
Слайд 1. Позиція Мінінфраструктури

Які норми Хто затверджує
Постійні базові лінійні наказ Мінтрансу від 10.02.1998 № 

43 (далі – Норми №43)
Тимчасові на підставі положень цього наказу 

розробляє провідний інститут у 
сфері автомобільного транспорту -
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Тимчасові 
індивідуальні

Які норми використання пального 
застосовувати 

(Лист Мінінфраструктури від 29.01.2018 № 900/25/10-18)



Слайд 2. Визначаємо нормативні 
витрати

Вимоги Норм №43:

Формули розрахунку нормативних витрат палива
Наприклад, нормативна витрата палива для легкових автомобілів і автобусів 
(п. 4.1 Норм № 43)

Qн = 0,01 х Hs х S х (1 + 0,01 х КΣ),
де Qн — нормативна витрата палива, л (м3);

Hs — базова лінійна норма витрати палива, л/100 км (м3/100 км);
S — пробіг автомобіля, км;

КΣ — сумарний коригуючий коефіцієнт, %

Коригуючі коефіцієнти
Коригуючі коефіцієнти наведені як відсотки підвищення або зниження базового значення 
норми витрати палива. Підвищуючі коефіцієнти перелічені в п. 3.1, а знижуючі — у п. 
3.2 Норм № 43.

Коефіцієнти дають підприємству змогу розрахувати прийнятні нормативні витрати
палива. 

Коефіцієнти маєте належно задокументувати записами відповідальних осіб у 
дорожніх листах та/або інших звітних документах, згідно з порядком, 
затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва підприємства.



Слайд 3. Визначаємо норми для авто, 
якого не знайшли в переліку

Паливо Мастильні матеріали
 Для нових моделей (модифікацій) 

автомобілів та автомобілів оригінальної 
конструкції, що не увійшли до Норм 
№43, обладнання, що встановлюється на 
колісних транспортних засобах, 
технологічних машин і механізмів, 
автомобілів при виконанні спеціальної 
роботи або здійсненні перевезень в 
специфічних умовах експлуатації, 
виконанні технологічних операцій 
встановлюються тимчасові та тимчасові 
індивідуальні, базові, базові лінійні та 
диференційовані норми витрат палива з 
уточненням, за необхідності, коефіцієнтів 
їх коригування, які розробляє ДП 
“ДержавтотрансНДІпроект”.

Заявку має подати завод-виробник чи 
підприємство — власник автомобілів на 
договірних засадах (форма заявки на 
розроблення — згідно з додатком Е) (пп. 
2.1.5 Норм 43)

Для автомобілів і їх модифікацій, для 
яких нормативи витрат мастильних 
матеріалів не увійшли до Норм №43, 
встановлюються тимчасові 
нормативи витрат мастильних 
матеріалів у таких розмірах, 
наприклад:

для дизельних та газодизельних вантажних 
автомобілів і автобусів з повною масою понад 
3,5 т:

 моторна олива - до 2,8 л/100 л (л/100 м-
3 СПГ) Qн;

 трансмісійна олива - до 0,4 л/100 л (л/100 м-
3 СПГ) Qн;

 спеціальні оливи - до 0,1 л/100 л (л/100 м-
3 СПГ) Qн;

 пластичні (консистентні) мастила - до 0,3 
кг/100 л (кг/100 м-3 СПГ) Qн 

(п. 2.3 Норм №43)



Слайд 4. Як визначити норми для 
сільгосптехніки

СПОСІБ 1
Частково (для тракторів) можна застосовувати:
 ДБН В.2.8-12-2000 «Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів
для експлуатації техніки в будівництві», затверджені наказом Держбуду від
12.01.2000 № 9;

 НОРМИ витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-
будівельних машин (доповнення 3 до норм Н218. "Укравтодор" 043-96) ,
затверджені наказом Укравтодору від 19.09.2002 N 435

СПОСІБ 2
Зверніться до НДІ «Украгропромпродуктивність» або обласних науково-
дослідних центрів продуктивності АПК.

НДІ «Украгропромпродуктивність» видав збірники норм, наприклад:
 Методичні положення та норми продуктивності і витрат палива на внесенні
добрив, захисті сільськогосподарських культур (2017 рік);

 Методичні положення та норми продуктивності й витрати електроенергії і палива
на зрошенні сільськогосподарських культур (2015 рік) ) тощо.

СПОСІБ 3
Якщо не підходять Спосіб 1 та Спосіб 2, можна самостійно розробити та
впровадити індивідуальні норми витрат ПММ для кожного виду сільгосптехніки
за допомогою хронометражних спостережень.



