримувач –фізособа Отримувач – неприбуткова організація, що 

внесене до Реєстру неприбуткових установ 

та організацій 

Отримувач – суб’єкт фізкультури і спорту 

(внесений до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій на дату 

подарунка)

Дарувальник на всю вартість подарованих

товарів, робіт, послуг, безповоротної

фіндопомоги збільшує фінрезультат до

оподаткування (за пп. 140.5.10 ПКУ).

Різниця діє з 2017 р.

ІПК ДФСУ від 07.11.2017 р. № № 2550/6/99-

99-15-02-02-15/ІПК, від 03.11.2017 р. №

2497/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Вартість подарунка,

безповоротної

фіндопомоги не

збільшує

бухфінрезультат до

оподаткування (діє

виключення з пп.

140.5.10 ПКУ)

Дарувальник на вартість подарованого,

безповоротної фіндопомоги збільшує

бухфінрезультат до оподаткування, але в

сумі, що перевищує 4%

оподатковуваного прибутку

попереднього року (пп. 140.5.9 ПКУ).

Різниця діє з 2015 р.

ІПК ДФСУ від 09.11.2017 р. № 2573/6/99-

99-15-02-02-15/ІПК, ІПК ДФСУ від

Бухфінрезультат до оподаткування

збільшує вартість подарованих

товарів, робіт, послуг, основних

засобів, що перевищує 8 %

оподатковуваного прибутку

попереднього звітного року (пп.

140.5.14 ПКУ).

Різниця діє з 01.01.2018 р.

Різниця з податку на прибуток за подарунками
(діє для платників податку на прибуток, які використовують різниці з р. ІІІ ПКУ)

99-15-02-02-15/ІПК, ІПК ДФСУ від

08.11.2017 р. № 2552/6/99-99-15-02-02-

15/ІПК

Різниця діє з 01.01.2018 р.

Наприклад, підприємство подарувало ОЗ

вартістю 10 000 грн юрособі-платнику єдиного

податку. Відповідно, якщо таке підприємство-

дарувальник використовує різниці з податку на

прибуток, то воно має збільшити бухфінрезультат

до оподаткування на 10 000 грн.

— Наприклад, оподатковуваний прибуток за

попередній рік (рядок 04 декларації з

податку на прибуток за попередній рік)

склав 600 000 грн. Тоді 4% від цієї суми -

24 000 грн (600 000 грн х 4% : 100%). Сума

подарованого неприбутковим організаціям

за рік склала, наприклад, 50 000 грн. Тоді

збільшити бухфінрезультат треба на 26 000

грн (50 000 грн – 24 000 грн)

Наприклад, оподатковуваний прибуток за

попередній рік (рядок 04 декларації з

податку на прибуток за попередній рік)

склав 600 000 грн. Тоді 8% від цієї суми -

48 000 грн (600 000 грн х 8% : 100%). Сума

подарованого суб'єктам фізкультури і

спорту за рік склала, наприклад, 50 000

грн. Тоді збільшити бухфінрезультат треба

на 2 000 грн (50 000 грн – 48 000 грн)

Рядок 3.1.10 додатка РІ до декларації №467 — Рядок 3.1.9 додатка РІ до декларації №467 За проектом змін у додаток РІ – ряд.

3.1.14 (http://sfs.gov.ua/diyalnist-

/regulyatorna-politika-/regulyatorna-

politika/2018-rik/72888.html)



Ліквідація
основних 
засобів

Коли ОЗ перестає 

відповідати визначенню 

актива, його списують з 

балансу



Чи підлягає об’єкт основного засобу ліквідації, визначає постійно діюча на підприємстві 

комісія (п. 41 Методрекомендацій № 561). Вона:

•безпосередньо оглядає об’єкт, що підлягає списанню;

•установлює причини невідповідності критеріям активу;

•виявляє осіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття основних засобів з експлуатації, 

уносить пропозиції щодо їх відповідальності;уносить пропозиції щодо їх відповідальності;

•визначає стан об’єкта та можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, 

які можуть бути отримані під час демонтажу, розбирання (ліквідації) основних засобів, 

установлює їх кількість та вартість;

•Оформляє акт на списання основних засобів (для транспортних засобів типово

використовують Акт на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4), для інших 

ОЗ - форма № ОЗ-3)



Бухоблік списання ОЗ в результаті його ліквідації

Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік

Дт Кт

Списано залишкову вартість ОЗ, що ліквідується 976 10, 11

Списано суму зносу 131, 132 10,11

Відображено послуги з демонтажу 976 685

Оприбутковано матеріали, отримані після ліквідації ОЗ 209, 207 746

Зауважимо: Повна замортизованість ОЗ — не підстава для 

його списання. Той факт, що залишкова вартість основного 

засобу дорівнює нулю, не привід його списувати. Необхідно 

подовжити строк корисного використання.



