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Ремонт,  
поліпшення

Облік ремонту та поліпшень  
відрізняються.

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



Ремонт і поліпшення ОЗ

Техобслуговування, 
РЕМОНТ

Підтримання ОЗ у робочому 
стані, відновлення 
працездатності й 
одержання первісно 
визначеної суми майбутніх 
економічних вигід від його 
використання 

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

ПОЛІПШЕННЯ

Ріст первісно очікуваних економічних 
вигод (економія на витратах, 
здорожчання самого активу, додаткове 
отримання 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)



Після поліпшення підприємству потрібно розрахувати нову норму щомісячної

амортизації та застосовувати її з місяця, наступного за місяцем збільшення первісної

вартості об’єкта основних засобів.

У разі якщо підприємство використовує прямолінійний метод амортизації, нову норму 

амортизації розрахуємо на підставі нової вартості, що амортизується (первісна вартість + 

витрати на поліпшення - ліквідаційна вартість - накопичена амортизація, включаючи

амортизацію за місяць поліпшення), і залишку строку корисного використання об’єкта.
Приклад

Первісна вартість обладнання — 10000 грн, ліквідаційна вартість — 1000 грн, строк корисного використання — 5 років.

Місячна норма амортизації за прямолінійним методом:

• (10000 грн - 1000 грн) / 60 міс. = 150 грн. На 9-му місяці експлуатації підприємство поліпшило обладнання, витрати становили

2000 грн (без ПДВ).

Нова первісна вартість дорівнює:

• 10000 грн + 2000 грн = 12000 грн.

Нова амортизована вартість становить:

• 12000 грн - 1000 грн = 11000 грн.

Залишок нової амортизованої вартості становить:

• 11000 грн - 150 грн/міс. х 9 міс. = 9650 грн.

Залишок строку корисного використання:

• 60 міс. - 9 міс. = 51 міс.

Нова норма місячної амортизації:

• 9650 грн / 51 міс. = 189,22 грн/міс.

Ремонт і поліпшення ОЗ



Ремонт і поліпшення в податковому обліку
У новій редакції ПКУ з 2015 р. немає спеціальних правил обліку 
ремонтів/поліпшень основних засобів, зокрема немає й  правило 
віднесення до витрат 10% від витрат на ремонт.
Лише коли мовиться про невиробничі основні засоби, ПКУ забороняє 
амортизувати суми, витрачені на ремонт та/або поліпшення 
невиробничих основних засобів (пп. 138.3.2 ПКУ).
А також є різниця за ремонтами та поліпшеннями невиробнихих основних 
засобів – вони збільшують бухфінрезультат до оподаткування.

В решті ремонти/поліпшення відображають за правилами бухобліку.

Ремонт і поліпшення ОЗ



Ремонт і поліпшення в податковому обліку
Можлива «перехідна» різниця яка збільшують на суму витрат, що врахована
під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток до 01 січня
2015 року та врахована у складі витрат відповідно до П(С)БО або МСФЗ під час
визначення фінансового результату до оподаткування після 01 січня 2015 року
(п. 42 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ). Вона діє для усіх платників податку на прибуток.
Наприклад, до 2015 р. було проведено поліпшення основного засобу, яке в межах 10-відсоткового 
витратного ліміту потрапило до податкових витрат, а в бухгалтерському обліку – збільшило первісну 
вартість і амортизується, тобто потрапляє до бухгалтерських витрат нині.