Слайд 5. Які претензії податківців до 
понаднормових витрат

Позиція податківців: списувати пальне 
потрібно за Нормами №43.

Вони вважають витрати пального понад Норми 
№43 негосподарськими. Тому, якщо 
списуватимете пальне за нормами, що 
перевищують встановлені цим наказом, 
ризикуєте, що податківці донарахують ПДВ. 
Якщо ж ви ФОП, стережіться, що до того ж 
ваші витрати на цю суму ДФС скасує.



Слайд 6. Чи будуть витрати у ФОПа

Вимоги ДФС Зміст консультації Джерело

Витрати
понад Норми
№43 не
можна
включати до
витрат
підприємця

Списувати ПММ
потрібно, виходячи
з даних пробігу
автомобіля та Норм
№43. Витрати ПММ
понад такі норми
– це витрати, що
використані не у
господарській
діяльності ФОПа.
Тому їх не можна
включати до складу
витрат такого
підприємця
(пп.177.4.5 ПК)

 Роз’яснення ГУ ДФС у
Миколаївській області

(http://mk.sfs.gov.ua/media-
ark/news-ark/356853.html
Головна>Медіа-
центр>Новини>Включення до
витрат використання пально-
мастильних матеріалів)
 Лист ДФС від

17.04.2018 № 1674/Г/99-99-
13-01-02-14/ІПК

 Лист ДФС від 02.10.2018 N
4265/Є/99-99-13-01-02-14/ІПК



Слайд 7. Чи нараховувати умовний 
ПДВ

Вимоги ДФС Зміст консультації Джерело
Через
понаднормові
витрати слід
нарахувати
умовний ПДВ

Витрати палива
понад Норми
№43 –
негосподарські.
Слід тому слід
нараховувати
ПДВ за
пунктом 198.5
ПК

 Лист ДФС від
10.05.2018 №
2065/ІПК/20-40-
13-11-11

 Лист ДФС від
22.11.2016 №
12487/З/99-99-
13-01-02-14



Слайд 8. Чи коригувати фінрезультат

Вимоги ДФС Зміст консультації Джерело
Фінрезультат
коригувати
непотрібно

Витрати палива понад
Норми №43 – це
використання палива в
негосподарській
діяльності суб’єкта
господарювання.
Та ПК не передбачає
коригування
фінансового результату
до оподаткування на суму
перевищення витрат палива
над Нормами №43

 Лист ДФС від
07.04.2017 №
7308/6/99-99-15-
02-02-15

 Лист ДФС від
20.01.2017 №
1186/6/99-99-15-
02-02-15



Слайд 9. Яка судова позиція щодо підстав 
і порядку списання пального

Суди  у своїх рішеннях  не погоджуються з податківцями.
Аргументи:  

1. у «Загальних положеннях» Норм № 43 зазначено, що норми 
витрат ПММ на автомобільному транспорті призначені для 
планування потреби підприємств, організацій та установ у 
ПММ і контролю за їх витратами, ведення звітності, 
запровадження режиму економії і раціонального використання 
нафтопродуктів, а також вони можуть застосовуватись для 
розроблення питомих норм витрат палива.

2. Цей наказ не є нормативно-правовим актом, а його дія 
поширюється лише на тих, хто входить до сфери управління 
Мінінфраструктури. 

3. Цей наказ не пройшов державної реєстрації в Мінюсті.

Висновок:
Суди стверджують, що Норми №43 мають застосовувати 
підприємства, що підпорядковуються Мінінфраструктури. Для 
інших вони – лише рекомендація.



Слайд 10. Перелік судових рішень проти 
Норм№43

Судова інстанція Реквізити рішення
Харківський окружний 
адміністративний суд
Другий апеляційний 
адміністративний суд

Рішення від 29.01.2019 у справі № 520/10111/18

Постанова від 28.05.2019 у справі № 520/10111/18

ВСУ Постанова від 03.04.2018 у справі № 817/1429/16,
К/9901/3533/17

Львівський апеляційний
адміністративний суд

Постанова від 15.01.2018 у справі № 876/10732/17

Київський апеляційний
адміністративний суд

Ухвала від 18.08.2016 у справі № 826/13368/15

ВАСУ Ухвала від 13.04.2016 у справі № 805/10769/13-а,
К/800/64715/13

ВАСУ Ухвала від 16.02.2016 № К/800/49593/15,
809/1074/15

ВАСУ Постанова від 30.07.2015 № К/800/8381/14

Донецький апеляційний
адміністративний суд

Ухвала від 04.12.2013 у справі № 805/10769/13-а



Слайд 11.  Рішення суду, що змінило 
вимоги ДФС

Висновки Харківського окружного адміністративного суду 
(рішення від  29.01.2019 у справі № 520/10111/18) 