Різниця в податковому обліку при ліквідації ОЗ
(для тих хто використовує різниці при визначенні бази з податку на прибуток)

Фінансовий результат до оподаткування:

збільшують на суму (п. 138.1 ПКУ): зменшують на суму (п. 138.2 ПКУ):

- залишкової вартості об'єкта визначеної 

відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку

Тобто на БУХГАЛТЕРСЬКУ залишкову вартість

- залишкової вартості об'єкта визначеної за 

правилами податкового обліку

Тобто на ПОДАТКОВУ залишкову вартістьТобто на БУХГАЛТЕРСЬКУ залишкову вартість Тобто на ПОДАТКОВУ залишкову вартість

ряд. 1.1.2 додатка РІ до декларації ряд. 1.2.2 додатка РІ до декларації

У разі ліквідації невиробничих (тобто негоспдіяльних) основних засобів їх залишкова
бухгалтерська вартість збільшує бухфінрезультат до оподаткування. Сум, що зменшує
бухфінреультат до оподаткування при ліквідації негоспдіяльних основних засобів
немає.



Часткова ліквіздація ОЗ

За часткової ліквідації первісна (переоцінена) вартість засобів і знос зменшуються, відповідно, на суму 
первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта (п. 35 П(С)БО 7).

При частковій ліквідації основне завдання – встановити вартість чатини, яка ліквідується. Звісно, якщо
відомо первісну вартість частини, то виходять із неї при визначенні пропорції. А якщо не відомо, то 
зазвичай це роблять на підставі відповідних натуральних показників, наприклад, ваги, площі, обсягу, 
висоти, ширини тощо. Або ж як варіант – виходячи із співвідношення звичайних (ринкових) цін на сам 
об’єкт ОЗ і його частину, яка ліквідується.

Наприклад, установлено, що монітор, котрий є складовою частиною компютера (як єдиного об’єкта) , 
вийшов із ладу, а його подальший ремонт є економічно недоцільним. Унаслідок цього керівництво
прийняло рішення про часткову ліквідацію комп’ютера (списання монітора).

Залишкова вартість комп’ютера становить 2000 грн, первісна — 6200 грн. Згідно з первинними

документами, первісна вартість монітора дорівнювала — 1500 грн.

• Визначаємо частку первісної вартості монітора у вартості персонального комп’ютера: 1500 / 6200 = 
0,24.

• Відповідно, сума зносу монітора становить: 1008 грн (4200 × 0,24);

залишкова вартість — 480 грн (2000 × 0,24).



Чи обов’язково утилізувати основні засоби?
Після списання (ліквідації) не всі основні засоби підлягають обов’язковій утилізації. Але є 
групи ОЗ, які підлягають утилізації:
Техніка із вмістом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

Техніка із вмістом речовин, які з часом стають отруйними

Техніка з позначкою про заборону викидати її в смітник

Варіанти виходу із ситуації

① Передати основні засоби на утилізацію спецпідприємству.Передати основні засоби на утилізацію спецпідприємству.

② Продати списаний об'єкт основних засобів за мінімальну плату (хоч за 1 грн) будь-якому

підприємству.

③ Безоплатно передати чи подарувати списані основні засоби.



Як оприбуткувати матеріали, які залишилися?

За п. 44 Методрекомендацій № 561, деталі, вузли, агрегати й інші матеріали, отримані під час 

розбирання і демонтажу ліквідованих основних засобів, оприбутковують із визнанням іншого 

доходу на субрахунок 746 «Інші доходи». Утім, це лише рекомендації.

Відсутність будь-яких чітких указівок щодо оприбуткування таких ТМЦ дозволяє підприємствам 

використовувати й інші способи. Наприклад, такі як зменшення на вартість витрат на ліквідацію 

(демонтаж) основного засобу (Дт 20, 28 «Товари» Кт 976) або зменшення залишкової вартості 

ліквідованого об’єкта основних засобів (Дт 20, 28 Кт 10, 11).ліквідованого об’єкта основних засобів (Дт 20, 28 Кт 10, 11).