Ремонт і поліпшення ОЗ

Фінансовий результат до оподаткування
збільшують на суму (п. 42 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ) зменшують на суму (п. 42 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ)

витрат, що врахована під час визначення об’єкта

оподаткування податком на прибуток до 01 січня 2015 року та

врахована у складі витрат відповідно до П(С)БО або МСФЗ під час

визначення фінансового результату до оподаткування після 01 січня

2015 року

доходів, що врахована під час визначення об’єкта 
оподаткування податком на прибуток до 01 січня 2015 року та 
врахована у складі доходів відповідно до П(С)БО або МСФЗ під час 
визначення фінансового результату до оподаткування після 01 січня 
2015 року

Ряд. 4.1.16 додатка РІ Ряд. 4.2.15 додатка РІ



Продаж 
основних 
засобів

Підприємство вправі самостійно 
встановити ціну, за якою 
реалізуватиме об'єкт основних 
засобів (ціни на основні засоби не 
підлягають держрегулюванню –
ст. ст. 10 -12 Закону про ціни та 
ціноутворення, ст. 44 ГКУ). 
Залучати незалежного експерта-
оцінювача при продажі ОЗ не 
обов'язково.



Продаж ОЗ

За П(С)БО 27 необоротний актив можна вважати утримуваним для продажу, якщо:
• очікується отримати економічні вигоди від його продажу;
• готовий до продажу;
• продаж буде тривати не більше року з дати визнання його утримуваним для продажу;
• умови їх продажу відповідають звичайним умов продажу подібних активів;
• існує висока імовірність, що необоротний актив реалізується (укладено договір, існує 

активна пропозиція на ринку).
Якщо умови виконуються, то вартість ОЗ переносять на субрахунок 286.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський 

облік

Дт Кт

Переведено основний засіб до складу утримуваних для продажу 286 10

Списано суму зносу 131 10

Отримано передоплату за основний засіб 311 680

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ 643 641

Передано основний засіб покупцю 680 712

Закрито рахунки по ПДВ 712 643

Списано залишкову вартість 943 286

Бухоблік продажу ОЗ



Різниця в податковому обліку при продажу 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 вартість

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

Наприклад, залишкова бухгалтерська 
вартість ОЗ, який продають, 100 000 грн.

Наприклад, залишкова податкова вартість 
ОЗ, який продають, 140 000 грн.

+ 100 000 грн - 140 000 грн

За даними нашого прикладу до бухфінрезультату до оподаткування:

Продаж ОЗ



Продаж ОЗ
Різниця за негоспдіяльними основними засобами та нематеріальними активами

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

New Різниці за негоспдіяльними (у термінології ПКУ «невиробничими») основними засобами та нематактивами

Фінансовий результат до оподаткування
збільшують на суму (п. 138.1 ПКУ) зменшують на суму (п. 138.2 ПКУ)

залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних
засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної
відповідно до П(С)БО чи МСФЗ у разі ліквідації або продажу
такого об'єкта

на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта
невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів та витрат
на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі
віднесених до витрат відповідно до П(С)БО або МСФЗ, у разі продажу такого об'єкта
невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше суми
доходу (виручки), отриманої від такого продажу

ряд. 1.1.3 додатка РІ до декларації ряд. 1.2.3 додатка РІ до декларації
витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші
поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих
нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до
П(С)БО або МСФЗ

Зменшувальна різниця діє лише при продажу негоспдіяльних основних засобів чи
нематактивів, збільшують бухфінрезультат саме на ПЕРВІСНУ вартість та витрати на їх
ремонт і поліпшення, але не більше доходу від продажу. При ліквідації чи безоплатній
передачі негоспдіяльних об’єктів не можна зменшити бухфінрезультат до
оподаткування

ряд. 1.1.4 додатка РІ до декларації

У разі ліквідації, продажу чи безоплатної передачі (бо
безоплатна передача у термінології ПКУ – продаж за пп.
14.1.202 ПКУ) негоспдіяльного об’єкта основних засобів чи
нематактивів бухфінрезультат до оподаткування збільшують на
його БУХГАЛТЕРСЬКУ залишкову вартість.
Витрати на ремонт і поліпшення невиробничих основних
засобів збільшують бухфінрезультат до оподаткування у періоді
проведення таких ремонтів (а не тоді коли об’єкт продається,
ліквідується)



ПДВ при продажу ОЗ

База оподаткування – податкові зобов’язання з ПДВ нараховують виходячи з договірної 
вартості, але не нижче балансової (залишкової) вартості за даними 
бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) 
періоду, протягом якого здійснюється операція (в даному випадку – продаж) у разі 
відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни) (п. 188.1 ПКУ).

