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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



Класифікація основних засобів
У бухобліку основні засоби – це необоротні матеріальні активи строком використання понад
рік (чи операційний цикл, якщо він довший за рік).

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі
виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він
довший за рік) (п. 4 П(С)БО 7).

Об’єкт основних засобів — це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до
нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних
функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного
призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний
фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу
тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або
частина такого активу, що контролюється підприємством/установою» (п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби»).

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання
(експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт
основних засобів.



Класифікація основних засобів
Групи основних засобів згідно 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)

- 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

У національному буходбіку немає розмежування на госпдіяльні та негоспдіяльні (можна при бажання

відмежовувати на аналітичному рівні)



Класифікація основних засобів

Материальний актив

Строк використання більше року Строк використання не перевищує рік

Більше вартісного 

критерію для 

МНМА

Не перевищує 

вартісний критерій

для МНМА

Який строк корисного 

використання

Яка вартість

Основні засоби 

(рахунок 10, 111, 

113, 114, 115, 116, 

117)

МНМА (субрахунок

112)

Як використовується

Одномоментно

для 

виробництва чи 

інших цілей 

(рахунок 20).

Для 

прода

жу

(рахун

ок 28)

Використ

овується 

до року 

(рахунок

22)

Запаси



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) (пп.
14.1.138 ПКУ).

У податковому обліку групування проведено основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів на 16 груп із виділенням мінімально допустимих строків корисного
використання (пп. 138.3.3 ПКУ).
При цьому не є основними засобами (пп. 14.1.138 ПКУ):

— земля;

— незавершені капітальні інвестиції;

— автомобільні дороги загального користування;

— бібліотечні й архівні фонди;

— матеріальні активи, вартість яких не перевищує 6000 грн (з 01.01.2012 до 01.09.2015 р. — більше 2500 грн);

— невиробничі основні засоби;

— нематеріальні активи.

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. Супровідні документи (зокрема техдокументація) можуть

допомогти класифікувати об’єкт.

Класифікація основних засобів



Класифікація основних засобів
Групи

Мінімально допустимі строки 
корисного використання, років

група 1 - земельні ділянки -

група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом 15

група 3 - будівлі 20

споруди 15

передавальні пристрої 10

група 4 - машини та обладнання 5

З них:

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, 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
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група 5 - транспортні засоби 5

група 6 - інструменти, прилади, інвентар, меблі 4

група 7 - тварини 6

група 8 - багаторічні насадження 10

група 9 - інші основні засоби 12

група 10 - бібліотечні фонди, збереження Національного архівного фонду України -

група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи -

група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди 5

група 13 - природні ресурси -

група 14 - інвентарна тара 6

група 15 - предмети прокату 5

група 16 - довгострокові біологічні активи 7



Об’єкт Група Примітка

Комп’ютерна техніка (принтер, 
сканер тощо)

група 4
підгрупа

Електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення

інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації

РРО
група 4
підгрупа

Холодильник (холодильне
обладнання) група 4

Холодильники належать до холодильного обладнання (лист Мінекономрозвитку і 

торгівлі України від 30.12.2011 р. № 3432-25/15936-07). Податківці полюбляють 

говорити про групу 9.

Вентилятор побутовий
(переносний)

група 6

Відповідно до Державного класифікатора ДК 013-97 «Класифікація основних

фондів», затвердженого наказом Держстандарту України від 19.08.1997 № 507, 

вони належать до приладів побутових електромеханічних.

Вентилятор промисловий
(переносний)

група 4

Кондиціонер

група 6
(або

група 4)

На місцях деякі податківці стверджують: кондиціонери слід відносити до групи 9

Сейф, металева шафа

група 6
(або

група 9)

На практиці під сейфом розуміють міцний вогнетривкий металевий ящик або шафу

для зберігання документів і матеріальних цінностей. Згідно з Державним

класифікатором ДК 013-97 «Класифікація основних фондів», затвердженим наказом 

Держстандарту України від 19.08.1997 № 507, шафи вогнетривкі віднесено до 

офісного обладнання.