Оприбутковують за:

- чистою вартістю реалізації (нею є очікувана ціна реалізації в умовах звичайної діяльності за 

вирахуванням очікуваних витрат на реалізацію, п. 4 П(С)БО 9 «Запаси») – якщо планують 

продати такі запаси;

- ціною можливого використання (її визначають виходячи з вартості подібних запасів при 

наявності таких на балансі з урахуванням ступеня придатності до експлуатації) – якщо 

підприємство планує використовувати запчастини для власних потреб.



Ліквідація ОЗ і ПДВ
У разі якщо ліквідація основних засобів здійснюється за власним бажанням платника 

податку, тоді така операція розцінюється як постачання товару (абз. «д» пп. 14.1.191 ПКУ) і, 

відповідно, підлягає обкладенню ПДВ за звичайними цінами, але не нижче за балансову 

вартість на момент ліквідації (п. 189.9 ПКУ). Та є винятки із цього правила, коли можна 

обійтися без нарахування ПДВ.

Не є постачанням товарів і не підлягає обкладенню ПДВ ліквідація основних засобів (пп. Не є постачанням товарів і не підлягає обкладенню ПДВ ліквідація основних засобів (пп. 

14.1.191 ПКУ):

• у зв’язку з їх знищенням або руйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили;

• коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у т.ч. у разі викрадення;

• коли платник податку надає контролюючому органу відповідний документ про 

знищення, розібрання чи перетворення необоротних активів в інший спосіб, унаслідок 

чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.



Тобто йдеться про вимушену ліквідацію основних засобів, яка аж ніяк не залежить від волі 

підприємства (див. ДФСУ від 02.03.2017 р. № 4338/6/99-99-15-03-02-15).

Які саме документи мають підтверджувати зовнішні обставини ліквідації, ПКУ не розкриває. 

Щоправда, контролери в листах деталізують і роз’яснюють, що ж за документи вони воліють 

бачити. Скажімо, у листі ДФСУ від 03.05.2017 р. № 52/6/99-99-15-03-02-15/ІПК податківці 

завважують:

«Стосовно документів, що підтверджують ліквідацію, знищення, розібрання або 

перетворення основного засобу у випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди 

платника податку, то їх перелік залежить від самої причини ліквідації.

Такими документами можуть бути відповідні довідки з Торгово-промислової палати про Такими документами можуть бути відповідні довідки з Торгово-промислової палати про 

настання обставин непереборної сили, довідки з відповідних правоохоронних органів (їх 

підрозділів) про викрадення основних засобів, їх знищення внаслідок пожежі тощо».

У листі МГУ ДФС — Центрального офісу з ОВП від 18.11.2015 р. № 25655/10/28-10-06-11 

звучало :

«Документами, що підтверджують знищення, розібрання або перетворення основного 

засобу є висновки відповідної експертної комісії щодо неможливості використання в 

майбутньому цих засобів за первісним призначенням та акти на їх списання відповідної 

форми».



Узагальнююча податкова консультації, затверджена наказом Мінфіну від 03.08.2018 р. № 673,

розставила крапки над «і».

Документи, які можуть підтвердити факти вимушенї ліквідації:
•сертифікат Торгово-промислової палати України, який засвідчує факт настання обставин

непереборної сили (форс-мажору), отриманий відповідно до Закону України «Про торгово-промислові

палати в Україні» від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР;

•акт, що засвідчує факт пожежі, складений згідно з положеннями Порядку обліку пожеж та їх

наслідків, затвердженого постановою КМУ від 26.12.2003 р. №2030, що підписується комісією, донаслідків, затвердженого постановою КМУ від 26.12.2003 р. №2030, що підписується комісією, до

складу якої входить не менш як три особи, у т.ч. представник територіального органу ДСНС України,

представник адміністрації (власник) об’єкта, потерпілий;

•дані (витяг) із відповідного реєстру про припинення права власності на основні засоби в разі їх

повного знищення згідно з порядком, визначеним ст. 349 ЦКУ;

•витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт реєстрації відомостей про

кримінальне правопорушення, отриманий у порядку, установленому Кримінальним процесуальним

кодексом України, у разі викрадення основних засобів;

•інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують факт знищення, зруйнування,

викрадення основних виробничих або невиробничих засобів.



При ліквідації основних засобів у зв’язку з їх розібранням або

перетворенням в інший спосіб, унаслідок чого вони не можуть

використовуватися за первісним призначенням платник ПДВ не нараховує

ПДВшних зобов’язань (у т.ч., компенсуючі податкові зобов’язання за п.