Наприклад, ціна продажу ОЗ = 96 000 грн (в т.ч. ПДВ – 16 000 грн)
Його бухгалтерська залишкова вартість на початок місяця продажу = 100 000 грн.
Тоді платник ПДВ складає:
- одну податкову накладну  на договірну вартість – 80 000 грн та ПДВ  16 000 грн (разом 

96 000 грн);
- другу  податкову накладну на суму перевищення залишкової бухвартості над договірною 

ціною (без суми ПДВ) – тобто на 20 000 грн (100 000 – 80 000) і відповідно ПДВ - 4 000 
грн (20 000 х 20% : 100%). Проставляють тип причини 15.

Продаж ОЗ



Безоплатна
передача 
основних
засобів

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



Безкоштовна передача ОЗ

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 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.

Тобто на БУХГАЛТЕРСЬКУ залишкову вартість

- залишкової вартості об'єкта визначеної за 

правилами податкового обліку

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.

Безкоштовна передача ОЗ



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):

- залишкової вартості об'єкта визначеної 

відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку.

Тобто на БУХГАЛТЕРСЬКУ залишкову

вартість

- первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта 

невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних 

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.

Безкоштовна передача ОЗ



Фінансовий результат до оподаткування:

збільшують на суму (пп. 140.5.9 ПКУ): зменшують на суму (р. ІІІ ПКУ):

- подарунків (зокрема, коштів, товарів, полуг і основних засобів) 

неприбутковим організаціям, які на дату передачі відповідали умовам

з п. 133.4 ПКУ, що перевищують 4% оподатковуваного прибутку 

попереднього року

--

Різниця в податковому обліку при подарунках неприбутковим організаціям
(для тих хто використовує різниці при визначенні бази з податку на прибуток)

При подарунку, наданні коштів неприбутковій установі, яка не є платником податку на прибуток за

дотримання умов із п. 133.4 – різниця виникає – при цьому на суму перевищення вартості

подарунку 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. Скажімо, якщо за

попередній рік був збиток, то даруючи щось неприбутківцю – вся сума збільшить бухфінрезультат

до оподаткування.

Виняток – надання певних товарів, коштів визначеному колу осіб для цілей АТО. Підкреслимо 
вагомо кому надаватимуться такі товари, кошти (п. 33 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ)

Безкоштовна передача ОЗ



Нагадаємо, які вимоги висуває пп. 133.4 ПКУ до неприбуткових установ та 
організацій (в контексті застосування різниці, при подарунці їм товарів (зокрема і 
необоротних активів), робіт, послуг, коштів).

Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа
та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким 
вимогам:
► утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність

відповідної неприбуткової організації;
► установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх

частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої
праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших
пов’язаних з ними осіб;
► установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим

організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення
юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 
Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків;
► внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій.

Безкоштовна передача ОЗ



Виняток, коли 4-відсоткова різниця при подарунках неприбутківцям не діє – з пп. 33 
підрозділу 4 р. ХХ ПКУ.
Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, коригування, 
встановлені підпунктом 140.5.9, не проводяться, починаючи з 1 січня 2015 року, щодо сум
коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, 
виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, 
лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, 
предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг
за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані
(передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, 
Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству
внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі
спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів
України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, 
установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для 
потреб забезпечення проведення антитерористичної операції.