Системи відеоспостереження, 
охоронної та пожежної сигналізації група 9

Торгове обладнання (пристінні
полиці, стелажі, прилавки) група 6

Таке обладнання цілком вписується в поняття господарського інвентаря згідно з 

Положенням про громадське майно (основні засоби) споживчої кооперації України, 

затвердженим Укоопспілкою від 22.03.2004 р.

Автонавантажувач група 5

Асфальтне покриття
група 3
споруда

Мінфін, говорячи про вибір групи для асфальтованого майданчика, називає

субрахунок 103 «Будинки та споруди» (лист Мінфіну від 05.12.2011 р. № 31-08410-

07-10/30264).

Приклади класифікації



МНМА

Поняття МНМА в 
податковому і 
бухгалтерському обліку 
відрізняються



МНМА
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 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

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 придбання

Госп/негосп- діяльність не вагомо для яких цілей використовується

об’єкт. В бухобліку як госпдіяльні так і

негоспдіяльні об’єкти можуть потрапити до МНМА

в податковому обліку лише госпдіяльні активи

(активи, що призначаються для використання у

господарській діяльності) можуть потрапити до

«податкових» МНМА

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)



МНМА

Як обрані варіанти для МНМА впливають на податок на прибуток?

З 2015 р. податок на прибуток обчислюють виходячи з бухгалтерського фінрезультату до
оподаткування, відкоригованого на різниці (пп. 134.1.1 ПКУ). Одна з різниць, яка коригує
бухфінрезульат до оподаткування – амортизаційна (ст. 138 ПКУ).

Якщо бухгалтерський річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих
податків) за останній рік не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування може
визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на всі
різниці, окрім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних)
років.

Якщо підприємство не використовує різниць при визначенні бази з податку на
прибуток, то прийнятий у бухобліку критерій розмежування МНМА може впливати на базу
оподаткування податком на прибуток через нарахування бухгалтерської амортизації.

Якщо ж підприємство використовує різниці, то за МНМА у ситуації коли
вартісний критерій бухобліковий не співпадає з вартісним критерієм податковим,
мали б виникати різниці. Та у податківців з 2016 р. своє особливе бачення
ситуації щодо МНМА.



Придбання
основних
засобів та 
МНМА

Витрати мають бути 
підтвердженні первинними 
документами. Первісну 
вартість формують витрати, 
що прямо пов'язані з 
придбанням основного 
засобу, МНМА



Первісна вартість

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
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.

Первісна вартість



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.

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).

Первісна вартість



Як в обліку відобразити такі технічні податкові зобов’язання з ПДВ за

негоспдіяльними чи/та тими, що використовуються в неоподатковуваній

діяльності, об’єктами?

Вважаємо, такий вхідний ПДВ за негоспдіяльними придбаннями не

можна вважати компенсованим. Адже одночасно відбувається

нарахування податкових зобов’язань з ПДВ. Тому, оскільки в

бухгалтерському обліку сутність превалює над формою (Закон про

бухоблік) такий ПДВ має формувати первісну вартість товарів, основних

засобів. Про такий підхід зараз говорить і п. 1.4 Інструкції з бухгалтерського

обліку податку на додану вартість, затвердженої наказом Мінфіну від 01.07.1997 р.

№ 141.

Первісна вартість



Безоплатне 
отримання 
основних 
засобів

Про особливості обліку 
безоплатно отриманих 
основних засобів йдеться у 
Методрекомендаціях, 
затверджених наказом Мінфіну 
від 30.09.2003 р.№ 561 та 
свіжих роз’ясненнях
податківців



Безоплатне отримання

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.



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, 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.

При цьому, 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.

Безоплатне отримання



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 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».

Безоплатне отримання



Строк 
корисного
використання

Строк корисного використання 
(експлуатації) основного засобу —
це очікуваний період часу, протягом 
якого необоротні активи 
використовуватимуться 
підприємством або з їх використанням 
буде виготовлено (виконано) 
очікуваний підприємством обсяг 
продукції (робіт, послуг) (п. 4 П(С)БО 
7)



Строк корисного використання об'єкта основних засобів як правило встановлює комісія по підприємству.
При його визначенні враховують:
-очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;
-фізичний і моральний знос, що передбачається;
-правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.