Суд вирішив, що підприємство правомірно списувало пальне щомісячно 
за фактом його споживання. Суд вважає, що ДФС мала врахувати 
такі обставини:

 неможливість застосування позивачем Норм № 43, адже авто не були 
в переліку;

 віднесення позивачем витрат на ПММ до складу адміністративних 
витрат у відповідності до затвердженого Положення про облікову 
політику;

 наявність у підприємства внутрішнього локального акту - Положення 
про порядок експлуатації транспортних засобів;

 складання звітів про витрати пального та службових записок, які 
затверджує директор, і які відповідають вимогам до первинних 
документів.

Отже суд став на сторону підприємства і скасував Лист ДФС від  
26.10.2018 № 4606/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, який оскаржувало 
підприємство.



Слайд 12. Як податківці дослухались 
суддів

Лист ДФС від 17.07.2019  N 3318/6/99-99-15-02-02-
15/ІПК

Податківці погодились з висновками окружного адміністративного суду про те, що:
1) з метою визначення фінансового результату до оподаткування податком на прибуток 
підприємств ТОВ правомірно відносить витрати палива та мастильних матеріалів, 
розрахунок та списання яких здійснюється на підставі первинних документів 
бухгалтерського обліку (звітів про витрати пального та службових записок 
працівників, відповідальних за експлуатацію та/або технічне обслуговування 
транспортних засобів HYUNDAI ELANTRA, MERCEDES-BENZ та дизель-генератора FG 
WILSON P550E1) до складу адміністративних витрат.

2) вартість палива, витраченого працівником ТОВ, відповідальним за експлуатацію 
транспортного засобу (кур'єром, головним інженером), понад норму витрат палива, 
встановлену ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ", не є додатковим благом та не 
включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 
ПДФО, оскільки: 

 витрачання палива працівником ТОВ, зумовлено тим, що він виконував трудову 
функцію відповідно до укладеного трудового договору; 

 об'єм використаного та списаного пального в межах норм витрат, встановлених 
актом контрольних замірів, підтверджується первинними документами 
бухгалтерського обліку (звітами про витрати пального та службовими записками, які 
складаються щомісячно).

АЛЕ:
з урахуванням положень ст. 52 ІПК надана на виконання рішення окружного 
адміністративного суду, має індивідуальний характер та може застосовуватися 
виключно ТОВ.



Слайд 13. Як 
мінімізувати 
податкові ризики

Звіт про витрати пального має містити:

назву документа, дату складання та затвердження;
назву підприємства;
ПІБ та посаду відповідального працівника, за яким
закріпили транспортний засіб;
місяць та рік, в якому використовували пальне;
марку, модель та державний номерний знак
транспортного засобу;
марку пального;
норму витрат палива, визначену на підставі акту
контрольного заміру;
дату виїзду транспортного засобу;
маршрут, об'єм палива при виїзді;
об'єм заправленого палива;
покази одометра при виїзді та поверненні;
пробіг

 Створіть комісію, 
розробіть і затвердіть 
внутрішніми наказами 
власні норми 
списання ПММ. Але за 
основу все ж таки 
візьміть Норми №43.

 Якщо ж не знайдете 
транспортний засіб у 
Нормах №43 і не 
подасте заявку до ДП 
«ДержавтотрансНДІпр
оект», хоча б 
подбайте про те, щоб 
мати власне 
Положення про 
порядок експлуатації 
транспортних засобів 
та звіти про витрати 
пального.



Слайд 14. Як обліковувати 
понаднормові витрати 

П. 11 П(С)БО 16 
“Витрати”

Лист Мінфіну від 15.04.2005  
№ 31-04220-20-17/6687

Собівартість реалізованої 
продукції (робіт, послуг) 
складається з:

 виробничої собівартості 
продукції (робіт, послуг), 
яка була реалізована 
протягом звітного періоду;

 нерозподілених постійних 
загальновиробничих 
витрат;

 та наднормативних 
виробничих витрат

Наднормативні витрати 
включаються до 
собівартості, 
якщо такі витрати не 
пов'язані з нестачами, 
псуванням, 
нетехнологічним 
використанням та 
порушенням правил 
зберігання, за 
рішенням уповноваженої 
особи (керівника) 
підприємства 



Слайд 15. Як списання пального показати 
в бухобліку

Витрати ПММ…

в межах норм понад норми

Причина обгрунтована?

так ніД-т 23, 91, 
…

Д-т 946, 
947, 949Д-т 901