Такий перелік КМУ затвердив постановою від 26.10.2016 р. № 758

Безкоштовна передача ОЗ



New Безповоротна фіндопомога, подарунки неплатникам податку на прибуток

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 - дитячо-юнацькі спортивні школи;
центри олімпійської підготовки;
школи вищої спортивної майстерності;
центри фізичної культури і спорту інвалідів;
спортивні федерації з олімпійських видів спорту

Вартість подарованих товарів,
робіт, послуг, безповоротної
фіндопомоги збільшує
фінрезультат у повній сумі за пп.
140.5.10 ПКУ.
Наприклад, перераховано
платником податку на
прибуток, який застосовує
різниці, безповоротну
фіндопомогу платнику єдиного
податку в сумі 10 000 грн. В
такому випадку платник
податку на прибуток
збільшить бухфінрезультат до
оподаткування на 10 000 грн (бо
подарував кошти неплатнику
податку на прибуток-
єдиннику).
Запрацювала з 2017 р.
Рядок 3.1.10 додатка РІ

Вартість подарунка,
безповоротної фіндопомоги
не збільшує бухфінрезультат
до оподаткування (діє
виключення з пп. 140.5.10
ПКУ).
Наприклад, підприємство –
платник податку на
прибуток, яке застосовує
різниці, подарувало товари
фізособі – різниця у цій
ситуації не діятиме (бо
фізособа хоч і не є
платником податку на
прибуток, та згадана серед
винятків у пп. 140.4.10 ПКУ)

Вартість подарованого, безповоротної
фіндопомоги збільшує бухфінрезультат до
оподаткування, але в сумі, що перевищує 4%
оподатковуваного прибутку попереднього року
(пп. 140.5.9 ПКУ).
Наприклад, підприємство- платник податку на
прибуток, яке використовує різниці,
подарувало дитячому будинку – неприбутковій
організації, що внесена в Реєстр, послуги на
суму 20 000 грн. при цьому оподатковуваний
прибуток попереднього року склав 10 000 грн.
Відповідно 4% від нього – це 400 грн. Сума
перевищення подарованого неприбутківцям
над цими 4% – 19 600 грн (20 000 грн – 400 грн).
Тож ці 19 600 грн збільшують бухфінрезультат
до оподаткування підприємства.
Діє з 2015 р.
Рядок 3.1.9 додатка РІ

Сума подарованого таким суб’єктам за
рік, що перевищує 8%
оподатковуваного прибутку
попереднього звітного року збільшує
бухфінрезультат до оподаткування (пп.
140.5.14 ПКУ).
Діє з 01.01.2018 р.

Безкоштовна передача ОЗ



ПДВ
Одні ПЗ з ПДВ

(на операцію постачання)

Безоплатна передача ОЗ – операція постачання (пп 14.1.191 ПКУ). 
Відповідно нараховують податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з 
бази не нижче залишкової бухгалтерської вартості на початок 
періоду здійснення операції (п. 188.1 ПКУ). У цьому випадку
доведеться виписати дві податкові накладні: одну — на суму 0 грн —
на контрактну ціну, другу — на перевищення залишкової вартості
над контрактною (тип 15 — Складена на суму перевищення бази
оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу 
України, над фактичною ціною постачання) — тобто фактично на залишкову 
вартість. У накладній із типом 15 ІПН і в рядках, де необхідно заповнити дані 
покупця, проставляються дані підприємства-дарувальника.
У рядках, відведених для заповнення даних покупця, постачальник (продавець) 
зазначає власні дані. У графу 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» такої 
податкової накладної вписують, відповідно, фразу:
«Перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 
Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання».
Такі податкові накладні потрібно зареєструвати в ЄРПН, але стороні, що приймає 
об’єкт основних засобів, вони не направляються.

Другі ПЗ з ПДВ
(компенсаційні – якщо на вході 

був ПК з ПДВ)
Оскільки безоплатна 

передача основних засобів –
негоспдіяльна операція – за пп. 
«г» п. 198.5 ПКУ треба 
нарахувати технічні
(компенсаційні) податкові 
зобов'язання з ПДВ виходячи із 
залишкової вартості об'єкта на 
початок звітного періоду його 
безкоштовної передачі якщо під 
час придбання об’єкта основних 
засобів у підприємства було 
право на податковий кредит.

На технічні податкові 
зобов'язання складають зведену 
податкову накладну на кінець 
місяця (лист ДФСУ від 07.08.2015 р. 
№ 29163/7/99-99-19-03-02-17).