Чи треба строк корисного використання зазначати в наказі?
Так. За п. 23 П(С)БО 7 «Нарахування   амортизації  здійснюється  протягом  строку корисного 
використання (експлуатації) об'єкта, 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». Розпорядчий акт – це 
наказ, розпорядження, рішення. Тож недостатньо зазначити лише у ф. № ОЗ-1, № ОЗ-6, а потрібно ще й у 
окремому наказі.

Строк корисного використання в податковому обліку (актуально для тих, хто 

використовує різниці при визначенні бази з податку на прибуток). В податковому обліку передбачено 
мінімально допустимі строки корисного використання (пп. 138.3.3 ПКУ). Наприклад для транспортних 
засобів (група 5) він складає не менше 5 років. Тобто, якщо у бухгалтерському обліку підприємство, 
припустімо, встановило строк корисного використання 4 роки, в податковому йому доведеться 
орієнтуватися все ж на 5; якщо у бухобліку, наприклад, встановило 6 років, то і в податковому при 
розрахунку амортизації виходить із 6 років корисного використання.

Строк корисного використання



Зміна строку корисного використання
Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається
в разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання (п. 25 П(С)БО 7).

У разі зміни строку корисного використання його слід зазначити в розпорядчому
документі керівника — наказі про зміну строку корисного використання
об'єктів основних засобів.

З місяця, наступного після зміни строку корисного використання (експлуатації) суму 
амортизації визначають виходячи, відповідно, із залишкової вартості та нового строку 
корисного використання.

Строк корисного використання



Ліквідаційна 
вартість

Ліквідаційна вартість — сума 
коштів або вартість інших 
активів, яку 
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);

► 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

Ліквідаційна вартість



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 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

Ліквідаційна вартість

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55766423


Амортизація

Амортизація - систематичний 
розподіл вартості основних 
засобів, інших необоротних та 
нематеріальних активів, що 
амортизується, протягом строку 
їх корисного використання 
(експлуатації) (п. 4 П(С)БО 7, пп. 
14.1.3 ПКУ)



Методи амортизації (п. 26 П(С)БО 7):

1) прямолінійний

річна сума амортизації = (первісна (чи переоцінена) – ліквідаційна) : строк корисного використання об'єкта основних засобів.

Місячна = річна : 12 місяців;

2) зменшення залишкової вартості

річна сума амортизації = первісна вартість на дату початку нарахування амортизації х річна норма амортизації,

далі

річна сума амортизації = залишкова вартості об'єкта на початок звітного року х річна норма амортизації.

Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років

корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість;

3) прискореного зменшення залишкової вартості

річна сума амортизації = залишкова вартості об'єкта на початок звітного року (або первісної вартості на дату початку

нарахування амортизації) х 2 річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта;

4) кумулятивний

річна сума амортизації = (первісна (чи переоцінена) – ліквідаційна) х кумулятивний коефіцієнт.

Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання

об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;

5) виробничий

місячна сума амортизації = фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг) х виробнича ставка амортизації.

Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), 
який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.
нші необоротні матеріальні активи (рахунок 11) можуть амортизуватися прямолінійним або виробничим методом. 

МНМА, бібліотечні фонди  - 50%/50% або 100% при введенні в експлуатацію
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Обирають метод амортизації зазначений в наказі про облікову політику для відповідної групи 
об'єктів основних засобів.

Нараховують амортизацію щомісяця. Розпочинають з місяця, наступного за введенням в 
експлуатацію (окрім виробничого - за ним з дня, наступного за днем введення в експлуатацію).
Як правило введення та виведення об'єкта з експлуатації оформляють наказом.

Амортизацію нараховують протягом строку корисного використання об'єкта ОЗ і 
призупиняють на період  реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та 
консервації (п. 23 П(С)БО 7).
Тобто, якщо об'єкт ОЗ вивели з експлуатації, скажімо для ремонту, призупиняти нарахування 
амортизації не треба.