198.5 ПКУ) у разі подання податківцям акта на списання основних засобів,

складеного постійно діючою на підприємстві комісією (Узагальнююча

консультація № 673):

•за типовою формою, установленою наказом Мінстату України «Про•за типовою формою, установленою наказом Мінстату України «Про

затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.1995 р. № 352,

або

•за довільною формою за умови, якщо такий документ міститиме всю

необхідну інформацію, яка дозволяє ідентифікувати операцію, та

матиме всі реквізити первинного документа.



Чи треба подавати такі документи про ліквідацію разом із декларацією з 

ПДВ?
Контролери одностайні в цьому питанні — так, треба  (лист МГУ ДФС – Центрального офісу з ОВП від 

18.11.2015 р. № 25655/10/28-10-06-11). В деяких індивідуальних роз’ясненнях контролери не наполягають 
на наданні документів на ліквідацію саме з декларацією з ПДВ, а говорять у загальному про надання (див.

ІПК ДФСУ від 17.07.2017 р. № 1230/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). Узагальнююча консультація № 673 не вимагає 
надавати документи з декларацією.

Суди, як правило, не підтримують підхід податківців, і роблять висновок, що подавати документи про ліквідацію 

разом із декларацією з ПДВ не потрібно. Наведімо цитати з рішень суду:

• «…чинним законодавством не встановлено порядок, спосіб та терміни, які обов’язково повинен дотримати 

платник податків при наданні податковому органу відповідного документа про знищення, розібрання або платник податків при наданні податковому органу відповідного документа про знищення, розібрання або 

перетворення необоротних активів» (ухвала ВАСУ від 22.04.2015 р. у справі № 813/3256/14 (876/8005/14 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43765484);

• «…положення п. 189.9 ст. 189 ПК України не передбачають, що документ, який підтверджує настання такого 

випадку, платник податків зобов’язаний додати до податкової декларації з податку на додану вартість» (постанова 

Київського апеляційного адмінсуду від 15.11.2016 р. у справі № 826/19987/15 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62819009).

Те, що документи мають надаватися саме під час перевірки, а не прикріплюватися до декларації, непрямо 

підтверджують й інші судові рішення (див. постанову Львівського апеляційного адмінсуду від 19.09.2017 р. у справі № 

876/6489/17 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69097793, ухвалу Харківського апеляційного адмінсуду від 

22.05.2017 р. у справі № 820/4154/16 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66764056, постанову Сумського окружного 

адмінсуду від 21.03.2017 р. у справі № 818/35/17 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65487812).

Та мусимо завважити, що бувають також рішення не на користь платника, наприклад, ухвала ВАСУ від 04.10.2016 р. 

у справі № 807/3609/14 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61821923.



Якщо ліквідація основних засобів відбувається за самостійним рішенням платника та 

нараховуються, відповідно, податкові зобов’язання з ПДВ, то базу визначають виходячи з їх 

звичайної ціни, визначеної на момент такої ліквідації за правилами за пп. 14.1.219 ПКУ, але 

не нижче за їхню балансову вартість (п. 189.9 ПКУ). 

Як звичайну ціну податківці хочуть бачити ринкову вартість основного засобу, визначену

на момент ліквідації об’єкта (лист ДФСУ від 15.11.2016 р. № 12129/Т/99-99-15-03-02-15). У 

разі якщо під час ліквідації основних засобів обов’язковим є проведення оцінки, податкові 

зобов’язання нараховуються з вартості об’єкта оцінки, але не нижче за їх балансову зобов’язання нараховуються з вартості об’єкта оцінки, але не нижче за їх балансову 

вартість (лист ДФСУ від 15.11.2016 р. № 12129/Т/99-99-15-03-02-15, лист МГУ ДФС –

Центрального офісу з ОВП у листі від 12.03.2016 р. № 5320/10/28-10-06-11).

Технічні податкові зобов’язання з п. 198.5 ПКУ не нараховуватимуться під час ліквідації 

ПДВ незалежно від того, які причини для ліквідації. Про це зазначено й у листі ДФСУ від

10.02.2017 р. № 2713/6/99-99-15-03-02-15.

А ось до 01.01.2017 р. не все було так однозначно. Скажімо, при крадіжці основних 

засобів контролери говорили про нарахування технічних податкових зобов’язань із ПДВ 

(див. лист ДФСУ від 27.05.2016 р. № 11679/6/99-95-42-01-15).