Безкоштовна передача ОЗ



Ліквідація
основних 
засобів

Коли ОЗ перестає відповідати 
визначенню актива, його списують з 
балансу



Ліквідація ОЗ

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;

•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-4)



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 209 746

Зауважимо: Повна замортизованість авто — не підстава для його 
списання. Той факт, що залишкова вартість основного засобу дорівнює 
нулю, не привід його списувати. Необхідно подовжити строк корисного 
використання.

Ліквідація ОЗ



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 вартість

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

Ліквідація ОЗ

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.



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. 
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.

Ліквідація ОЗ



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

підприємства.
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 
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».

Ліквідація ОЗ



ПДВ
Чи треба подавати такі документи про ліквідацію разом із декларацією з ПДВ?
Контролери одностайні в цьому питанні — так, треба. У листі МГУ ДФС – Центрального 

офісу з ОВП від 18.11.2015 р. № 25655/10/28-10-06-11.

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 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.

Ліквідація ОЗ

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43765484
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62819009
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69097793
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66764056
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65487812
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61821923


ПДВ
Якщо ліквідація основних засобів відбувається за самостійним рішенням платника та 

нараховуються, відповідно, податкові зобов’язання з ПДВ, то базу визначають виходячи з їх 
ринкової ціни, визначеної на момент такої ліквідації за правилами, визначеними пп. 14.1.219 
ПКУ, але не нижче за їхню балансову вартість. 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 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).

Ліквідація ОЗ



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).



Оперативна 
оренда основних 
засобів

Оренда – платне користування.
Позичка – безоплатне користування 
(інколи бухгалтери використовують 
словосполучення «безкоштовна 
оренда»)



Облік оперативної оренди

Документування:

– договір оренди (нотаріальне посвідчення у випадку оренди транспортного 
засобу у фізособи, оренди нерухомості строком 3 і більше років);

- Акт приймання-передачі об'єкта;

- Акт приймання-передачі послуг оренди (акт наданих послуг) (лист Мінфіну 
від 30.05.2016 р. № 31-11410-09-10/15182).

Бухоблік

При отриманні основного засобу в оренду підприємство-орендар відображає 
його на позабалансовому рахунку 01.

Нарахована орендна плата потрапляє до витрат підприємства на 
прямолінійній основі (п. 9 П(С)БО 14). Сплачену орендну плату за наступні 
звітні періоди відображають на рахунку - Дт 39 Кт 685, а далі щомісяця (або 
щокварталу) списують на витрати періоду.

Витрати потрапить орендна плата, залежить від цільового використання 
орендованого об'єкта – Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 685, 39



Якщо оренда ОЗ у фізособи

ПДФО. З орендної плати підприємство має утримати податок на доходи за 

ставкою 18%. Якщо орендна плата нараховується, але не виплачується (не 

надається) фізособі, то ПДФО перераховують до бюджету не пізніше 30 

календарних днів за місяцем нарахування.

В ф. 1ДФ ознака доходу:

- для рухомого майна 102 (податківці бажають бачити 127 – категорія 103.25 

ЗІР);

- для нерухомого майна – 106.

Військовий збір.  З орендної плати, нарахованої фізособі, утримується 

військовий збір за ставкою 1,5%.

ЄСВ. Не нараховують на орендну плату ЄСВ.



Ремонт і поліпшення орендованих ОЗ

РЕМОНТ

Підтримання ОЗ у робочому стані, відновлення 
працездатності й одержання первісно 
визначеної суми майбутніх економічних вигід від 
його використання 

► Обліковуються у витратах (Дт 23, 91, 92, 93, 

94 Кт 20, 13, 66, 65, 63, 68)

Різниць з податку на прибуток немає за 
операцією з ремонту орендованих ОЗ.

Податковий кредит в загальному порядку (у 
випадку наявності зареєстрованої податкової 
накладної)

ПОЛІПШЕННЯ

Ріст первісно очікуваних економічних вигод (економія на 
витратах, здорожчання самого активу, додаткове 
отримання доходу).