Нарахування амортизації відображають у витратах Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 13 залежно від цілей 
використання ОЗ.
Якщо ж об'єкт одночасно використовується для різних цілей, то обліковувати його 
амортизацію можна одним із варіантів:
Варіант 1. Відображати всю суму амортизації в тих витратах, де об’єкт використовується більшою
мірою (протягом тривалішого періоду часу чи з отриманням більшої суми доходу тощо).
Варіант 2. Розподіляти суми амортизації на частини, що припадають на напрямки використання
ОЗ. Базу розподілу при цьому обирають самостійно.
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Зміна методу амортизації
При зміні методу амортизації перераховувати попередньо відображену амортизацію не потрібно. 
Нову суму амортизації (за новим методом) рахують із наступного періоду після зміни.

З якої вартості виходити в разі зміни методу амортизації?
Слід виходити із залишкової вартості на кінець періоду зміни методу амортизації за 
мінусом ліквідаційної (лист Мінфіну від 25.07.2013 р. № 31-08410-07-27/22430).  Безперечно, з 
наступного місяця після зміни методу амортизації підприємство розраховуватиме суму такої 
амортизації, беручи залишкову вартість за мінусом ліквідаційної та виходячи із залишку строку 
корисного використання. Скажімо, прийняли рішення про зміну методу амортизації в грудні 2015 
року. Відповідно, із січня 2016 р. її розраховуватимуть виходячи із залишкової вартості об’єкта на 
01.01.2016 р. за мінусом ліквідаційної та залишку строку корисного використання із січня 2016 
року. Щоправда, якщо амортизацію розраховують за методом зменшення залишкової вартості чи
прискореного зменшення залишкової вартості, розрахунки робитимуть від залишкової вартості.

У разі зміни методу амортизації МНМА з прямолінійного на 100% вартості в першому місяці
експлуатації залишкова вартість такого об’єкта може(!) бути замортизована в місяці, наступному
за місяцем таких змін (лист Мінфіну від 25.07.2013 р. № 31-08410-07-27/22430).
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Податкові правила амортизації (їх дотримуються ті платники податку на прибуток, що
використовують різниці при визначенні бази з податк на прибуток).

Правила фактично ідентичні бухгалтерським за деяким винятком:
- заборонено використовувати виробничий метод в податковому обліку;
- при амортизації зважають на мінімально допустимі строки корисного використання;
- не підлягають амортизації в податковому обліку:
• гудвіл;

• витрати на придбання/виготовлення невиробничих основнтх засобіх та їх ремонт,

модернізація, реконструкція й решта поліпшень.

Як і раніше, невиробничими основними засобами вважаються такі, які не
використовуються в господарській діяльності платника податку.

Фінансовий результат 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

Амортизаційна різниця в податковому обліку
(для тих хто використовує різниці при визначенні бази з податку на прибуток)
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Амортизаційна різниця

Фінансовий результат 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 П(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 ряд. 1.2.1 АМ додатка РІ до декларації

Проблема: всю суму амортизації 
бухгалтерської – тобто усіх бухгалтерських ОЗ, 
чи лише тих, що є ОЗ згідно податкового 
законодавства (з пп. 14.1.138 ПКУ)

Проблема: неамортизація МНМА у податковому обліку, бо не ОЗ згідно
податкових правил.
Щодо податкової амортизації
-«проти» листи ДФСУ від 05.02.2016 р. № 2457/6/99-99-19-02-02-15, від 
12.07.2016 р. № 15072/6/99-99-15-02-02-15, від 18.07.2016 р. №
15392/6/99-99-15-02-02-15, від 18.07.2016 р. № 15394/6/99-99-15-02-02-
15, від 18.07.2016 р. № 15389/6/99-99-15-02-02-15, від 02.08.2016 р. №
16691/6/99-99-15-02-02-15
-«за» 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.
Неамортизація ОЗ у період ремонту: «оскільки основні засоби, які
знаходяться на капітальному ремонті чи на консервації, підпадають під
визначення «невиробничі основні засоби» згідно з п.п. 138.3.2 п. 138.3 ст.
138 Кодексу, амортизація таких основних засобів у податковому обліку
відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу не нараховується» (лист ДФСУ від
25.01.2017 № 1468/6/99-99-15-02-02-15).