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

► Капітальні інвестиції у інші необоротні матактиви (Дт

15 Кт 20, 13, 66, 65, 63, 68; Дт 117 Кт 15)

При поліпшенні орендованого ОЗ – за роз’ясненнями ДФС 
лист від 04.08.2015 р. № 16335/6/99-99-19-02-02-15–
група 9 (мін. допустимий строк користування – 12 років). 
Див. також листи від 09.06.2016 р. № 12788/6/99-99-15-
02-02-15,  ГУ ДФС у Запорізькій області від 25.05.2016 р. 
№ 1739/10/08-01-12-03-11.

Податковий кредит з ПДВ у загальному порядку.

Техобслуговування і поточний ремонт – це завдання орендаря, а ось капітальний ремонт –
завдання орендодавця. Поліпшення проводять лише зі згоди (дозволу) орендодавця.



Повернення ОЗ з поліпшеннями

База з ПДВ при передачі поліпшень по завершенню договору оренди

Виходячи з ціни товарів/послуг використаних для такого 
поліпшення
(листи ГУ ДФС у Запорізькій області ДФСУ від 01.09.2015 № 
3407/10/08-01-15-02-11, ДФС у Вінницькій області від
07.04.2016 р. №651/10/02-32-12-03, ДФС від 01.09.2015 
р. № 3407/10/08-01-15-02-11, ІПК ГУ ДФС в Одеській 
області від 08.11.2017 р. № 2559/ІПК/15-32-12-01-14)

Виходячи із залишкової вартості 
поліпшення ОЗ, яке числиться на 
субрахунку 117 в бухобліку об'єкта 
оренди
(лист ДФСУ від 05.11.2015 
р. №23622/6/99-99-19-03-02-15)

ПДВ

Чи можна узагалі не нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ, скориставшись нормою про

ліквідацію основних засобів не за рішенням платника (яка за визначенням не є постачанням)?

Судячи із матеріалу у «Віснику: право знати все про податки і збори» №38 за 2015 р. контролери не

проти застосування п. 189.9 ПКУ при безоплатній передачі невіддільних поліпшень

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8940.

Судова практика:

позитивна (за п. 189.9. ПКУ) - ухвала Одеського апеляційного адмінсуду від 15.03.2016 р. у справі №

814/3697/15 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56550475.

негативна (проти п. 189.9 ПКУ) - ухвала Київського апеляційного адмінсуду від 13.03.2017 р. у справі №

826/9186/16 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65285104. Але плюс - донарахування, як вважає суд, слід

було робити від залишкової вартості необоротного активу, а не від усієї суми поліпшень.

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8940
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56550475
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65285104


Повернення ОЗ з поліпшеннями

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 вартість

Різниця з податку на прибуток при передачі 
поліпшень орендованого ОЗ

(для тих хто використовує різниці)

лист ДФС від 28.10.2015 № 22779/6/99-95-42-03-15

Наприклад, орендар (платник податку на прибуток, який використовує різниці) здійснив поліпшення орендованого

приміщення на 36 000 грн (без ПДВ). Ця сума утворила окремий об’єкт основних засобів на субрахунку 117. В бухобліку

строк корисного використання встановили 2 роки (24 місяці) – до завершення дії договору оренди. В податковому строк

корисного використання -12 років. Місячна сума амортизації в бухобліку – 1500 грн (36 000 грн : 24 міс.), в податковому –

250 грн (36 000 грн : 12 р. : 12 міс.). При закінченні договору оренди об’єкт повертається з поліпшеннями. При цьому в
бухобліку їх залишкова вартість складає 0 грн (уже повністю замортизовані), в податковому залишкова вартість – 30000 грн

(впродовж двох років нараховано 6000 грн податкової амортизації). Тож при передачі поліпшень орендодавцю

бухфінрезультат збільшують на 0 грн (залишкову бухвартість), і зменшують на 30 000 грн (залишкову податкову вартість).



Легкого обліку 
основних 
засобів!