Амортизаційна різниця
Додаток АМ

Щодо амортизації групи 11 - МНМА

ЗІР категорія 102.13

Питання: Чи виникають різниці при нарахуванні амортизації малоцінних необоротних активів та як заповнюються рядки 1.1.1 та 

1.2.1 АМ додатка РІ та додаток АМ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств?
Коротка відповідь: Оскільки малоцінні необоротні матеріальні активи не належать до основних засобів, то різниці, які 

визначаються згідно зі ст. 138 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), за такими активами не виникають.

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 ПКУ, здійснюється у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ «Різниці» 

до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі – додаток РІ до Декларації), затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897:

у рядку 1.1.1 додатка РІ до Декларації відображається сума нарахованої амортизації необоротних активів відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

у рядку 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації відображається сума розрахованої амортизації необоротних активів відповідно до п. 

138.3 ст. 138 ПКУ.

Таким чином, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних 

активів без врахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів.

Щоправда, при перевірках контролери трапляється прибирають податкову амортизацію МНМА зі зменшувальної різниці, а ось про

виключення бухамортизації зі збільшувальної різниці забувають. Свідчення цьому постанова Рівненського окружного

адміністративного суду від 12.12.2017 р. у справі № 817/1396/17 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71465644: «В ході

перевірки уповноважені особи контролюючого органу при визначені податкових різниць на суму амортизації зменшили тільки

податкову амортизацію, а амортизацію по бухгалтерському обліку не змінили, тим самим штучно завищили фінансовий результат
підприємства оподаткування. Відповідно до вище викладеного, заниження фінансового результату в сумі 78753,00грн. (в тому

числі за 2015 рік - 42965,00грн. за 1 квартал 2017 року -35788,00грн.) відсутнє»

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71465644


Амортизаційна різниця
Щодо амортизації групи 11 - МНМА

Показовою є 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 став на 
сторону платника податків:
«колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що в даному випадку підприємством правомірно
не відображено в р. 1.1.1 додатку Р1 Декларації з податку на прибуток підприємств за 1 квартал 2016 року суму 
45118,66 грн. амортизації, нарахованої на малоцінні необоротні активи, а тому висновки податкового органу про 
заниження позивачем податкового законодавства з податку на прибуток за 1 квартал 2016 року на 7996 грн. є 
помилковими.
Що стосується відображення підприємством у р. 2515 «Амортизація» розділу III "Елементи операційних витрат" 
Звіту про фінансові результати за 1 квартал 2016 року суми 279000 грн., колегія суддів зазначає, що для 
відповідності статистичних даних балансу та за для уникнення викривлення відповідних показників, підприємство 
повинно відображати всю суму нарахованої амортизації як по основних засобах так і по малоцінним необоротним 
матеріальним активам.
При цьому колегія суддів зазначає, що подання декларації з податку на прибуток підприємств та подання звіту 
про фінансовий результати мають різні функціональні навантаження (податкова та статистична звітність), а тому 
їх показники не можна ототожнювати».

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64918573


«Прискорена» податкова амортизація групи 4
Відразу скажемо, що це право, а не обов’язок платника податку на прибуток. Тим хто використовує

прямолінійний метод амортизації для групи 4 «Машини та обладнання» дозволили виходити з мінімально
допустимого строку амортизації 2 роки (а не 5 років) з 01.01.2017 р. за умови, що:
-основні засоби не були введені в експлуатацію та не використовувалися на території України;
-основні засоби введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів починаючи з 1 січня 2017
року до 31 грудня 2018 року;
-основні засоби використовуються у власній господарській діяльності та не продаються або не надаються в
оренду іншим особам (за виключенням платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання
в оренду майна).

Під час застосування положень цього пункту норми пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу не застосовуються в
частині нарахування амортизації відповідно до встановлених мінімально допустимих строків амортизації
основних засобів.

При порушенні умови у податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт невикористання основних 
засобів у власній господарській діяльності або їх продаж, зобов'язаний:
- збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації основних засобів 
відповідно до цього пункту протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування 
амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів, визначених у цій 
«пільговій» нормі;
- зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких основних засобів 
відповідно до п. 138.3 ПКУ за відповідні податкові (звітні) періоди.

Амортизаційна різниця



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 ПКУ).
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Переоцінка

Переоцінкою ОЗ 
у 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).

► 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.

Переоцінка ОЗ



Облік ДООЦІНКИ ОЗ (раніше не уцінених)
Дт 10 Кт 411 - на суму дооцінки первісної вартості об’єкта ОЗ
Дт 411 Кт 131- на суму дооцінки зносу ОЗ
Облік УЦІНКИ (раніше не дооцінюваних ОЗ)
Дт 131 Кт 10 - на суму уцінки зносу ОЗ
Дт 975 Кт 10- на суму уцінки залишкової вартості ОЗ
Облік ДООЦІНКИ (раніше уцінених)
Дт 10 Кт 131 - на суму дооцінки зносу ОЗ
Дт 10 Кт 746 - на суму дооцінки залишкової вартості (у межах попередніх уцінок, що були
включені до витрат)
Дт 10 Кт 411 -на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх
уцінок, що були включені до витрат
Облік УЦІНКИ ОЗ (раніше дооцінених)
Дт 131 Кт 10 - на суму уцінки зносу ОЗ
Дт 411 Кт 10 - на суму уцінки залишкової вартості (у межах суми попередніх дооцінок)
Дт 975 Кт 10 - на суму перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над попередніми
дооцінками цього об’єкта.

Переоцінка ОЗ



Різниці в податковому обліку від переоцінки ОЗ
(для тих хто використовує різниці при визначенні бази з податку на прибуток)

Переоцінка ОЗ

Різниці за переоцінкою
Фінансовий результат до оподаткування

збільшують на суму (п. 138.1 ПКУ) зменшують на суму (п. 138.2 ПКУ)
уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або 

нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду 

відповідно до П(С)БО чи МСФЗ

дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах 

попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до П(С)БО чи МСФЗ

ряд. 1.1.1.1 додатка РІ до декларації ряд. 1.2.1.1 додатка РІ до декларації

Бухфінрезультат до оподаткування збільшують лише та сума уцінки
і втрат від зменшення корисності основних засобів, нематактивів,
які були віднесені у витрати (уцінка, яка пройшла по Дт 975,
зменшення корисності, яке пройшло по Дт 972).
Тобто, наприклад, сума уцінки залишкової вартості (в межах суми
попередніх дооцінок), яка відображена проводкою Дт 411 Кт 10 в
різниці не потрапить

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
П(С)БО чи МСФЗ

ряд. 1.2.1.2 додатка РІ до декларації

Зменшують бухфінрезульта до оподаткування не на всю суму дооцінки 
основних засобів, а тільки в межах попередньо віднесеної до витрат уцінки. 
Тож лише якщо раніше об'єкт основних засобів, нематактивів
уцінювався/зменшувалася корисність, а зараз проводиться його 
дооцінка/відновлення корисності можлива різниця, і саме - в межах суми 
попередніх уцінок/втрат від зменшення корисності, що були включені до 
витрат по цьому об'єкту. Це фактично та сума дооцінки, яка проходить по 
кореспонденції Дт 10 Кт 746, а для відновлення корисності – за Кт 742.
Про це – у листі МГУ ДФС –ЦО з ОВП від 04.12.2015 г. № 26508/10/28-10-06-
11.



1. Ремонт і поліпшення основних засобів та МНМА:
бухгалтерський та податковий облік. Як розмежувати
технічне обслуговування, ремонт (поточний, капітальний) і
поліпшення основних засобів? Чим відрізняється їх облік?

2. Продаж основних засобів і МНМА. Бухгалтерський
облік. Наслідки продажу основних засобів в податку на
прибуток: використання різниць. ПДВ при продажу,
мінімальна база оподаткування ПДВ.

3. Безоплатна передача основних засобів: бухоблік,
податок на прибуток, ПДВ.

4. Ліквідація основних засобів. Оформлення ліквідації.
Часткова ліквідація. Чи можна списувати з балансу повністю
замортизований об’єкт? Наслідки ліквідації об’єкта в
податку на прибуток. Чи нараховувати податкові
зобов’язання з ПДВ при ліквідації необоротних
активів?

5. Оренда основних засобів та МНМА. Облік оперативної
оренди. Бухгалтерський та податковий облік ремонту
орендованих об’єктів.

У другій частині ми розповімо про:


