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Повне або часткове відтворення 
авторських матеріалів, розмі-
щених у журналі «Практика 
МСФЗ», допускається тільки 
з письмового дозволу  
ТОВ «Видавнича група «АС»

Т
реба щось сказати про гендер. Ну, бо  вже пора. Такі 
часи настали. Навкруги суцільні парадигми, дискурси 
та сталий розвиток. Без згадки про гендерну рівність — 

уже не комільфо.

У  країнах умовної англосаксонської групи бухгалтерська 
п рофесія традиційно вважалася чоловічою. У  нас навпаки. 
Останні роки в  цьому питанні помітна конвергенція. Частка 
чоловіків в  українській бухгалтерії помітно зросла. Особливо 
впродовж 90-х  років минулого століття та  на початку ниніш-
нього. Тим часом у західних країнах спостерігається тенденція 
до посилення ролі жінок у професії.

Коли чиновники Мінфіну на науково-практичних конферен-
ціях розповідають про досягнення в Україні майже ідеального 
гендерного балансу в  бухгалтерській професії, деякі поважні 
представники олд скул коментують це  з  погано прихованою 
іронією. А дарма.

Нещодавно журнал CFO опублікував результати деяких 
д осліджень.

Було доведено, що фондовий ринок більш сприятливо реа гує 
на оголошення про розміщення акцій компаніями, в яких фінди-
ректорами є жінки. Також було підтверджено, що хедж-фонди, 
якими керують жінки, отримують більші прибутки.

Ще одне дослідження показало, що компанії з більш високою 
часткою жінок на керівних посадах значно перевершують інші 
компанії.

Найновіші академічні дослідження переконливо доводять, 
що компанії з жінками в ролі CFO мають значно меншу ймовір-
ність неправильного звітування про фінансові результати. І це 
не  просто співвідношення: результати дослідження фіксують 
прямий причинно-наслідковий зв’язок. Об’єктом дослідження  
були понад дві тисячі компаній впродовж 2006–2016  років. 
 Цікаво, що при цьому було з’ясовано, що жінки, в середньому, 
більш схильні до ризику, ніж чоловіки.

Таким чином, жінки ризикують більше, а помиляються м енше. 
І тут уже чоловікам не до іронії.

Іван Чалий, 
головний редактор
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Сумнівна п’ятірка
(коментар до Позиції ФПБау від 16.08.2019 р. № 5; документ див. на с. 7)

Ф
едерація професійних бухгалтерів та  аудиторів України (ФПБАУ) 
розробила Позицію «Щодо обліку активів, отриманих безоплатно» 
від 16.08.2019 р. № 5 (далі — Позиція № 5). Актуальність цього доку-

мента обумовлена тим, що  МСФЗ не  містять чіткого положення щодо зві-
тування про активи, отримані безоплатно одним суб’єктом господарювання 
(отримувачем) від  іншого суб’єкта господарювання (надавача). Позиція № 5 
пропонує визнавати такі активи в обліку отримувача за справедливою вартіс-
тю з одночасним визнанням доходу. Поряд з тим, запропоновано альтерна-
тивний підхід щодо безоплатно отриманих необоротних активів: «одночасне 
з визнанням активу визнання збільшення капіталу з подальшим його списан-
ням на доходи пропорційно нарахуванню амортизації та при вибутті активу».

Деякі аргументи та висновки, наведені в Позиції № 5, викликають сумніви 
та заперечення.

Автори Позиції № 5 справедливо апелюють до положень МСБО 8 «Облі-
кові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Зокрема, згідно з па-
раграфом 10 МСБО 8, якщо немає МСФЗ, який конкретно використовують 
до операції, іншої події або умови, управлінський персонал має застосовува-
ти судження, розробляючи та застосовуючи облікову політику. У свою чергу, 
в параграфі 12 МСБО 8 зазначено, що під час формування судження, згаду-
ваного в параграфі 10, управлінський персонал має враховувати найостанні-
ші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які 
застосовують подібну концептуальну основу для розробки стандартів.

Але далі в Позиції № 5 без належного аналізу стверджують, що «націо-
нальна система стандартизації застосовує МСФЗ як  одну зі  своїх основ. 
Тому аналогія з приписами системи національних стандартів може бути ре-
левантною».

Насправді вітчизняні правила обліку безоплатних необоротних активів 
не ґрунтуються на МСФЗ.

По-перше, поступове визнання власного капіталу доходом суперечить 
концептуальній основі МСФЗ, згідно з якою:

«дохід — це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження 
чи  збільшення корисності активів або  у  вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого 

є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників».

Отже, дохід приводить до збільшення, а не до зменшення капіталу.

По-друге, суму доходу не слід пов’язувати із сумою нарахованої амортиза-
ції. Параграф 21 ПСБО 15 «Дохід» містить речення такого змісту:

«якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження економічних вигід протягом кіль-
кох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній основі (наприклад, у сумі нарахо-

ваної амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди».

Це  суперечить здоровому глузду та  параграфу 61 (а) МСБО  16 «Основні 
засоби», згідно з яким:



www. ibuhga l te r.ne t вересень 2019, № 9 5

ОфіціОз

«Дохід, що  генерується діяльністю, яка включає використання активу, загалом відображає 
не споживання економічних вигід даного активу, а інші чинники. наприклад, на дохід впливають 

інші ресурси та процеси, діяльність з продажу та зміни обсягів продажу та цін. на ціновий компонент 
доходу може вплинути інфляція, яка ніяк не пов’язана зі способом використання активу».

Наведеного достатньо, щоб констатувати: передбачений вітчизняними 
регламентами облік безоплатно отриманих необоротних активів супере
чить концептуальній основі та положенням МСФЗ.

Застосовуючи параграф 12 МСБО 8, доречно, передусім, урахувати до-
слідження та досвід суб’єктів стандартизації обліку розвинених країн, що за-
стосовують МСФЗ або аналогічну концептуальну основу.

За результатами дослідження Групи G4+1 (об’єднує органи, що встанов лю ють 
стандарти обліку в Австралії, Новій Зеландії, Канаді, Великій Британії та США) 
виокремлюють 1  чотири типи операцій щодо безоплатних активів (рис. 1).

1  Westwood M., 
Mackenzie A. Accounting 
by recipients for non-
reciprocal transfers, 
excluding contributions 
by owners: their 
definition, recognition and 
measurement. FASB, 
1999. 70 p.
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Рис. 1. Типи операцій щодо безоплатного передавання активів

Обмеження (restriction) визначає, як слід використовувати отриманий ак-
тив, і може бути тимчасовим або постійним. Умова встановлює майбутню по-
дію, після якої реципієнт отримує безумовні права на актив.

Наприклад, підприємство безоплатно отримало землю винятково для сіль-
ськогосподарської діяльності. Земля перейде у власність підприємства, якщо 
упродовж трьох років воно забезпечить вирощування та постачання на місце-
вий агропереробний комбінат відповідної кількості моркви. У цьому випадку ви-
користання землі для сільськогосподарської діяльності є обмеженням, а період 
та обсяг постачання продукції — умовою отримання права власності на землю.

економічна сутність операції з  безоплатного отримання активу полягає 
в тому, що реципієнт одержує подвійну економічну вигоду. економічна вигода 
складається з:

1) економії коштів на придбання активу (скорочення чистих інвестицій);
2) очікування надходження коштів внаслідок використання активу.

Вигоду від економії коштів на інвестиції в операціях типу 3 і 4 підприємство 
отримає лише в разі виконання певної умови. Відповідно, таку вигоду можна 
вважати реалізованою тільки після виконання відповідної умови. В операціях 
типу 1 і 2 вигода є безумовною, а тому отриманою в момент надходження ак-
тиву. З огляду на це можна узагальнити підходи до відображення безоплатно 
отриманих необоротних активів у фінансовій звітності (див. таблицю на с. 6).
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Відображення безоплатно отриманих необоротних активів у фінансовій звітності

Тип операції  
(вид використання активу)

Первісне  
визнання Подальше визнання Розкриття

1 (необмежене безумовне) Актив і дохід
Витрати на амортизацію

(для активів, що аморти-
зуються)

—

2 (обмежене безумовне) Актив і дохід Витрати на амортизацію Інформація про обмежен-
ня щодо використання

3 (необмежене умовне) Актив і доходи май-
бутніх періодів

Витрати на амортизацію.

Дохід (у частині реалізо-
ваної вигоди)

Інформація про умову на-
буття права

4 (обмежене умовне) Актив і доходи май-
бутніх періодів

Витрати на амортизацію.

Дохід (у частині реалізо-
ваної вигоди)

Інформація про обмежен-
ня щодо використання 
та умову набуття права

«мета рмсБо  — вимагати, щоб подібні операції та  події обліковувалися та  відображалися 
в звітності однаковим способом, а неподібні операції та події обліковувалися та відображалися 

в звітності по-різному, як в межах одного суб’єкта господарювання протягом часу, так і різними суб’єкта-
ми господарювання. тому рмсБо має намір не дозволяти вибирати облікові підходи. крім того, з ме-
тою зменшення кількості таких альтернатив рмсБо переглянула і продовжуватиме переглядати ті опе-
рації та події, для яких мсБо дозволяють вибір облікових підходів» 3 .

3  Preface to IFRS® 
Standards. URL: 
https://www.ifrs.org/
issued-standards/list-of-
standards/preface-to-ifrs-
standards/

Із  тексту Позиції №  5 (загальна характеристика проблеми) випливає, 
що вона не стосується, зокрема, випадків, коли надавач накладає на отриму-
вача певні зобов’язання у зв’язку з наданням активу.

Отже, Позиція №  5 ФПБАУ суперечить політиці Ради з  міжнародних 
стандартів, оскільки пропонує два різних підходи до обліку і відображення 
у звітності однотипних операцій, а саме — безоплатного безумовного отри-
мання необоротних активів. Тому автори мали б запропонувати лише один 
підхід до відображення таких операцій згідно з МСФЗ.

На підставі проведеного аналізу вважаю, що авторам Позиції № 5 слід ви
ключити альтернативний підхід до обліку безоплатно отриманих необо
ротних активів як такий, що не відповідає ідеології та методології МСФЗ.

Наприкінці слід звернути увагу читачів, що ФПБАУ не несе жодної відпові-
дальності за будь-які втрати чи збитки, що можуть виникнути в результаті ви-
користання наданих рекомендацій. Тому суб’єктам господарювання, що за-
стосовують МСФЗ та обрали альтернативний підхід, передбачений Позицією 
№ 5, доречно звернути увагу на положення КТМФЗ 23 «Невизначеність щодо 
підходів до податку на прибуток», оскільки податковий орган може не пого-
дитися з відстроченням податку на прибуток.

Сергій Голов, професор МІМ-Київ

Отже, у Позиції № 5 йдеться лише про операції 1-го і 2-го типу. Відповідно, 
єдино правильним підходом до обліку всіх таких операцій є визнання активу 
з одночасним визнанням доходу звітного періоду.

Саме такий підхід у США передбачено в Положенні стандарту фінансового 
обліку 116 (SFAS № 116) «Облік отриманого внеску і наданого внеску», яким 
визначено, що безоплатно отримані активи слід визнавати доходом у момент 
отримання за справедливою вартістю 2 .

У параграфі 11 Передмови до МСФЗ зазначено, що:

2  Statement of Financial 
Accounting Standards 
(SFAS) 116. Accounting 
for Contributions Receives 
and Contribution made. 
Norwalk, CT: FASB, 
1993. URL: https://
www.fasb.org/jsp/FASB/
Document_C/DocumentPa
ge?cid=1218220124001&
acceptedDisclaimer=true
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Документ, що коментується

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів україни

Щодо обліку активів, отриманих безоплатно

Позиція від 16.08.2019 р. № 5

Посилання
мсБо 1 «Подання фінансової звітності» (далі — 

мсБо 1).
мсБо  8 «облікові політики, зміни в  облікових 

оцінках та помилки» (далі — мсБо 8).
мсБоДс 17 «основні засоби» (далі  — 

мсБоДс 17).
концептуальна основа фінансової звітності 

(далі — концептуальна основа).
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів 

україни (далі — ФПБау).
Загальна характеристика проблеми
міжнародні стандарти фінансової звітності 

не містять спеціальних приписів щодо обліку опера-
цій безоплатного отримання одним суб’єктом гос-
подарювання (далі — отримувач) активів від іншого 
суб’єкта господарювання (далі — надавач).

В  отримувачів виникає запитання, яким чином 
обліковувати активи, що були безоплатно отримані 
від надавача, коли надавач:

— не  діє в  операції, згідно з  повноваженнями 
власника отримувача, і

— не  є  контрагентом отримувача за  іншими 
угодами та не накладає на отримувача жодних зо
бов’я зань у зв’язку з наданням активу.

Позиція
Безоплатно отримані активи слід визнавати 

в  обліку отримувача за  справедливою вартістю. 
З одночасним визнанням доходу в періоді отриман-
ня таких активів.

альтернативний підхід, застосування якого 
є при пустимим у разі безоплатного отримання не
обо ротних активів: одночасне з визнанням активу 
визнання збільшення капіталу з  подальшим його 
списанням на  доходи пропорційно нарахуванню 
амортизації та при вибутті активу.

Обґрунтування
Первісне визнання: вартість
Відповідно до  параграфа 4.1.4 концептуаль-

ної основи, «існує тісний зв’язок між понесенням 
витрат і  створенням активів, але обидва проце-
си не  обов’яз ково збігаються. отже, коли суб’єкт 
господарювання несе видатки, це  може свідчити, 
що відбувався пошук майбутніх економічних вигід, 
але це не є остаточним доказом одержання об’єкта, 
який відповідає визначенню активу. так само, від-
сутність відповідних витрат не виключає можливос-
ті, що об’єкт відповідає визначенню активу і, отже, 
може визнаватися в  балансі. наприклад, об’єкти, 
передані суб’єктові господарювання безкоштов
но, можуть відповідати визначенню активів».

Згідно з параграфом 10 мсБо 8, якщо немає 
мсФЗ, який конкретно застосовується до  опера-
ції, іншої події або  умови, управлінський персонал 

має застосовувати судження під час розробки 
та  застосування облікової політики. Параграф  12 
мсБо  8 зазначає, що  при формуванні судження, 
згадуваного в параграфі 10, управлінський персо-
нал має враховувати найостанніші положення інших 
органів, що розробляють та затверджують стан
дарти, які застосовують подібну концептуальну 
основу для розробки стандартів.

Параграф 23 мсБоДс 17 містить таке поло-
ження: «якщо актив був придбаний безоплатно 
або за номінальною вартістю, його собівартість ви-
значається як справедлива вартість такого активу 
на дату його придбання».

Застосовуючи аналогічний підхід до опера-
ції безоплатного отримання активів від надава-
ча, можна зробити висновок про те, що зазна-
чені активи в обліку отримувача слід визнавати 
за справедливою вартістю.

Первісне визнання: дохід
Відповідно до  параграфа 7 мсБо  1, загальний 

сукупний дохід — це зміна у власному капіталі протя-
гом періоду внаслідок операцій та інших подій, окрім 
тих змін, що виникли внаслідок операцій із власника-
ми, які діють згідно з  їх  повноваженнями власників. 
Загальний сукупний дохід включає всі компоненти 
«прибутку або збитку» та «іншого сукупного доходу».

Інший сукупний дохід містить статті доходів 
або витрат (включаючи коригування перекласифі-
кації), які не визнані у прибутку або збитку, як ви
магають або дозволяють інші МСФЗ.

Вартість безоплатно отриманих активів збільшує 
вартість активів отримувача, та не збільшує його зо-
бов’язань. таким чином, за операцією безоп лат но-
го отримання активів збільшується влас ний капі
тал отримувача. отже, вказана операція приводить 
до збільшення загального сукупного доходу отри-
мувача.

При цьому жоден мсФЗ не дозволяє і не вима-
гає визнавати наслідки цієї операції в складі іншого 
сукупного доходу.

таким чином, вартість отриманих активів збіль-
шить загальний сукупний дохід за  компонентами 
«прибутку або збитку», тобто в складі доходу того 
звітного періоду, в  якому відбулося безоплатне 
отримання.

Дозволений альтернативний підхід
Згідно з параграфом 10 мсБо 8, якщо немає 

мсФЗ, який конкретно застосовується до опера-
ції, іншої події або умови, управлінський персонал 
має застосовувати судження під час розробки 
та  застосування облікової політики. Параграф  12 
мсБо 8 зазначає, що при формуванні судження, 
згадуваного в  параграфі 10, управлінський пер-
сонал має враховувати найостанніші положення 
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інших органів, що розробляють та затверджують 
стандарти, які застосовують подібну концепту
альну основу для  розробки стандартів. націо-
нальна система стандартизації застосовує мсФЗ 
як одну зі своїх основ. тому аналогія з приписами 
системи національних стандартів може бути реле-
вантною.

Відповідно до  Інструкції про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зо бов’я зань і  господарських операцій 
підприємств і  організацій, затвердженої нака-
зом міністерст ва фінансів україни від 30.11.1999 
№ 291, на субрахунку 424 «Безоплатно одержані 
необоротні активи» відображається вартість не-
оборотних активів, безоп латно одержаних підпри-
ємством від інших осіб. Залишок додаткового ка-
піталу на цьому суб рахунку зменшується на суму 
визнаного доходу протягом строку корисного 
використання безоп лат но одержаних об’єктів не-

оборотних активів (окрім землі) і при вибутті таких 
активів і землі.

таким чином, отримувач при визнанні безоплат-
но одержаного необоротного активу може одночас-
но відобразити збільшення власного капіталу поза 
іншим сукупним доходом. надалі залишок капіталу 
на систематичній основі зменшується, і на відповід-
ну суму визнається дохід:

— пропорційно нарахованій амортизації про-
тягом строку корисного використання безоплатно 
одержаних об’єктів необоротних активів, і

— при вибутті таких активів.
ФПБау не приймає та не несе жодної відповідаль-

ності за будь-які втрату чи збитки, що можуть виник-
нути в результаті дій або бездіяльності будь-якої осо-
би в результаті використання матеріалів цієї публікації.

розроблено комітетом зі стандартів та практики 
бухгалтерського обліку ФПБау

Погоджено радою ФПБау

Узагальнення результатів обговорення проєкту Позиції № 5

Протягом обговорення проєкту Позиції №  5 
(далі — Проєкт 1 ) було отримано кілька критичних 
зауважень та пропозиції щодо доповнень.

аналіз та відповідні висновки наводимо нижче.

1. релевантність застосування аналогій із поло-
женнями мсБо 20 викликає сумніви. адже за умо-
вами загальної характеристики, викладеної в Про-
єкті, надавач не  «накладає на отримувача жодних 
зо бов’язань у  зв’язку з  наданням активу». тоді 
як отримання активу на умовах державного гранту 
накладає на отримувача певні зо бов’я зання.

Аналіз:
Із  цим аргументом слід погодитися. адже від-

повідно до параграфа 3 мсБо 20 державні гран-
ти  — це  допомога держави у  формі передання 
ресурсів суб’єктові господарювання в обмін на ми
нуле або  майбутнє дотримання певних умов, які 
пов’язані з операційною діяльністю суб’єкта госпо-
дарювання.

Висновок:
Виключити з Проєкту посилання на мсБо 20.

2. Запропоновано включити до  Проєкту поси-
лання на  аналогію з  параграфом 23 мсБоДс  17 
«основні засоби»:

«якщо актив був придбаний безоплатно або 
за но мінальною вартістю, його собівартість визна
чається як  справедлива вартість такого активу 
на дату його придбання».

Аналіз:
Із  цим аргументом слід погодитися. Пара-

граф 23 мсБоДс 17 розглядає саме ту операцію, 
яка є предметом розгляду Проєкту. таким чином, 
об ґрунтованість прямої аналогії є очевидною.

Висновок:
Включити в  Проєкт посилання на  аналогію 

з  мсБоДс 17. у  результаті цього з  Проєкту буде 
виключено опцію про первісну оцінку активу за  но-
мінальною вартістю. таке виключення є також обґрун-
тованим з точки зору невизначеності категорії «номі-
нальна вартість» у контексті нефінансових активів.

3. якщо облікова політика підприємства перед-
бачає оцінку основних засобів за  собівартістю, 
то первісна вартість безоплатно отриманих основ-
них засобів дорівнюватиме нулю. у  такому разі 
застосування справедливої вартості до  первісної 
оцінки буде нерелевантним.

Аналіз:
Формально кажучи, цей аргумент повністю об-

ґрунтований. Втім, згідно з концептуальною осно-
вою відсутність відповідних витрат не  виключає 
можливості, що  об’єкт відповідає визначенню ак-
тиву, отже, може визнаватися в балансі. Балансове 
визнання за  нульовою вартістю позбавлено еко-
номічного сенсу. крім того, згадана вище аналогія 
з параграфом 23 мсБоДс 17 передбачає первісну 
балансову оцінку безоплатно отриманих основних 
засобів за справедливою вартістю. на наш погляд, 
саме такий підхід забезпечує користувача фінан-
сової звітності найбільш достовірною інформацією 
про фінансовий стан суб’єкта господарювання.

Висновок:
не  включати в  Проєкт застереження щодо 

первісної оцінки за нульовою вартістю безоплатно 
отриманих основних засобів.

4. При визнанні безоплатно одержаного активу 
слід одночасно на суму його справедливої вартос-

1  Цей проєкт ми докладно аналізували раніше (див. «Практика мсФЗ», № 7/2019, с. 25); прим. ред.

ті визнати не дохід, а відкладений дохід (з поділом 
на поточний і довгостроковий компоненти). надалі 
одночасно з амортизацією активу визнавати дохід 
на  систематичній основі (або  здійснювати сторну-
вання витрат). Підґрунтя для такої схеми обліку — 
аналогія з приписами мсБо 20.

Аналіз:
нерелевантність аналогій з приписами мсБо 20 

описана вище (див. п. 1). крім того, якщо під відкла-
деним доходом розуміється стаття доходів майбут-
ніх періодів, то  така стаття зазвичай розглядаєть-
ся як  стаття зобов’язань. а  за  умовами загальної 
характеристики, викладеної в  Проєкті, надавач 
не  «накладає на  отримувача жодних зо бов’я зань 
у зв’язку з наданням активу». отже, визнавати зо-
бов’я зання на суму справедливої вартості отрима-
ного активу в балансі отримувача недоречно.

Висновок:
не включати в Проєкт положення про визнання 

відкладеного доходу.

5. Позиція не  містить варіанта, коли активи 
надає власник. Це  не  можна розглядати як  до-
хід, це  поповнення капіталу. необхідно включити 
до Проєкту положення про відображення в обліку 
операції безоплатного отримання активів, коли на-
давач діє як власник отримувача.

Аналіз:
Дійсно, Проєкт не розглядає операції, які є опе-

раціями із власником. Дійсно, операції з власником 
не генерують доходів та витрат. такі операції можуть 
бути вельми різноманітними і стосуватися не тільки 
операції безоплатного передання, а й боргових опе-
рацій, операцій купівлі-продажу etc. тому цій темі 
необхідно присвятити окрему Позицію, в якій слід 
розглянути питання деталізації та пояснення загаль-
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ті визнати не дохід, а відкладений дохід (з поділом 
на поточний і довгостроковий компоненти). надалі 
одночасно з амортизацією активу визнавати дохід 
на  систематичній основі (або  здійснювати сторну-
вання витрат). Підґрунтя для такої схеми обліку — 
аналогія з приписами мсБо 20.

Аналіз:
нерелевантність аналогій з приписами мсБо 20 

описана вище (див. п. 1). крім того, якщо під відкла-
деним доходом розуміється стаття доходів майбут-
ніх періодів, то  така стаття зазвичай розглядаєть-
ся як  стаття зобов’язань. а  за  умовами загальної 
характеристики, викладеної в  Проєкті, надавач 
не  «накладає на  отримувача жодних зо бов’я зань 
у зв’язку з наданням активу». отже, визнавати зо-
бов’я зання на суму справедливої вартості отрима-
ного активу в балансі отримувача недоречно.

Висновок:
не включати в Проєкт положення про визнання 

відкладеного доходу.

5. Позиція не  містить варіанта, коли активи 
надає власник. Це  не  можна розглядати як  до-
хід, це  поповнення капіталу. необхідно включити 
до Проєкту положення про відображення в обліку 
операції безоплатного отримання активів, коли на-
давач діє як власник отримувача.

Аналіз:
Дійсно, Проєкт не розглядає операції, які є опе-

раціями із власником. Дійсно, операції з власником 
не генерують доходів та витрат. такі операції можуть 
бути вельми різноманітними і стосуватися не тільки 
операції безоплатного передання, а й боргових опе-
рацій, операцій купівлі-продажу etc. тому цій темі 
необхідно присвятити окрему Позицію, в якій слід 
розглянути питання деталізації та пояснення загаль-

ної суті операцій із  власниками, ідентифікувати їх, 
а також надати рекомендації щодо їхнього обліку.

Висновок:
не включати в Проєкт положення про операції 

з власниками.

6. Проєкт не надає можливості для обліку опе-
рації за схемою, яка застосовується в межах націо-
нальної стандартизації (далі  — UA GAAP): визнан-
ня необоротного активу з  одночасним визнанням 
збільшення капіталу, подальшою перекласифіка цією 
капіталу і визнанням доходу на систематичній основі.

Аналіз:
схема обліку операції безоплатного отримання 

необоротних активів, прийнята в UA GAAP, прямо 
не суперечить концептам системи мсФЗ.

Згідно з параграфом 10 мсБо 8, якщо немає 
мсФЗ, який конкретно застосовується до  опера-
ції, іншої події або  умови, управлінський персонал 
має застосовувати судження під час розробки 
та  застосування облікової політики. Параграф  12 
мсБо  8 зазначає, що  при формуванні судження, 
згадуваного в  параграфі 10, управлінський пер-
сонал має враховувати найостанніші положення 
інших органів, що  розробляють та  затверджують 
стандарти, які застосовують подібну концептуаль-
ну основу для  розробки стандартів. національна 
система стандартизації застосовує мсФЗ як одну 
зі своїх основ. тому аналогія з приписами системи 
національних стандартів може бути релевантною.

Висновок:
Включити в  Проєкт опис схеми обліку опера-

ції безоплатного отримання необоротних активів 
за алгоритмом, передбаченим UA GAAP, як можли-
ву альтернативу.
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«кодексом не передбачено зміни строку корисного використання об’єктів основних засобів 
у податковому обліку у разі зміни термінів корисного використання таких об’єктів у бухгалтер-

ському обліку внаслідок проведення поліпшень основного засобу (модернізації, реконструкції)».

Строк амортизації: компоненти 
та «непередбаченість»
(коментар до ІПк ДФсу від 08.08.2019 р. № 3688/6/99-99-15-02-02-15/ІПк; документ див. на с. 11)

К
оментуючи цю консультацію ДФСУ, ми би звернули увагу на два момен-
ти, які можуть істотно вплинути на облік багатьох підприємств, що зві-
тують за МСФЗ.

1. Компоненти

Коли мова йде про визначення строків корисної експлуатації, податківці 
згадують не тільки об’єкти основних засобів, але й їхні компоненти. У само-
му ПКУ про компоненти основних засобів узагалі не йдеться.

Ми можемо лише схвалювати факт фіскального визнання компонентного 
обліку, який так щиро пропагується в МСБО 16 «Основні засоби».

Щоправда, більшість податкових проблем, пов’язаних з  амортизацією 
компонентів, обумовлена складністю їхньої групової класифікації у форма-
ті п.п. 138.3.3 ПКУ. Часто підприємство ризикуватиме тим, що «невизначе-
ний» компонент потрапить до групи 9 і, як «інший основний засіб», зі строком 
амортизації 12 років.

2. Зміна строку амортизації

Про те, що зміна строків амортизації — це податковоризикована справа, 
ми вже писали 1 . ІПК ДФСУ, яку ми аналізуємо, лише посилить пильність бух-
галтерів.

як ми розуміємо, головний меседж консультації такий:

1  Див. «Практика 
мсФЗ», № 8/2019, с. 23.

Дійсно, про зміну строку корисного використання в ПКУ не згадано. Але, 
якщо в результаті поліпшень основних засобів строк їхньої експлуатації зрос-
те так, що перевищить мінімальний строк, установлений ПКУ, то податківці, 
вочевидь, вимагатимуть перерахувати суми амортизації на  основі нового 
строку. Було б добре, якби при цьому було дотримано бухгалтерсько-пер-
спективного алгоритму.

П. Пчельник, рахункознавець
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Документ, що коментується

Державна фіскальна служба україни

Індивідуальна податкова консультація від 08.08.2019 р. № 3688/6/99-99-15-02-02-15/ІПк

Державна фіскальна служба україни розгляну-
ла звернення щодо перегляду у податковому об-
ліку терміну корисного використання основних 
засобів у разі його зміни у бухгалтерському об-
ліку внаслідок проведення поліпшень основного 
засобу та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 
україни (далі — кодекс), повідомляє.

Відповідно до п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 кодексу 
основні засоби  — матеріальні активи, у  тому числі 
запаси корисних копалин наданих у  користування 
ділянок надр (крім вартості землі, незавершених 
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загаль-
ного користування, бібліотечних і  архівних фондів, 
матеріальних активів, вартість яких не  перевищує 
6000 гривень, невиробничих основних засобів і не-
матеріальних активів), що призначаються платником 
податку для  використання у  господарській діяль-
ності платника податку, вартість яких перевищує 
6000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фі-
зичним 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).

Згідно з  п.п.  134.1.1 п.  134.1 ст.  134  кодек-
су об’єктом оподаткування податком на  прибуток 
є прибуток із джерелом походження з україни та за 
її  межами, який визначається шляхом коригуван-
ня (збільшення або  зменшення) фінансового ре-
зультату до  оподаткування (прибутку або  збитку), 
визначеного у  фінансовій звітності підприємства 
відповідно до  національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності, на різниці, які виникають від-
повідно до положень кодексу.

Порядок розрахунку амортизації основних засобів 
або  нематеріальних активів для  визначення об’єкта 
оподаткування встановлено п. 138.3 ст. 138 кодексу.

Відповідно до п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 кодексу 
розрахунок амортизації основних засобів або  нема-
теріальних активів здійснюється відповідно до  націо-
нальних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
або міжнародних стандартів фінансової звітності з ура-
хуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 
пункту 14.1 статті 14 розділу І цього кодексу, підпункта-
ми 138.3.2–138.3.4 цього пункту. При такому розрахун-
ку застосовуються методи нарахування амортизації, 
передбачені національними положеннями (стандарта-
ми) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу.

Для розрахунку амортизації відповідно до поло-
жень цього пункту визначається вартість основних 
засобів та  нематеріальних активів без урахування 
їх  переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відпо-
відно до положень бухгалтерського обліку.

у п.п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 кодексу визначені 
групи основних засобів (інших необоротних активів) 

та мінімально допустимі строки їх амортизації у по-
датковому обліку.

У бухгалтерському обліку згідно з Міжнарод
ним стандартом бухгалтерського обліку 16 «Ос
новні засоби» (МСБО 16) (для платників податків, 
які ведуть бухгалтерський облік відповідно до між
народних стандартів фінансової звітності) строк 
корисної експлуатації визначається за окремими 
активами виходячи з очікуваної корисності активу 
для суб’єкта господарювання.

таким чином, Кодексом не передбачено зміни 
строку корисного використання об’єктів основ них 
засобів у податковому обліку у разі зміни термінів 
корисного використання таких об’єктів у бухгал-
терському обліку внаслідок проведення поліпшень 
основного засобу (модернізації, реконструкції).

Водночас п.п.  138.3.3 п.  138.3 ст.  138  кодексу 
встановлено, що в разі коли строки корисного вико-
ристання (експлуатації) об’єкта основних засобів у бух-
галтерському обліку менше ніж мінімально допустимі 
строки амортизації основних засобів та  інших необо-
ротних активів, то  для розрахунку амортизації вико-
ристовуються строки, встановлені цим підпунктом.

у  разі коли строки корисного використання 
(експлуатації) об’єкта основних засобів у бухгалтер-
ському обліку дорівнюють або  є  більшими, ніж ті, 
що встановлені цим підпунктом, то для розрахунку 
амортизації використовуються строки корисного 
використання (експлуатації) об’єкта основних засо-
бів, встановлені в бухгалтерському обліку.

таким чином, якщо встановлений платником по
датку в бухгалтерському обліку строк корисного ви
користання (експлуатації) активу (об’єкта або окре
мого компонента основних засобів) менше ніж 
мінімально допустимі строки амортизації, встановле
ні у податковому обліку для групи, до якої належить 
такий основний засіб або  окремий компонент 
основного засобу, то  для розрахунку амортизації 
з  метою визначення об’єкта оподаткування подат
ком на прибуток використовуються строки, встанов
лені п.п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

У разі коли строк корисного використання (екс
плуатації) активу (об’єкта або  окремого компо
нента основних засобів) у бухгалтерському обліку 
дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановле
ні п.п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу для групи, 
до якої включено такий основний засіб або ком
понент основного засобу, то  для розрахунку 
амортизації використовуються строки корисного 
використання (експлуатації) такого активу, вста
новлені в бухгалтерському обліку.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 кодексу індивідуальна по-
даткова консультація має індивідуальний характер 
і може використовуватися виключно платником по-
датків, якому надано таку консультацію.
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ПДВ на курсові
(коментар до ІПк ДФсу від 02.08.2019 р. № 3633/6/99-99-15-03-02-15/ІПк; документ див. на с. 13)

М
и не маємо тексту запиту, тому нам важко судити точно, про що саме 
запитував бухгалтер у податківців. Але, судячи з усього, мова йшла 
про коригування суми платежу за  об’єкт, переданий у  фінансову 

оренду. Причому це коригування було зумовлено коливанням інвалютного 
курсу. Отже, можна припустити, що договірна ціна була зафіксована в інва-
люті, а операцію оплачували в гривнях за курсом на дату платежу. Такі умо-
ви — доволі поширене явище в українському бізнес-середовищі.

Відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» валютні застереження за-
звичай розглядаються як вбудовані похідні інструменти. Наші читачі знають, 
що більшість таких застережень у контрактах веде до обліку боргів за при-
писами МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» 1 .

Але борги, що виникають від орендних операцій, не входять до сфери дії 
МСФЗ 9 (параграф 2.1 (б) (і) стандарту). Водночас вбудовані в оренду похідні 
інструменти обліковують все ж таки відповідно до МСФЗ 9 (параграф 2.1 (б) (ііі) 
МСФЗ  9). Крім  того, «валютноприв’язані» орендні борги, що  відповідають 
визначенню монетарних статей, підпадають під дію загальних настанов 
МСБО 21. Тому аудитори вказують на необхідність застосовувати до оренд-
них угод у подібних випадках саме приписи МСБО 21 2 . Стандартизатори сві-
домо не стали вносити до МСФЗ 16 «Оренда» спеціальні вимоги щодо обліку 
монетарних статей, виражених в  інвалюті, що виникають в орендаря. Адже 
ці  вимоги вже містяться в  «профільному» МСБО  21. Про це  йдеться в  па-
раграфах 196–199 Основи для висновків до МСФЗ 16. Думаємо, що симе-
тричний підхід до дебіторського боргу орендодавця є виправданим. Іншими 
словами, на дебіторську заборгованість, виражену в інвалюті, орендодавець 
має нараховувати курсові різниці.

Оскільки ці курсові різниці прямо впливають на договірну вартість операції 
постачання, вони в кінцевому підсумку впливають і на об’єкт оподаткування 
ПДВ. Тому їхні коливання викликають необхідність оформлювати розрахунок 
коригування до податкової накладної.

Ф. Сивий, рахункознавець

1  Докладніше — на с. 30 
у консультації «мсФЗ 9 
„Фінансові інструменти”: 
практичні аспекти впро-
вадження в україні» // 
«Практика мсФЗ», 
№ 1/2018.

2  Применение мсФо. 
Подробное рассмотре-
ние нового стандарта 
по аренде. с. 81. URL: 
https://www.ey.com/
Publication/vwLUAssets/
EY-applying-ifrs-leases-
rus/$FILE/EY-applying-ifrs-
leases-rus.pdf
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Документ, що коментується

Державна фіскальна служба україни

Індивідуальна податкова консультація від 02.08.2019 р. № 3633/6/99-99-15-03-02-15/ІПк

Державна фіскальна служба україни розглянула 
звернення щодо складання розрахунку коригуван-
ня до податкової накладної, складеної при передачі 
майна у  фінансовий лізинг, при перерахунку вар-
тості об’єкта лізингу у зв’язку із коливанням курсу 
валют, у тому числі після сплину 1095 календарних 
днів з  дати складання такої податкової накладної, 
та, керуючись статтею  52 Податкового кодексу 
україни (далі — Пку), повідомляє.

Правові основи оподаткування ПДВ встановле-
но розділом V та підрозділом 2 розділу XX Пку.

Згідно з підпунктом «а» пункту 185.1 статті 185 
Пку об’єктом оподаткування є  операції платників 
податку з  постачання товарів, місце постачання 
яких розташоване на митній території україни, від-
повідно до  статті  186 Пку, у  тому числі операції 
з  безоплатної передачі та  з  передачі права влас-
ності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), 
на  товари, що  передаються на  умовах товарного 
кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лі-
зингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.

Підпунктом 14.1.191 визначено, що фактична пе-
редача матеріальних активів іншій особі на  підставі 
договору про фінансовий лізинг (повернення матері-
альних активів згідно з договором про фінансовий лі-
зинг) чи іншої домовленості, відповідно до якої оплата 
відстрочена, але право власності на матеріальні ак-
тиви передається не пізніше дати здійснення остан-
нього платежу, вважається постачанням товарів.

Відповідно до пункту 187.6 статті 187 Пку датою 
виникнення податкових зобов’язань орендодавця 
(лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лі-
зингу) є дата фактичної передачі об’єкта фінансової 
оренди (лізингу) у користування орендарю (лізинго-
отримувачу).

Згідно з пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 Пку 
при здійсненні операцій з  постачання товарів/по-
слуг на  дату виникнення податкових зобов’язань 
платник податку зобов’язаний скласти податкову 
накладну в електронній формі з дотриманням умо-
ви щодо реєстрації у порядку, визначеному законо-
давством, кваліфікованого електронного підпису 
уповноваженої платником особи та зареєструвати 
її в єдиному реєстрі податкових накладних (далі — 
єрПн) у встановлений Пку термін.

Пунктом  192.1 статті  192 Пку визначено, 
що  у  разі, якщо після постачання товарів/послуг 
здійснюється будь-яка зміна суми компенсації 
їх  вартості, включаючи наступний за  постачанням 
перегляд цін, перерахунок у випадках повернення 
товарів/послуг особі, яка їх  надала, або  при по-
верненні постачальником суми попередньої оплати 
товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та по-
даткового кредиту постачальника та  отримувача 
підлягають відповідному коригуванню на  підставі 

розрахунку коригування до  податкової накладної, 
складеного в порядку, встановленому для податко-
вих накладних, та зареєстрованого в єрПн.

Враховуючи викладене та  зважаючи на  те, 
що зміна (коливання) курсу іноземної валюти може 
призводити до  зміни суми компенсації вартості 
об’єкта фінансового лізингу (якщо це передбачено 
договором) як у бік збільшення, так і в бік зменшен-
ня, то у платника податку — лізингодавця виникає 
підстава для  здійснення коригування податкових 
зо бов’я зань з ПДВ та складання на дату фактичної 
доплати чи повернення коштів розрахунку коригу-
вання відповідно до пункту 192.1 статті 192 Пку.

Загальний термін позовної давності встановле-
но статтями 257 Цку та 102 Пку тривалістю у три 
роки (1095 календарних днів). При цьому нормами 
Пку не  передбачено винятків щодо визначення 
терміну позовної давності для розрахунків коригу-
вання до податкових накладних, що складені за лі-
зинговими операціями.

отже, розрахунок коригування до  податкової 
накладної, з  дати складання якої минуло більше 
1095 календарних днів, не може бути зареєстрова-
ний в єрПн у зв’язку зі спливом терміну, встанов-
леного статтями 257 Цку та 102 Пку.

таким чином, у разі, якщо після сплину 1095 ка-
лендарних днів з дати виникнення податкових зо-
бов’я зань та складання податкових накладних при 
передачі майна у  фінансовий лізинг відбувається 
зменшення його вартості, розрахунок коригування 
до  таких податкових накладних не  може бути за-
реєстрований в єрПн, а  підстави для  зменшення 
податкових зобов’язань у лізингодавця відсутні.

При цьому лізингоодержувач у  випадку змен-
шення компенсації вартості майна, переданого у фі-
нансовий лізинг, зобов’язаний визначити податкові 
зобов’язання з ПДВ на суму такого зменшення, ви-
користовуючи механізм, визначений пунктом 198.5 
статті 198 Пку, та скласти і зареєструвати в єрПн 
відповідну податкову накладну.

у  разі збільшення суми компенсації вартості 
майна, переданого у фінансовий лізинг, якщо з дати 
складання податкової накладної минуло 1095  ка-
лендарних днів, постачальник зобов’язаний визна-
чити податкові зобов’язання з ПДВ та скласти і за-
реєструвати в  єрПн податкову накладну на  суму 
такого збільшення. така зареєстрована в єрПн по-
даткова накладна є підставою для включення сум 
ПДВ, зазначених у ній, до складу податкового кре-
диту лізингоодержувача.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II Пку 
податкова консультація має індивідуальний харак-
тер і може використовуватися виключно платником 
податків, якому надано таку консультацію.
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Документ, що коментується

Державна фіскальна служба україни

Індивідуальна податкова консультація від 05.08.2019 р. № 3638/6/99-99-31-02-01-15/ІПк

Державна фіскальна служба україни роз-
глянула лист щодо віднесення курсових різниць 
від  перерахунку кредиторської заборгованос-
ті за  поставлені в  попередніх періодах товари 
до контрольованих операцій та, керуючись ст. 52 
Податкового кодексу україни (далі — кодекс), по-
відомляє.

статтею 1 Закону україни від 16 липня 1999 року 
№ 996-ХIV «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в україні» (далі — Закон № 996-XIV) визна-
чено, що господарська операція — це дія або подія, 
яка викликає зміни в структурі активів та зо бов’я-
зань, власному капіталі підприємства.

Згідно з  пп.  1,  5 ст.  9 Закону №  996-ХIV під-
ставою для бухгалтерського обліку господарських 
операцій є первинні документи; господарські опе-
рації повинні бути відображені в  облікових регі-
страх у  тому звітному періоді, в  якому вони були 
здійснені.

Відповідно до  п.п.  39.2.1.4 п.п.  39.2.1 п.  39.1 
ст. 39 кодексу господарською операцією для цілей 
трансфертного ціноутворення є всі види операцій, 
договорів або домовленостей, документально під-

тверджених або непідтверджених, що можуть впли-
вати на об’єкт оподаткування податком на прибу-
ток підприємств платника податків.

Згідно з  п.  44.2 ст.  44  кодексу для  обрахунку 
об’єкта оподаткування платник податку на прибу-
ток використовує дані бухгалтерського обліку та фі-
нансової звітності щодо доходів, витрат та фінансо-
вого результату до оподаткування.

Підпунктом 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ко-
дексу визначено, що господарські операції, перед-
бачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здій-
снюються між нерезидентом та  його постійним 
представництвом в україні) і 39.2.1.5 цього підпунк-
ту, визнаються контрольованими, якщо одночасно 
виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої ді-
яльності, визначений за правилами бухгалтерсько-
го обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за ви-
рахуванням непрямих податків) за  відповідний 
податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платни-
ка податків з  кожним контрагентом, визначений 
за  правилами бухгалтерського обліку, перевищує 

Дохід, але не обсяг операцій
(коментар до ІПк ДФсу від 05.08.2019 р. № 3638/6/99-99-31-02-01-15/ІПк; документ див. нижче)

П
ро непрості стосунки системи трансфертного ціноутворення та курсо-
вих різниць, що виникають під час переоцінки валютних статей, ми пи-
сали неодноразово 1 .

У коментованій ІПК мова йде, вочевидь, про платника податків, що звітує 
за  нацстандартами. Про це  свідчить обґрунтування, до  якого вдалися ав-
тори ІПК: вони посилаються не на МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», 
а на ПСБО 21 «Вплив змін валютних курсів». Тому нас не дивує перший висно-
вок ІПК щодо розгорнутого врахування позитивних курсових різниць під час 
обчислення порогу в 150 млн грн. Ті, хто звітує за МСФЗ, можуть не сприйма-
ти цю вказівку як беззаперечний абсолют, зважаючи на параграф 35 МСБО 1 
«Подання фінансової звітності».

А от другий висновок ІПК може бути корисним і для тих, хто звітує за МСФЗ. 
Адже податківці чітко визнають, що курсові різниці, нараховані на валютну 
заборгованість контрагентів, не  враховуються з  метою обчислення показ-
ника обсягу господарських операцій із  кожним контрагентом (10  млн грн). 
Бухгалтерською мовою це означає, що процес переоцінки фінансового ін-
струмента податківці розглядають як автономну операцію, що відокремлена 
від власне операції з контрагентом.

Б. Фіціар, текс едвайзер

1  Див. «трансфертна 
агрегація» // «Практика 
мсФЗ», № 1/2019, с. 56, 
«курсові різниці та тЦу: 
сумний досвід» // «Прак-
тика мсФЗ», № 2/2019, 
с. 44.
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МСФЗ-транзит:  
довгострокова позика та МНМА
(коментар до ІПк ДФсу від 01.08.2019 р. № 3607/6/99-99-15-02-02-15/ІПк; документ див. на с. 16)

У
країнські підприємства продовжують тріумфальний перехід на міжна-
родні стандарти. Головбухи мучаться вічними темами: дисконтування 
та малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА). (Дивно, що про ма-

лоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) в консультації ДФСУ не згада-
но.) Нам здається, що ці питання ніколи не зникнуть з нашого професійного 
середовища. Це наче фірмове тавро українського бухгалтерства.

Так чи  інакше, але віддамо належне терпінню та толерантності податків-
ців, які не втомлюються ввічливо запевняти занадто полохливих бухгалтерів 
у тому, що:

а) жодних спеціальних коригувань щодо податкового обліку довго-
строкових позик ПКУ не містить;

б) МНМА вартістю менше за 6 000 грн — не є основними засобами 
в розумінні ПКУ 1 .

І це правда. Свята та чиста. як сльоза дитини.

М. Боруля, старший рахівник

1  Про деякі проблеми 
мсФЗ-обліку мнма — 
див. журнал «Практика 
мсФЗ», № 7/2019, с. 38.

10  мільйонів гривень (за  вирахуванням непрямих 
податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Відповідно до п.  4 Положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 21 «Вплив змін валютних кур-
сів», затвердженого наказом міністерства фінансів 
україни від 10.08.2000 р. № 193 (далі — Положення 
№ 21), курсова різниця — різниця між оцінками од-
накової кількості одиниць іноземної валюти при різ-
них валютних курсах.

також п. 8 Положення № 21 визначено, що кур-
сові різниці від перерахунку грошових коштів в іно-
земній валюті та інших монетарних статей про опе-
раційну діяльність відображаються у  складі інших 
операційних доходів (витрат).

методичними рекомендаціями щодо запов нення 
форм фінансової звітності, затвердженими нака-
зом міністерства фінансів україни від 28.03.2013 р. 
№ 433, визначено, що дохід від опе раційних курсо-

вих різниць відображається у статті «Інші операцій-
ні доходи», а втрати від операційних курсових різ-
ниць — у статті «Інші операційні витрати».

отже, для обчислення річного доходу (150 млн грн) 
платника податків від  будь-якої діяльності вра-
ховується дохід від  операційної курсової різниці 
для цілей трансфертного ціноутворення. При цьо-
му не враховуються для обчислення обсягу госпо-
дарських операцій (10 млн грн) платника податків 
з  кожним контрагентом для  цілей застосування 
трансферт ного ціноутворення дохід від  операцій-
них курсових різниць та втрати від операційних кур-
сових різниць.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 кодексу індивідуальна 
податкова консультація має індивідуальний характер 
і може використовуватися виключно платником по-
датків, якому надано таку консультацію.
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Документ, що коментується

Державна фіскальна служба україни

Індивідуальна податкова консультація від 01.08.2019 р. № 3607/6/99-99-15-02-02-15/ІПк (витяг)

<...>
Щодо обліку операцій за фінансовими акти-

вами (довгостроковою позикою) при переході 
на міжнародні стандарти фінансової звітності.

<...>
<...> положеннями кодексу не  передбачено 

коригуючих різниць за  операціями з  фінансовими 
активами (довгостроковою позикою), пов’язаних 
з переходом платника податку на мсФЗ.

Щодо визнання та обліку малоцінних необо-
ротних матеріальних активів для  цілей оподат-
кування податком на прибуток.

<...>
таким чином, оскільки малоцінні необоротні ма-

теріальні активи не належать до основних засобів, 
то різниці, які визначаються згідно зі ст. 138 кодек-
су, за такими активами у платника не виникають.

<...>

Приймальня доктора Серафiкуса

марлен Пастушок

марлен Пастушок

марлен Пастушок

Доктор серафікус

Доктор серафікус

Доктор серафікус

Наші робітники працюють за відрядною формою оплати праці, тому фонд оплати праці 
від періоду до періоду розподіляється дуже нерівномірно. Через це ми не можемо нарахувати 
забезпечення під відпускні так, щоб дотриматися вимоги про рівномірний розподіл витрат 
на оплату щорічних відпусток працівників протягом року. яке покарання нам за це буде?

У листі Мінфіну від 10.11.2006 р. № 31-34000-207-10/23936.

Синдрому?

А де ви бачили таку вимогу?

Не переймайтеся. жоден стандарт не містить вимоги про «рівномірний розподіл витрат 
на оплату щорічних відпусток». А вказаний лист Мінфіну — це, мабуть, лише прояв доволі 
поширеного бухгалтерського посттравматичного синдрому.

Розумієте, колись дуже давно в країні, якої вже немає, був Мінфін, у якого була 
інструкція про план рахунків. У тій інструкції було написано: «На счете 89 отражают-
ся суммы, резервируемые в порядке, установленном Положением о бухгалтерских 
отчетах и балансах или особыми разрешениями Минфина СССР, в целях равномерного 
включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения».
Бухгалтери, що були травмовані розпадом тієї країни, іноді дуже хворобливо за нею 
сумують. Коли в них загострення цієї хвороби, вони зазвичай починають щось тихенько 
бубоніти про «рівномірний розподіл». У такі періоди від них краще ховати виделки.

Відпускний ПТС
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Документ, що коментується

Головне управління ДФс у м. києві

Індивідуальна податкова консультація від 10.06.2019 р. № 2638/6/99-99-15-02-02-15/ІПк

Державна фіскальна служба україни розгля-
нула лист щодо визначення ліквідаційної вартості 
об’єкта основних засобів у  вартості основних за-
собів, що  амортизується в  податковому обліку, 
та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу україни 
(далі — кодекс), повідомляє.

<...>
Порядок розрахунку амортизації основних за-

собів або  нематеріальних активів для  визначення 
об’єкта оподаткування встановлено ст. 138 кодексу.

Відповідно до  п.п.  138.3.1 <...>  кодексу роз-
рахунок амортизації основних засобів або  не-
матеріальних активів здійснюється відповідно 
до  національних положень (стандартів) бухгалтер-
ського обліку або  міжнародних стандартів фінан-
сової звітності з  урахуванням обмежень, встанов-
лених п.п.  14.1.138 п.  14.1 ст.  14  розділу  I цього 
кодексу, підпунктами 138.3.2–138.3.4 цього пункту.

Для розрахунку амортизації відповідно до поло-
жень цього пункту визначається вартість основних 
засобів та  нематеріальних активів без урахування 
їх  переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відпо-
відно до положень бухгалтерського обліку.

Відповідно до п. 138.1 та п. 138.2 ст. 138 кодек-
су фінансовий результат до  оподаткування збіль-
шується на  суму нарахованої амортизації основ-
них засобів або нематеріальних активів відповідно 
до  національних положень (стандартів) бухгалтер-

ського обліку або міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності та зменшується на суму розрахованої 
амортизації основних засобів або  нематеріальних 
активів відповідно до п. 138.3 цієї статті.

нормативним документом, що регламентує бух-
галтерський облік основних засобів, а  також їх 
відоб раження у  міжнародній фінансовій звітності, 
є міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 
«ос нов ні засоби» від 01.01.2014 1  (далі — мсБо 16).

Згідно з п. 6 мсБо 16 сума, що амортизується, — 
це собівартість активу або інша сума, що замінює собі-
вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість активу — це попередньо оці-
нена сума, яку суб’єкт господарювання отримав би 
на поточний час від вибуття активу після вирахуван-
ня всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо 
актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному 
по закінченні строку його корисної експлуатації.

таким чином, ліквідаційна вартість об’єкта ос-
новних засобів та необоротних активів визначаєть-
ся згідно з правилами бухгалтерського обліку.

При визначенні вартості основних засобів, 
що  амортизується, у  т. ч. у  податковому обліку, 
платник податку вираховує ліквідаційну вартість 
об’єкта основних засобів, визначену відповідно 
до правил бухгалтерського обліку.

<...>

1  що це за дата — важко зрозуміти. адже мсБо 16 було випущено у 2003 році, набув чинності він із 2005 року і після цього за-
знав змін, як мінімум, п’ять разів (прим. ред.).

Ліквідаційна гармонія
(коментар до ІПк Гу ДФс у м. києві від 10.06.2019 р. № 2638/6/99-99-15-02-02-15/ІПк; документ див. нижче)

К
оментована ІПК фактично визнає, що  ліквідаційну вартість основного 
засобу, визначену в бухобліку, слід враховувати під час обчислення вар-
тості основного засобу з метою його податкової амортизації.

У самому ПКУ на це, щоправда, прямо не вказано. Втім, п.п. 138.3.1 ПКУ 
зазначає, що амортизацію розраховують відповідно до бухгалтерських пра-
вил, за винятком певних обмежень. Серед цих обмежень немає жодних за-
стережень щодо ліквідаційної вартості. Тому в  податківців не  було підстав 
вигадувати якийсь особливий податковий велосипед з  метою визначення 
амортизованої вартості основних засобів.

Отже, в цьому аспекті податкова та бухгалтерська амортизація повністю 
гармонізовані. А це не може не тішити кожного притомного головбуха.

Г. Козаков, бухгалтер фінансової служби
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Інвестиційна нерухомість 
під час переходу на МСФЗ 
для МСП: драфт Q&A
Періодично SMEIG може розробляти необов’язкові вказівки для вирішення питань щодо практики засто-
сування мсФЗ для мсП. таке керівництво публікують у формі запитань і відповідей (Q&A), які оприлюд-
нюються для зацікавлених сторін. у серпні 2019 року Фонд мсФЗ опублікував черговий проєкт керівни-
цтва (проєкт Q&A), що стосується оцінки інвестиційної нерухомості під час переходу на мсФЗ для мсП. 
Дедлайн для коментарів — 07.10.2019 р.

Оксана Кононенко,  
DipIFR ACCA,  
заступник генерального директора ТОВ «Видавнича група «АС»

Н
а відміну від МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», який дозволяє оби-
рати модель оцінки інвестиційної нерухомості (модель справедливої 
вартості чи модель собівартості), МСФЗ для МСП такого вибору не дає. 

Застосування облікової політики до  обліку інвестиційної нерухомості зале-
жить від обставин та містить звичне для МСФЗ для МСП звільнення від «над-
мірних витрат чи зусиль» 1  (undue cost or effort):

�� якщо підприємство може надійно оцінювати справедливу вар-
тість інвестиційної нерухомості на постійній основі без надмірних 
витрат чи  зусиль, майно потрібно оцінювати за  справедливою 
вартістю через прибуток або збиток (параграфи 16.1, 16.7 МСФЗ 
для МСП);

�� якщо ні — таку інвестиційну нерухомість обліковують як основ-
ні засоби відповідно до  розділу  17 «Основні засоби» МСФЗ 
для МСП. При цьому майте на увазі, що МСФЗ для МСП версії 
2009 року (який розміщено на сайті Мінфіну) дозволяє вико-
ристовувати для  оцінки основних засобів лише модель собі-
вартості.

Отже, підприємство, яке готує свою першу звітність за МСФЗ для МСП, 
стосовно інвестиційної нерухомості має оцінити, чи можна визначити її спра-
ведливу вартість на дату переходу без надмірних витрат чи зусиль.

Питання полягає в тому, на яку саме дату слід здійснювати таку оцінк у — 
чи то на дату переходу, чи то на дату підготовки першої фінансової звітності 
за МСФЗ для МСП.

На  думку SMEIG, під час підготовки своєї першої фінансової звітності 
за МСФЗ для МСП підприємство свої оцінки щодо того, чи можна на дату 
переходу оцінювати інвестиційну нерухомість за  справедливою вартістю 
без надмірних витрат чи зусиль, базує на  інформації про витрати та ви-
годи на дату переходу на МСФЗ для МСП. Додаткові витрати або зусилля, 

1  До речі, мсФЗ 
для мсП версії 
2015 року містить 
цілий підрозділ (пара-
графи 2.14A–2.14D), 
в якому пояснено, як за-
стосовувати звільнення 
від «надмірних витрат 
чи зусиль».
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пов’язані з плином часу між датою переходу та датою підготовки першого 
фінансового звіту за МСФЗ для МСП, не враховують.

Для  обґрунтування своєї позиції SMEIG посилається, зокрема, на  пара-
граф  2.14C МСФЗ для  МСП 2 . Відповідно до  нього оцінку того, чи  можна 
оцінити інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю без надмірних 
витрат чи зусиль, зроблено на дату переходу на основі інформації, наявної 
на цю дату. Нову оцінку надмірних витрат чи зусиль проводять на дату першої 
фінансової звітності за МСФЗ для МСП. Оцінка надмірних витрат чи зусиль 
базується на інформації, доступній на кожну дату. Отже, будь-які додатко-
ві витрати або зусилля, пов’язані з плином часу між датою переходу і датою 
першої фінансової звітності за МСФЗ для МСП, не враховують під час оцінки 
інвестиційної нерухомості на дату переходу.

2  якого, нагадаємо, 
в мсФЗ для мсП версії 
2009 року немає.

IBOR-реформа:  
фідбек та правки
Зазвичай у період серпневих відпусток рада з мсБо на засідання не збирається. але 28 серпня 2019 року 
стандартизатори провели спеціальне засідання, присвячене обговоренню відгуків, отриманих на  про-
єкт ED/2019/1 «реформа орієнтовної відсоткової ставки (запропоновані зміни до мсФЗ 9 та мсБо 39)» 
(Interest Rate Benchmark Reform. Proposed amendments to IFRS 9 and IAS 39 1 ). особливості цього проєкту 
ми докладно описували раніше 2 . Про його критичність свідчить не тільки призначення спеціального за-
сідання ради. нагадаємо, що в липні рада двічі розглядала проблеми IBOR-реформування: на спільному 
засіданні з американською радою зі стандартів фінобліку (23 липня) і на окремому засіданні (25 липня) 3 .

Д. Перерва,  
бухгалтер

1  https://www.ifrs.org/-/
media/project/ibor-reform/
ed-ibor-reform-may-19.pdf

2  Див. «Практику 
мсФЗ», № 6/2019, с. 55.

3  Див. «Практику 
мсФЗ», № 8/2019, с. 16.

У
 серпні увагу було приділено кільком питанням. Мова йшла про дея-
кі аспекти ретроспективного застосування до  визначення діапазону 
ефективності хеджування за  МСБО  39 «Фінансові інструменти: ви-

знання та оцінка», про деякі аспекти обліку макрохеджування, про деталі 
групового хеджування, а також про застосування винятків до операцій хе-
джування, на які прямо вплине реформа IBOR. Зокрема, члени Ради кон-
статували, що реформа IBOR так чи інакше вплине майже на всі відносини 
хеджування. Це обумовлено тим, що дисконтування грошових потоків ви-
користовує криву, пов’язану з  IBOR (IBOR-related curve), однак зміни ма-
ють бути передбачені лише для тих грошових потоків, на які безпосередньо 
впливає ця реформа.

Крім того, розглядали питання внесення додаткових вимог щодо розкрит-
тя в примітках до фінзвітності інформації про наведені вище питання.

Фінал засідання: Рада дала дозвіл розпочати процес голосування сто-
совно внесення відповідних поправок до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 
та МСБО 39.
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Реалії: «… я поки що не бачив 
ситуацій, де б місцеві 
особливості унеможливлювали 
застосування МСФЗ»
наш співрозмовник — директор PwC Ілля таран, один з найкращих українських фахівців із методології 
бухобліку. Багаторічний досвід практичної роботи та якісна освіта принесли сподівані результати. наші 
читачі мали можливість неодноразово переконатися в цьому. адже публікації Іллі тарана завжди відріз-
няються ясністю, легкістю для сприйняття та інформаційною насиченістю.

Ілля Таран,  
директор PwC, 
керівник практики консультування з бухгалтерського обліку

Пане Ілле, одним із серйозних викликів для бізнесу є кадровий голод. 
Про це зараз багато говорять. Також чимало дискусій точиться навколо 

перспектив існування бухгалтерської професії. Тому спочатку  — про наше 
майбутнє — про молодь. Ви випускник славетної Могилянки. Репутація цього 
вишу поза сумнівами. Як Ви охарактеризуєте загальний сучасний стан фахової 
бухгалтерської освіти в Україні? Випускники яких вишів демонструють високу 
ефективність роботи у Вашій компанії? Чи радили б Ви батькам спрямовувати 
дітей до навчання на бухгалтерів? Чи є майбутнє в цієї професії?

І. Т.: Майбутнє в бухгалтерської професії, безумовно, є. Однак важко сказа-
ти, яким саме воно буде. Зараз чимало говорять про перспективи автоматиза-
ції/роботизації бухгалтерського обліку та аудиту і використання штучного інте-
лекту. У частині рутинних щоденних операцій так воно, мабуть, скоро й буде, 
хоча в Україні й досі бухгалтерський облік часто ведуть так само, як і багато 
років тому, іноді навіть без застосування сучасної комп’ютерної техніки та про-
грамного забезпечення. Незважаючи на те, що в наших бухгалтерів виникає 
багато запитань щодо обліку окремих операцій, здебільшого відповіді можна 
знайти безпосередньо в стандартах чи професійній літературі. З вирішенням 
таких питань цілком може впоратися й робот.

Проте у веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітнос-
ті є багато ситуацій, які вимагають застосувати професійне судження. З ча-
сом, здається, таких ситуацій стає щораз більше, особливо у зв’язку із за-
стосуванням нових МСФЗ та  виникненням нових господарських операцій, 
які не вписуються однозначно в жоден стандарт. Для обліку таких операцій 
та застосування суджень якраз і потрібна участь людини з достатніми про-
фесійними знаннями та досвідом у сфері бухгалтерського обліку. Тож, спо-
діваюся, у майбутньому фокус професії бухгалтера зміниться з механічного 
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опрацювання документів та проведення операції в обліку на більш інтелекту-
альну й цікаву працю.

Що стосується стану сучасної бухгалтерської освіти, то він, як і стан освіти 
в Україні в цілому, залишається, м’яко кажучи, на не дуже високому рівні.

Моєю спеціальністю в Могилянці була економічна теорія, тому бухгалтер-
ському обліку в нас приділяли не надто багато уваги: це був буквально один 
курс, з якого особисто я майже нічого не виніс. Все, що я знаю з бухгалтер-
ського обліку, я вивчив, працюючи в PwC та отримуючи сертифікацію АССА. 
Але при цьому мені не раз ставали в пригоді загальна освіта, розуміння еко-
номічних явищ та вміння вчитися, які я здобув у Могилянці та Київській школі 
економіки (на той час — програма EERC при Могилянці).

Звичайно, у  фахових вишах, таких як  КНеУ, рівень підготовки з  бухгал-
терського обліку значно вищий, але все одно, на  мій погляд, недостатній, 
тому ми обов’язково вимагаємо від наших працівників отримати кваліфікацію 
АССА в перші роки роботи. Крім того, ми регулярно проводимо спеціальні 
тренінги для всього персоналу, присвячені, в  тому числі, питанням бухгал-
терського обліку. Саме таке постійне навчання, а також практичне застосу-
вання здобутих знань у щоденній роботі є запорукою високого рівня квалі-
фікації наших працівників. Тому результати та ефективність роботи залежать 
не стільки від бухгалтерської освіти, здобутої за фахом, скільки від бажання 
та вміння безперервно продовжувати навчання, а також здатності аналізува-
ти та розуміти суть господарських операцій.

Цей рік — перший рік впровадження революційних змін у систему обліку 
орендних операцій. Чи впоралися українські бухгалтери? Які проблеми 

найчастіше виникають у зв’язку з виконанням вимог МСФЗ 16 «Оренда»?

І. Т.: я  думаю, говорити про те, наскільки ми  впоралися з  МСФЗ  16, 
ще рано. Хоча стандарт і набув чинності з 1 січня, деякі підприємства фак-
тично не почали його застосовувати й досі. Інші застосували МСФЗ 16 лише 
до певної міри, тільки приблизно або частково розрахувавши орендні активи 
та зобов’язання для визнання в балансі. Далеко не всі впровадили належ-
ний регулярний облік оренди в облікових системах, оскільки не всі облікові 
системи були готові до нього. З цієї точки зору, багато хто не впорався з но-
вим стандартом. Однак остаточні висновки я би робив за результатами річної 
звітності за 2019 рік. Адже саме подання фінансової звітності є предметом 
вимог МСФЗ загалом та МСФЗ 16 зокрема, тоді як питання власне обліку 
МСФЗ не регулює, а до проміжної квартальної звітності ставлення трохи по-
легшене.

Що стосується проблем із застосуванням МСФЗ 16, то  їх, звичайно, чи-
мало. Передусім, це власне визначення того, що є орендою, адже, з одно-
го боку, не  всі де-юре договори оренди є  орендою в  розумінні МСФЗ  16, 
а з другого боку, оренда для цілей обліку може бути прихована в інших до-
говорах чи відносинах, які юридично називаються зовсім інакше. Наприклад, 
багато питань останнім часом виникало щодо прав користування землею, які 
можуть ґрунтуватися як на орендних договорах, так і на інших правочинах.

Одне з  найскладніших і  найсуттєвіших питань  — установлення строку 
оренди, адже за МСФЗ 16 це не просто договірний строк, а строк, що має 
враховувати можливості продовження чи дострокового припинення оренди. 
Визначення цього строку вимагає застосувати професійне судження, і  на-
вряд чи бухгалтер, хай навіть і головний, може зробити таке судження само-
стійно. Адже, як правило, рішення щодо продовження чи припинення орен-
ди ухвалює не бухгалтерія, а отже, і визначати, наскільки ймовірним є таке 
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продовження чи припинення, має підрозділ, відповідальний за такі рішення, 
а бухгалтерія має лише відобразити це в обліку.

Ще одним складним питанням є індексація орендних платежів, яка трапля-
ється в Україні досить часто, але залежно від конкретних умов може обліко-
вуватися дуже по-різному. Можливі варіанти включають, зокрема:

�� віднесення всіх орендних платежів на  витрати періоду замість 
капіталізації, якщо індексований платіж є  орендним платежем, 
не залежним від ринкових індексів або ставок;

�� визнання орендного активу та зобов’язання на підставі поточного 
значення орендного платежу, якщо зміни суми платежу залежать 
лише від певного ринкового індексу або ставки. При цьому суму 
орендного активу та зобов’язання слід переглядати під час кожної 
зміни орендних платежів;

�� облік орендного зобов’язання як деномінованого в іноземній ва-
люті за МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» з визнанням пере-
оцінки у фінансовому результаті;

�� облік індексації як вбудованого деривативу за МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти».

Оскільки це лише перший рік застосування МСФЗ 16, то не всі ще зіткну-
лися з питаннями модифікації оренди (тобто перегляду умов орендного до-
говору), але це також одна з проблемних сфер цього стандарту.

Хочу також зазначити, що ці питання актуальні не тільки для українських 
підприємств, а й для всіх підприємств у світі, що застосовують МСФЗ. Деякі 
запитання почали надходити до КТМФЗ, тож ми ще почуємо про проблеми 
МСФЗ 16 і, можливо, побачимо якісь нові роз’яснення щодо них.

Нещодавно Мінфін оприлюднив офіційний переклад КТМФЗ 23 «Неви
значеність щодо підходів до податку на прибуток». Чи вбачаєте Ви в цьо

му документі потенційні ризики для українських платників податків? Чи згодні 
Ви з тим, що тепер бухгалтеру слід виходити, як дехто каже, з «презумпції вер
ховенства тлумачення ДФСУ»? Якщо керівництво підприємства тлумачить 
норму податкового законодавства не  так, як  це  робить фіскальний орган, 
то чи повинен головбух, визнаючи податкове зобов’язання, керуватися пози
цією ДФСУ?

І. Т.: По-перше, слід зауважити, що будь-яке КТМФЗ не є новим стандартом, 
а лише тлумаченням іншого стандарту або стандартів, а отже, не обов’язко во 
впливає на облікові політики підприємств. Зокрема, КТМФЗ 23 — це тлума-
чення МСБО 12 «Податки на прибуток», і, наскільки я поки що бачу, для бага-
тьох підприємств воно не мало великого впливу, за умови, що вони й раніше 
достатньо ретельно застосовували МСБО 12.

По-друге, я  не  вважаю, що  це  нове тлумачення якимось чином змінює 
податкові ризики українських підприємств чи  вводить «презумпцію верхо-
венства тлумачення ДФСУ». Так, тлумачення говорить, що суб’єкт господа-
рювання повинен розглянути, наскільки ймовірним є прийняття податковим 
органом невизначеного підходу до податку. Проте під податковим органом 
мається на увазі не лише ДФСУ, ним може бути й суд. Тож якщо підприємство 
впевнене в тому, що може обстояти свою позицію в суді, облік має базувати-
ся саме на такій позиції, а не на тлумаченні ДФСУ.

Однак при цьому слід зважати ще  на  одну вимогу КТМФЗ 23, а  саме, 
що суб’єкт господарювання повинен застосувати припущення про те, що по-
датковий орган перевірить суми, які має право перевіряти, та повністю во-
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лодітиме всією необхідною інформацією під час проведення таких перевірок. 
Це означає, що, оцінюючи та обліковуючи невизначені податкові позиції, під-
приємство не може припускати, що ДФСУ щось не знайде або недостатньо 
добре розбереться в питанні.

І наостанок про національні бухстандарти. Як Ви ставитеся до перспек
тив розвитку системи ПСБО? Який орієнтир має бути пріоритетним? 

МСФЗ для МСП? Директиви ЄС? А може, Україні слід обрати «свій особливий 
та неповторний» шлях?

І. Т.: Сподіваюся, певна ясність у цьому питанні буде вже цього року, адже 
воно внесене до плану роботи Методради.

Моя особиста позиція: лишити ПСБО як є. Наші стандарти якось працюють 
уже майже 20 років, й особливої потреби їх змінювати я не бачу.

якщо ж щось змінювати, то я категорично проти «особливого та неповтор-
ного» шляху для України. Найкращим шляхом зміни стандартів для підпри-
ємств, що зараз застосовують ПСБО, мені вбачається застосування МСФЗ 
для МСП або ж певної «полегшеної» версії МСФЗ, в якій я би лишив стандарт-
ні вимоги МСФЗ до визнання та оцінки, але суттєво зменшив би та спростив 
вимоги до розкриття інформації. я працював не лише в Україні і досі щоден-
но маю справу з  питаннями застосування МСФЗ в  багатьох інших країнах 
світу. З мого досвіду я поки що не бачив ситуацій, де б місцеві особливості 
унеможливлювали застосування МСФЗ. Єдине, де МСФЗ не дуже придатні 
до застосування, — це облік у державному секторі, тобто в неприбуткових 
державних органах та установах, але в Україні для них Мінфін все одно роз-
робляє окремі стандарти.

Але ще раз наголошую, змінювати ПСБО необов’язково. Ті підприємства, 
які хочуть застосовувати МСФЗ чи  МСФЗ для  МСП добровільно замість 
ПСБО, можуть зробити це в будь-який момент відповідно до чинного Закону 
про бухоблік.
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«Україні потрібен період 
тривалої стабільності в плані 
податкової політики»
Пітер Дікінсон (Peter Dickinson), головний редактор Business Ukraine magazine 1 , — один із провідних екс-
пертів атлантичної ради (Atlantic Council 2 ) в українських проблемах. міркування пана Дікінсона дають 
змогу подивитись на наше сьогодення очима західного інвестора. Певні, що для багатьох фінансових 
керівників це буде цікаво та корисно.

Пітер Дікінсон,  
головний редактор Business Ukraine magazine

1  http://bunews.com.ua/

2  https://www.
atlanticcouncil.org/

Як ви оцінюєте динаміку зацікавленості західних інвесторів до україн
ських підприємств?

П. Д.: Інтерес інвесторів зростає, але ключовим каменем спотикання за-
лишається верховенство закону. Що  стосується ринків, які розвиваються, 
то зараз Україна має досить сильні економічні основи, тоді як підйом Зелен-
ського викликав великий гомін [buzz] серед інвесторів. Однак права власнос-
ті та  інвестиції, що, як вважається, захищені незалежною судовою владою, 
залишаться відносно скромними.

Норма прибутковості чи  прозорість корпоративного управління? 
Що є справжнім пріоритетом для інвестора?

П. Д.: Основний пріоритет — безпека інвестицій, і це залежить від верхо-
венства закону. Україна пропонує привабливу дохідність, але великих хвиль 
міжнародних інвестицій не буде, поки залишається ризик втратити все.

Податкове законодавство України є надзвичайно суперечливим і дозво
ляє різні тлумачення. Наскільки важливі податкові ризики для інвестора?

П. Д.: Нестабільність податкового законодавства створює невизначеність 
і величезний головний біль для потенційних інвесторів. Це головний фактор, 
що відволікає увагу багатьох інвесторів, оскільки вони не знають, чого очі-
кувати через один-два роки, і це ускладнює планування на майбутнє. Україні 
потрібен період тривалої стабільності в плані податкової політики для ство-
рення більш привабливого інвестиційного середовища.
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Яку роль відіграють ESGпоказники підприємства?

П. Д.: Це щораз важливіший фактор для міжнародних компаній та інвесто-
рів, які дивляться на Україну. Глобальний брендинг означає, що ніхто не може 
дозволити собі асоціюватися з неналежними компаніями чи інтересами, неза-
лежно від того, де вони перебувають. Однак це набагато менш важливо, ніж 
фундаментальні питання верховенства закону та стабільності законодавства.

Як відгукуються західні інвестори про професійний рівень українських 
бухгалтерів?

П. Д.: Міжнародні інвестори значною мірою покладаються на українських 
бухгалтерів, щоб орієнтуватися в незнайомому українському діловому середо-
вищі, яке швидко розвивається. Це робить високий рівень довіри неминучим 
і покладає величезну відповідальність на бухгалтерів. Єдиного вердикту щодо 
рівнів професіоналізму немає, але очевидно, що цей взаємозв’язок має ви-
рішальне значення для будь-якого успішного інвестування і може створити 
або зруйнувати міжнародні спільні проєкти в Україні.
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«Поточний податок — сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо 
оподаткованого прибутку (податкового збитку) за період».

КТМФЗ 23: «блюдечко 
с голубой каёмочкой»
як обліковувати податкові невизначеності та чи може нова Інтерпретація полегшити працю податкового 
інспектора? Приклади та кореспонденція рахунків можуть дати головбуху відповіді на ці запитання. спро-
буємо приміряти ктмФЗ 23 «невизначеність щодо підходів до податку на прибуток» на вітчизняний План 
рахунків.

М. Боруля,  
старший рахівник

Н
емає сенсу розповідати про те, що українське податкове законодав-
ство, м’яко кажучи, не дуже якісне. Це  і  так усім давно відомо. Усі 
також давно звикли до постійних суперечок щодо тлумачення змісту 

тих чи  інших норм ПКУ. Оскільки в  кінцевому підсумку таких суперечок 
мова йде про суму податкового зобов’язання, то головбух мусить зробити 
висновки про те, коли і в якому розмірі визнавати в обліку таке зобов’я-
зання.

ЗАГАльНІ ПРАВилА: МСБО 12 + МСБО 37

Передусім слід неупереджено подивитися на дефініцію категорії «оподат-
ковуваний прибуток», що наведена в параграфі 5 МСБО 12 «Податки на при-
буток»:

«оподатковуваний прибуток (податковий збиток) — прибуток (збиток) за період, визначений 
відповідно до правил, установлених податковими органами [rules established by the taxa-

tion authorities 1 ], згідно з якими податки на прибуток підлягають сплаті (відшкодуванню)».

1  щоправда, в пара-
графі 3 (б) ктмФЗ 23 
термін «податковий 
орган» [taxation authority] 
тлумачиться доволі ши-
роко: «орган чи органи, 
які приймають рішення 
про прийнятність під-
ходів до податку згідно 
з податковим законодав-
ством. До них може бути 
віднесено й суд».

Наголошуємо: у стандарті мова йде про ту суму оподатковуваного прибут-
ку, яку хоче бачити податковий орган, а не ту, яка є правильною з точки зору 
менеджменту підприємства. І саме такий фіскальноорієнтований показник 
має лежати в основі розрахунку суми поточного податку на прибуток — зно-
ву дивимось параграф 5 МСБО 12:

Таким чином, головний бухгалтер, звітуючи про податок на прибуток, має 
брати до уваги міркування представників податкової служби щодо нараху-
вання цього податку. І якщо існує якась невизначеність у питанні нарахуван-
ня, то така невизначеність має бути оцінена та в разі необхідності відображе-
на в обліку.

До запровадження КТМФЗ 23 бухгалтер мусив керуватися загальними на-
становами щодо визнання зобов’язань, які викладені в МСБО 37 «Забезпе-
чення, умовні зобов’язання та умовні активи». Фахівці «Делойт» із цього при-
воду зазначають:
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«мсБо 12 спеціально не стосується обліку податкової невизначеності. Визнання та оцінка за-
безпечень [provisions] згідно з мсБо 37 є актуальними, оскільки невизначена податкова по-

зиція може спричинити зобов’язання у невизначені терміни та у невизначених сумах. Визнання ґрунту-
ється на  тому, чи  є  ймовірним відплив економічних ресурсів. „Ймовірний” [„Probable”] визначається 
як „скоріше ймовірно, ніж ні”. оцінка базується на найкращій оцінці суми податкової пільги суб’єктом 
господарювання» 2 .

2  A Roadmap to Accoun-
ting for Income Taxes. 
2018. P. 696. URL: https://
www2.deloitte.com/us/
en/pages/tax/articles/a-
roadmap-for-accounting-
for-income-taxes.html

3  Див. «ктмФЗ 23: 
податковий виклик» // 
«Практика мсФЗ», 
№ 2/2019, с. 12.

Тобто, якщо до запровадження КТМФЗ 23, у ситуації існування спірних ва-
ріантів тлумачення податкового законодавства, підприємство не створювало 
в пасиві свого балансу забезпечення під податкову невизначеність, це озна-
чало, що тлумачення керівництва підприємства узгоджується з «правилами, 
встановленими податковими органами».

СПЕЦІАльНІ ПРАВилА: КТМФЗ 23

Нова Інтерпретація додає специфіки до цієї проблеми.

У лютому ми посилалися на приклади, наведені в додатку до КТМФЗ 23 3 ,  
але, судячи з відгуків, не всі бухгалтери зрозуміли, як саме слід застосову-
вати вимоги цього документа на практиці. Повернемося до тих прикладів 
та спробуємо проілюструвати їх кореспонденцією у форматі українського 
Плану рахунків. Але перш ніж це зробити, ми нагадаємо читачам, що влас-
не МСФЗ не регламентують процедури обліку, вони спрямовані на регла-
ментацію подання інформації у  звітності. Головне  — досягти результату: 
правильно скласти фінзвіт. Зазвичай варіантів досягнення мети буває де-
кілька. Ми проаналізуємо та запропонуємо увазі читачів певні схеми обліку. 
А читачі самі зроблять висновки про ступінь індивідуально-особистої ком-
фортності таких схем. Цілком можливо, що комусь вони не здаватимуться 
зручними та переконливими. У такому разі ніхто не заважатиме бухгалтеру 
винайти власний механізм обліку податкових невизначеностей за приписа-
ми КТМФЗ 23. Головне пам’ятати, що Інструкція № 291 не є обов’язковою 
для тих, хто звітує за МСФЗ (про це вказано в Загальних положеннях цієї 
Інструкції).

ПРиКлАД 1

Підприємство перебуває у сфері трансфертного регулювання цін.

У звітному періоді на витрати віднесено вартість сировини в сумі 800 г. о.

Сировину було придбано в «пов’язаного» нерезидента.

На цю суму в обліку підприємства було зменшено фінрезультат.

Підсумковий бухгалтерський фінрезультат до оподаткування — 5 000 г. о.

Ця сума зазначена також у податковій декларації підприємства.

У податковій декларації підприємства за звітний період зафіксовано показник податкового 
зобов’язання в сумі 900 г. о. (5 000 г. о. × 0,18).

Але керівництво вважає, що податкові органи не погодяться з тими цінами, за якими було 
розраховано оподатковуваний прибуток. За оцінками керівництва очікується, що під час пе-
ревірки податковий інспектор погодиться визнати у витратах вартість сировини, яка мен-
ша від задекларованих витрат на 650 г. о. Тобто оподатковуваний прибуток буде збільшено 
на 650 г. о.

Оподатковуваний прибуток: 5 000 г. о. + 650 г. о. = 5 650 г. о.

Податок, обчислений із цієї суми, становитиме 1 017 г. о. (5 650 г. о. × 0,18).

Нарахування податку в обліку: Дт 98 Кт 64 — 1 017 г. о.
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ПРиКлАД 1 (продовження)

 Деякі аудитори радять застосовувати дещо іншу схему обліку операції. ми на-
звали б її умовно «брутто-методом». Відповідно до цього алгоритму результат досягається кіль-
кома кроками вилучення та  додавання податкових наслідків, спричинених різними підходами 
до визначення ціни сировини.
Цей механізм у нашому прикладі працюватиме приблизно так.
спочатку обліковують суму прибутку без вирахування вартості сировини, ціни на яку можуть бути 
піддані «трансфертним» сумнівам: 5 000 г. о. + 800 г. о. = 5 800 г. о.
сума податку з цього показника умовно «чистого від сумнівів» прибутку становитиме 1 044 г. о. 
(5 800 г. о. × 0,18).
Перше проведення: Дт 98 Кт 64 — 1 044 г. о.
Потім в обліку слід відобразити вплив «трансфертних» коригувань ціни.
Податковий вплив «декларативного» показника витрат: 800 г. о. × 0,18 = 144 г. о.
Податковий вплив «неприйнятного» для ДФсу показника витрат: 650 г. о. × 0,18 = 117 г. о.
Два проведення будуть зафіксовані в обліку підприємства:
Дт 64 Кт 98 — 144 г. о.
Дт 98 Кт 64 — 117 г. о.
у результаті сальдо за кредитом рахунку 64 буде таким самим, як і за умови застосування по-
переднього методу, — 1 017 г. о.
Прихильники такої методики зауважують, що вона дозволяє бачити в обліку чисту податкову ви-
году (net tax benefit) від очікуваного вирахування тієї суми, з якою згодні податківці 4 . 

Згорнутий результат другого та третього проведення дає суму 27 г. о.
Це і є чиста податкова вигода від «дозволеного» вирахування 150 г. о. (150 г. о. × 0,18 = 27 г. о.).

Потім підприємство сплачує податок до бюджету в сумі, яка зазначена в декларації (Дт 64 
Кт 31), — 900 г. о.

Після сплати залишок за кредитом рахунку 64 становитиме 117 г. о.

Строк давності для  податку на  прибуток для  трансфертного ціноутворення становить 
2 555 днів (7 років).

якщо впродовж 7 років податкові претензії до підприємства з цього приводу не виникнуть, 
то головбух із чистою совістю зробить проведення Дт 64 Кт 98 на суму 117 г. о., яка інтер-
претуватиметься як дохід з податку на прибуток (отримана податкова вигода).

Але 7  років  — це  не  строк, який свідчить про непоточний характер податкового боргу. 
Незважаючи на це, з моменту нарахування боргу в сумі 117 г. о. і до моменту його списання 
цю суму інтерпретуватимуть саме як поточну заборгованість. Адже претензії стосовно допла-
ти податку податковий орган може висунути будь-якої миті. Іншими словами — для підпри-
ємства це борг «до запитання».

4  Tax uncertainties in the United States. November 2018. P. 18. URL: https://frv.kpmg.us/content/dam/frv/en/pdfs/2018/ifrs-
tax-uncertainties-in-the-us.pdf
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ПРиКлАД 1 (продовження)

 Деякі фахівці висловлюють альтернативну точку зору, наголошуючи на  тому, 
що  «додатковий» борг з  податку слід визнавати не  в  складі поточної заборгованості з  подат-
ку на прибуток, а в складі відстрочених податкових зобов’язань (ВПЗ) за кредитом рахунку 54 
в складі необоротних зобов’язань.
Їхня аргументація приблизно така.
сировину купували в постачальника. Ціна закупівлі зазначена у відповідних первинних докумен-
тах. отже, сума 800 г. о. — це балансова вартість статті розрахунків із постачальником. Податко-
ва база цієї статті — 150 г. о.
таким чином, різниця в сумі 650 г. о. — це тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню. Вона 
має генерувати ВПЗ в сумі 117 г. о.
Втім, опоненти цього підходу вказують на те, що зазначені суми не є власне тимчасовими різниця-
ми, що підлягають оподаткуванню в розумінні мсБо 12. адже такі суми під час визначення суми 
оподатковуваного прибутку майбутніх періодів не спричинять виникнення сум, що підлягають опо-
даткуванню, коли балансову вартість активу або зобов’язання відшкодовують чи погашають.

ПРиКлАД 2

НМА вартістю 100 г. о. не амортизується в бухгалтерському обліку.

У податковому обліку цю суму було негайно списано на витрати повністю.

Підприємство отримало у звітному році прибуток у сумі 600 г. о., який було відображено 
у фінансовій звітності.

Оподатковуваний прибуток, вказаний у податковій декларації, — 500 г. о. (600 г. о. – 100 г. о.).

Але керівництво компанії розуміє, що податковий орган не погодиться з таким підходом 
і наполягатиме на десятирічній амортизації НМА. Це означає, що в перший рік до зменшення 
оподатковуваного прибутку податківці приймуть лише 10  г. о. Неприйнята до  вирахування 
сума становитиме 90 г. о.

На кінець першого року:

�� балансова вартість НМА — 100 г. о.

�� податкова база НМА (залишкова вартість НМА в податковому обліку з урахуван-
ням амортизації в сумі 10 г. о.) — 90 г. о.

Різниця між балансовою вартістю НМА та його податковою базою — це тимчасова різни-
ця, що підлягає оподаткуванню. Вона становить 10 г. о. та має генерувати ВПЗ в сумі 1,8 г. о.

Відображення ВПЗ

Кореспонденція рахунків: Дт 98 Кт 54 — 1,8 г. о.

Поступово ця  сума буде збільшуватися. Адже податкова база в  міру амортизації змен-
шуватиметься. На кінець 10-го року залишок за кредитом рахунку 54 становитиме 18 г. о. 
Це сукуп ний податковий ефект балансової вартості НМА (100 г. о. × 0,18).

Відображення поточного податку

Оподатковуваний прибуток, скоригований на очікувані вимоги податкового органу, дорів-
нює 590 г. о. (500 г. о. + 90 г. о.).

Сума податку на прибуток: 590 г. о. × 0,18 = 106,2 г. о.

Кореспонденція рахунків: Дт 98 Кт 64 — 106,2 г. о.

За декларацією підприємство сплатить 90 г. о. (500 г. о. × 0,18).
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«на наш погляд, суб’єкт господарювання повинен застосовувати судження, виходячи з кон-
кретних фактів та обставин, включаючи суть податкового законодавства та процес перегово-

рів з податковими органами, що перебувають у певній юрисдикції, для визначення того, чи стосуються 
пені відсотки чи неустойки нарахування податку на прибуток за своїм характером:

— це окремо визначена плата за фінансування або операційна витрата, а тому не є податком на при
буток — наприклад, коли відсотки та/або штрафні санкції виникають через те, що суб’єкт господарю-
вання недоплачує або переплачує задекларований податок на прибуток або з власного керування сво-
їми грошовими потоками, аналогічно рішенням про фінансування стосовно будь-якого іншого платежу, 
або через нагляд; або

— є частиною податкового режиму, і тому є самим податком на прибуток — наприклад, коли суб’єкт 
господарювання домовляється з податковими органами про єдину суму, що підлягає сплаті у зв’язку 
з невизначеним податковим нарахуванням, включаючи нарахування відсотків та пені» 7 .

ПРиКлАД 2 (продовження)

Після цього залишок за кредитом рахунку 64 становитиме 16,2 г. о. (106,2 г. о. – 90 г. о.). 
Ця сума відображає податковий ефект тієї частини податкового списання вартості НМА, 
яку можуть не прийняти до вирахування з прибутку податківці: 90 г. о. × 0,18 = 16,2 г. о. 
Іншими словами, це сума «додаткового» податкового боргу «до запитання», яка за ре-
зультатами перевірки може втілитися в цифру, зазначену в податковому повідомленні-
рішенні.

Вона буде поступово зменшуватися протягом періоду амортизації.

Скажімо, на кінець другого року податковий орган готовий буде прийняти до вирахування 
20 г. о. Тобто невизнана сума списання вартості НМА становитиме 80 г. о. (100 г. о. – 20 г. о.). 
Її податковий вплив становить 14,4 г. о. (80 г. о. × 0,18). Таким чином, податкове зобов’язання, 
зафіксоване за кредитом рахунку 64, буде зменшено на 1,8 (16,2 г. о. – 14,4 г. о.) з одночасним 
збільшенням доходу з податку на прибуток.

Дт 64 Кт 98 — 1,8 г. о.

Це  означає, що  в  разі проведення перевірки наприкінці другого періоду підприємству 
можуть висунути претензії щодо недоплати в першому році 16,2 г. о., але натомість підпри-
ємство матиме право зменшити суму податку на  1,8  г. о. (податкове зменшення прибутку 
за раху нок амортизації НМА в другому році в сумі 10 г. о.).

Теоретично, наприкінці десятого року сума «додаткового» податкового боргу буде вичерпа-
ною. Втім, навряд чи слід чекати 10 років. Адже суми податкового боргу, старші за 1 095 днів, 
можуть бути списаними.

ШТРАФи

У будь-якого практика, що читає цей текст, неодмінно виникне питання про 
штрафні санкції.

На жаль чи на щастя, це питання в КТМФЗ 23 не порушено 5 . Отже, до ньо-
го слід підходити з огляду на загальні позиції.

Нагадаємо, що Комітет з інтерпретацій залишив на розсуд підприємств 
рішення про те, чи  є  штрафи з  податку на  прибуток частиною власне 
цього податку 6 . якщо керівництво компанії вважає, що штрафи є такою 
частиною, то  їх очікувані суми слід включити до алгоритму розрахунків, 
наведеного вище. якщо  ж менеджмент вирішить, що  податкові штрафи 
не є власне податком, то до них слід ставитися як до звичайних зобов’я-
зань відповідно до вимог МСБО 37 і в разі потреби нараховувати забез-
печення.

Аналітики КПМГ так коментують цю ситуацію:

5  у параграфі 9 осно-
ви для висновків 
до ктмФЗ 23 зазначено, 
що комітет усвідомлено 
не включив питання від-
сотків (пені) та штрафів 
до Інтерпретації.

6  Докладніше — див. 
«Штрафи з податку 
на прибуток: подання» // 
«Практика мсФЗ», 
№ 1/2019, с. 42.

7  Tax uncertainties in the 
United States. November 
2018. P. 5. URL: https://
frv.kpmg.us/content/dam/
frv/en/pdfs/2018/ifrs-tax-
uncertainties-in-the-us.pdf
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СУТь

Слід наголосити, що саме собою КТМФЗ 23 не формує якихось принципо-
во нових вимог до обліку податку на прибуток. Мова йде лише про нюанси. 
Але дуже важливі нюанси.

Фактично наведена вище схема обліку податку на прибуток:

1) визнає можливість наявності двох паралельних податкових об
ліків: перший базується на уявленнях керівництва підприємства, 
другий — на уявленнях податкового органу. Результати першого 
фіксують податкове зобов’язання в податковій декларації, а ре-
зультати другого втілюються у фінансовій звітності;

2) переміщує оціночні податкові зобов’язання зі  складу забезпе-
чень до складу поточної кредиторської заборгованості перед бю-
джетом.

АДМІНІСТРУВАННя

якщо наведені вище схеми обліку будуть застосовані на практиці, то ре-
акцію податківців передбачити не  складно. Під час перевірок вони будуть 
насамперед дивитися на кредитові сальдо рахунку 64, які залишаються після 
сплати податку за  даними декларації. Такі залишки будуть для  них по  суті 
«блюдечком с голубой каёмочкой».

Добре, що приписи КТМФЗ 23 стосуються лише податку на прибуток.

Позичка: засади і засідки
Вітчизняний бізнес інколи застосовує такий цікавий інструмент, як договір позички. Поширеним атри-
бутом таких угод є  їхня безоплатність. Ця контрактна специфіка, зрозуміло, спричинює масу проблем 
для головного бухгалтера. обміркуємо.

М. Омелянович, 
CFO

АМАТОРСьКЕ ПРАВОЗНАВСТВО

П
очнемо з юридичних розвідок. Сучасний бухоблік, звісно, ґрунтується 
на превалюванні економічної сутності. Втім, навряд чи бухгалтер уник-
не ретельного аналізу юридичної форми угоди.

Відповідно до статті 827 ЦКУ:

1. За договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно 
передає або зобов’язується передати другій стороні (користува-
чеві) річ для користування протягом установленого строку.

2. Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони 
прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин 
між ними.

3. До договору позички застосовують положення глави 58 «Найм 
(оренда)» ЦКУ.
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«1. наймач зобов’язаний користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору.

2. якщо наймач користується річчю, переданою йому у найм, не за її призначенням або з пору-
шенням умов договору найму, наймодавець має право вимагати розірвання договору та відшкодування 
збитків.

3. наймач має право змінювати стан речі, переданої йому у найм, лише за згодою наймодавця».

Таким чином, ЦКУ накладає на користувача певні обмеження користування 
об’єктом відповідно до призначення такого об’єкта та умов угоди. Це озна-
чає, що  головбуху буде мало дослідити норми ЦКУ, йому ще  доведеться 
заглибитися у  вивчення конкретного договору позички. Інакше судження 
про економічну сутність угоди можуть бути викривленими.

БУхОБлІК

Ані в національних, ані в міжнародних стандартах договори позички прямо 
не згадуються. Таким чином, керівники компанії-позичкодавця та компанії-ко-
ристувача мусять на основі наявних загальних настанов стандартів та влас-
них професійних суджень розробити облікову політику для таких операцій.

як  приклад можемо навести фрагмент з  наказу про облікову політику 
від 02.01.2019 р. одного «екскаваційного» криворізького товариства з обме-
женою відповідальністю 1 :

1  текст цього наказу 
з «легкої» руки однієї 
жвавої аудиторки блукає 
мережею вже кілька 
місяців.

«Безоплатне користування оЗ на підставі договору позички.

Первісна вартість об’єкта оЗ дорівнює його справедливій вартості на дату отримання, з ура-
хуванням витрат, безпосередньо пов’язаних з безоплатним отриманням об’єкта оЗ і доведенням його 
до стану, в якому він придатний для використання. Відображається на рахунку 01 „орендовані необо-
ротні активи”. Амортизація не нараховується. Витрати на утримання та ремонт такого майна, перед-
бачені договором, відображаються в  обліку залежно від  напряму використання цього майна та  ви-
знаються витратами в  тому періоді, в  якому вони здійснені. Приймання в безоплатне користування 
оформлюється актом приймання-передачі та разом з технічною документацію передають у бухгалте-
рію. на підставі акта відкривають інвентарну картку».

У чому ж полягає власне користування, про яке йдеться в статті 827?

Вочевидь, відповідь на це запитання слід шукати в главі 58, на яку прямо 
посилається стаття 827. Глава 58 регламентує правові засади орендних від-
носин. Отже, ми можемо припустити, що на користувача за договором по-
зички поширюються норми, передбачені ЦКУ для орендаря (наймача).

У  статті  773 ЦКУ стисло описано зміст користування річчю, переданою 
в найм:

як бачимо, отримані активи користувач відображає на позабалансовому 
рахунку за справедливою вартістю. Неозброєним оком видно як мінімум дві 
аналогії, якими користувалися автори наказу:

1. Користувача розглядають як  орендаря в  договорі операційної 
оренди — це підтверджується використанням суто «операційно-
орендного» рахунку 01.

2. Інструкція №  291 зазначає, що  «прийняті в  оперативну оренду 
основні засоби і нематеріальні активи зараховуються на позаба-
лансовий рахунок 01 „Орендовані необоротні активи” за балансо
вою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця, що зазна-
чається в договорі операційної оренди». Але в наказі про облікову 
політику ми  бачимо іншу вартість  — справедливу. Це  неприхо-
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вана алюзія на п. 10 ПСБО 7 «Основні засоби»: «первісна вартість 
безоп латно отриманих основних засобів дорівнює їх справедли
вій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбаче-
них пунктом 8 Положення (стандарту) 7».

Проаналізуємо інші варіанти.

якщо розглядати користування чужим майном як  отримання послуги 2 , 
то в системі національної стандартизації можна знайти орієнтири щодо об-
ліку безоплатно отриманих послуг. Скажімо, у п. 1.2 наказу МФУ «Про поря-
док бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги» від 14.12.1999 р. № 298 
зазначено таке:

2  З точки зору цивілісти-
ки це, звісно, неправиль-
но, але, наприклад, по-
даткове законодавство 
цим грішить давно.

«Вартість гуманітарної допомоги, одержаної у вигляді виконання робіт, надання послуг, набу-
вачі відображають за дебетом рахунку 23 „Виробництво” у кореспонденції з рахунком 48 з од-

ночасним відображенням цих витрат за  кредитом рахунку  74 „Інші доходи”, субрахунок  745 „Дохід 
від безоплатно одержаних активів” і дебетом рахунку 48».

Можливо, комусь більш релевантною здасться інша аналогія  — облік 
безоп латного користування державною землею, описаний у п. 1 розділу  ІІІ 
Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій 
підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських 
організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, кому-
нальної власності, затвердженого наказом МФУ від  19.12.2006  р. №  1213, 
який наполягає на визнанні нематеріального активу в балансі користувача:

«Вартість права постійного користування земельними ділянками державні (казенні) та кому-
нальні підприємства відображають у складі нематеріальних активів у порядку, установленому 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 „нематеріальні активи”».

Так чи інакше, але головбухам, які звітують за МСФЗ, договір позички до-
ведеться тестувати на  доречність застосування МСФЗ  16 «Оренда». якщо 
перевірити всі головні ознаки ідентифікації присутності «орендного агента» 
в договірній суміші, то можемо припустити, що за строковими договорами по-
зички камені спотикання можуть виявитися в ознаках платності (компенсації) 
та контрольованості (параграф 9 МСФЗ 16). Але ці камені не є нездоланною 
перешкодою до визнання орендної суті відносин між контрагентами. В уся-
кому разі в ситуації з обліком безоплатного користування держземлею про-
відні МСФЗ-методологи не виключають застосування приписів МСФЗ 16 3 . 
У такому випадку доведеться визнавати й оцінювати в балансі користувача 
актив з права користування.

Ті бухгалтери, яким видалися переконливими аргументи авторів Роз’яс нен-
ня ФПБАУ від 20.03.2019 р. № 4 4 , можуть поміркувати над визнанням немате
ріального активу з права користування ОЗ у балансі користувача.

У  разі визнання в  балансі користувача активу, який відображатиме пра-
во на  експлуатацію чужого майна, неодмінно виникне питання оцінки тако-
го активу та відображення доходу. Тут може стати в пригоді Позиція ФПБАУ 
від 16.08.2019 р. № 5 (див. с. 7 цього номера журналу). якщо головбух дослу-
хається до неї, то в нього буде вибір: або відразу зафіксувати у фінзвіті дохід 
на суму справедливої вартості безоплатно отриманого активу, або розстрочи-
ти визнання доходу від такої операції протягом періоду користування ОЗ.

«Позичкова» проблематика не  вичерпується проблемами користувача. 
Не менш серйозні проблеми виникатимуть і в позичкодавця. Йому теж дове-
деться розмірковувати над тим, чи слід приміряти на себе шати орендодавця 
в розумінні МСФЗ 16.

3  Див. «Практика 
мсФЗ», № 6/2019, с. 24.

4  https://lexinform.
com.ua/wp-content/
uploads/2019/04/
rozjasnennja-4.pdf
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«кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, 
що виникають за операціями з передачі основних засобів у безоплатне строкове користу

вання. такі операції при формуванні фінансового результату до оподаткування відображаються згідно 
з правилами бухгалтерського обліку.

При цьому при передачі основних засобів у безоплатне строкове користування платник податку втра
чає право нараховувати амортизацію основних засобів відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 кодек-
су, на яку зменшується фінансовий результат до оподаткування відповідно до п. 138.2 ст. 138 кодексу.

<…>

<…> кожний конкретний випадок стосовно оподаткування операцій <…> безоплатної передачі у стро-
кове користування майна має розглядатися з урахуванням договірних умов, обставин здійснення гос-
подарських операцій та всіх первинних документів, оформленням яких вони супроводжувались.

<…>

<…> операція з безоплатної передачі майна, що належить до комунальної власності, за договором 
позички у строкове користування без переходу права власності на них не є об’єктом оподаткуван
ня у розумінні п. 185.1 ст. 185 розділу V кодексу, оскільки така операція не відповідає визначенню 
операцій з постачання товарів/послуг, наданому пп. 14.1.185 та 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 розділу  I 
кодексу.

В той же час операція платника податку з надання позички, в тому числі на безоплатній основі, 
є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується ПДВ за ставкою 20 відсотків виходячи з бази 
оподаткування, визначеної відповідно до п. 188.1 ст. 188 розділу V кодексу, тобто не нижче звичай
них цін.

<…>

<…> з метою оподаткування для платника податку — користувача операція з отримання майна у безоп-
латне користування за договором позички розглядається як безоплатне отримання послуг.

При цьому слід враховувати положення п. 4 ст. 632 Цку, відповідно до якого, якщо ціна у договорі 
не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із зви
чайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору.

таким чином, база оподаткування ПДВ визначається із вартості послуги з оренди аналогічного майна».

Звичайно, далеко не всі наведені вище висновки є обґрунтованими та без-
заперечними. З деякими з них нам дуже важко погодитися. Але це не змі-
нює очевидного факту наявності надзвичайно високих ризиків, обумов-
лених можливістю по-різному тлумачити норми ПКУ. А з огляду на вимоги 

якщо позичкодавця розглядати як  орендодавця з  точки зору МСФЗ  16, 
то угоду необхідно класифікувати або як операційну, або як фінансову оренду.

якщо МСФЗ 16 вважати в цьому випадку нерелевантним, то все одно до-
ведеться з’ясовувати, чи передано контроль над ОЗ користувачу. І якщо буде 
встановлено факт відсутності контролю над активом у позичкодавця, то ОЗ 
доведеться списувати з балансу.

ОПОДАТКУВАННя

Тут усе сумно.

ПКУ позбавлений сентиментів як до позичкодавців, так і до користувачів. 
жодних згадок про них у ПКУ немає. А це означає, що до визначення змісту 
операцій слід підходити із загальнофіскальними мірками. І тут, треба визнати, 
податківці досягли значних успіхів.

У  консультації ДФСУ від  29.07.2019  р. №  3529/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 
можна знайти багато цікавих тез, на  які слід звернути увагу користувачам 
та позичкодавцям:
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«… з акта перевірки вбачається, що позивачем знижено задекларовані суб’єктом господарю-
вання показники у рядку 3 Декларацій „Інші доходи” на загальну суму 1 151 505 грн, в тому 

числі за 2014 рік у сумі 1 151 505 грн, в зв’язку з не врахуванням доходів (у вигляді роялті) за безоп
латне користування торговими марками „LC Waikiki”, „LCW”, „XSIDE”, занижено дохід на  суму 
9 405 534 грн».

КТМФЗ 23 5  така ситуація виглядає і зовсім невеселою. Сміливі податкові 
радники, безумовно, можуть наполягати на  безпідставності підходу ДФСУ 
до тлумачення податкової суті позички та погрожувати податківцям судови-
ми позовами. Втім, такі погрози навряд чи злякають досвідчених фіскалів. 
Адже ті вже можуть спиратися на певну судову практику.

Тут, мабуть, слід пригадати резонансну справу про безоплатне користу-
вання торговими марками. Адже постанова Шостого апеляційного адмінсуду 
Києва від 04.12.2018 р. у справі № 826/6155/17 6  викликала багато дискусій 
серед правників та податкових консультантів.

Стисло розповімо про цю справу.

Податкова перевірка діяльності торговельного підприємства мала серйоз-
ні наслідки:

5  Про це доклад-
ніше див. матеріал 
«ктмФЗ 23: „блюдечко 
с голубой каёмочкой”» 
на с. 26 цього номера.

6  http://www.
reyestr.court.gov.ua/
Review/78428170

Для  оцінки вартості безоплатного користування торговими марками по-
датківці застосували Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав ін-
телектуальної власності», затверджений постановою КМУ від 03.10.2007 p. 
№ 1185. Методологія такої оцінки полягала у визначенні суми дисконтованих 
доходів від ліцензійних платежів.

Підприємство з такими фіскальними вправами не погодилося та стало по-
зиватися до суду. Зокрема, воно повідомило, що політикою Групи компаній 
«LC Waikiki» не  передбачено нарахування роялті за  використання власних 
торгових марок, і відповідно, підприємство, яке є 100 % власністю Заснов-
ника «LC Waikiki Magazacilik Hizmetleri Ticaret A. S.», не здійснювало жодних 
виплат роялті на користь «LC Waikiki Magazacilik Hizmetleri Ticaret A. S.».

Окружний адміністративний суд м. Києва став на бік платника податків.

Податківці подали апеляцію.

Апеляційний Суд установив, що  власник торгових марок «LC  Waikiki 
Magazacilik Hizmetleri Ticaret A. S.» надавав право своєму українському дочір-
ньому підприємству реалізовувати товар під торговими марками «LC Waikiki», 
«LCW», «XSIDE», розповсюджувати та популяризувати його на території Укра-
їни на безоплатній основі.

Суддям Ганечко О. М., Коротких А. Ю. та Сорочко Є. О. аргументи праців-
ників ДФСУ видалися обґрунтованими та  переконливими, тож апеляційну 
скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві задо-
вольнили.

Що у підсумку?

Думай…те (перш ніж укладати договори позички).
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Права покупців на додаткові 
товари за МСФЗ 15: чи бути 
коригуванням з податку 
на прибуток?
у конкурентному середовищі бізнес часто використовує складноструктуровані контракти, за якими по-
купці під час придбання товарів чи послуг можуть отримувати супутні стимули або пропозиції додаткових 
товарів чи послуг, з метою пожвавлення попиту.
Бізнес застосовує різні форми заохочення попиту на власний продукт, серед яких запровадження систем 
лояльності, проведення акцій, надання бонусів, балів клієнтам або інших знижок на майбутні постачання 
товарів чи послуг. мЗФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» розглядає такі умови договорів як надання 
покупцям права (опціону) отримати додаткові товари чи послуги безкоштовно або зі знижкою.
у  цій статті спробуємо з’ясувати, чи  можуть виникати коригування з  податку на  прибуток відповідно 
до Податкового кодексу україни в разі надання клієнтам права (опціону) придбавати додаткові товари 
чи послуги в майбутньому.

Дарья ломанцова,  
менеджер,  
Група податкового консультування KPMG в Україні

лілія Таран, 
старший консультант,  
Група податкового консультування KPMG в Україні

ОБлІКОВІ АСПЕКТи ЗА МСФЗ 15

Б
азисом для визначення доходу за МСФЗ 15 є окреме зобов’язання до ви-
конання за обіцяними товарами чи послугами. Параграф 26 (з) МСФЗ 15 
передбачає, що залежно від договору обіцяні товари або послуги можуть, 

зокрема, включати надання опціонів на придбання додаткових товарів або по-
слуг за умови, що такі опціони надають клієнтові матеріальне (material) право.

Параграфи Б39–Б43 МСФЗ 15 визначають, що умови договору щодо мож-
ливості отримати додаткові товари чи  послуги надають клієнтові матері-
альне право, якщо:

�� клієнт не міг би отримати право на придбання додаткових товарів 
чи послуг без укладення договору придбання, та

�� можливість, передбачена договором, надає клієнту право при-
дбати додаткові товари чи  послуги за  ціною, що  відрізняється 
від  окремо взятої ціни для  такого товару чи  послуги в  операції 
звичайного продажу.
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Крім  цього, додаткові товари чи  послуги підлягають аналізу на  предмет 
відповідності критеріям для визнання відокремленими, наведеним у парагра-
фі 27 МСФЗ 15, а саме:

�� клієнт може мати вигоду від товару чи послуги або саму по собі, 
або разом з  іншими ресурсами, які клієнт може легко отримати 
(тобто цей товар або послуга здатна бути відокремленою); та

�� обіцянку компанії передати товар або послугу клієнтові можна ви-
значити окремо від інших обіцянок у договорі.

Отже, якщо договором передбачено можливість придбати додаткові това-
ри або послуги і при цьому виконуються обидва критерії для визнання відок-
ремленого товару чи послуги, може виникати необхідність виділяти окремі 
зобов’я зання до виконання за основним постачанням та опціоном додатко-
вого придбання.

Логіка МСФЗ  15 базується на  тому, що  компенсація, яку клієнт сплачує 
згідно з договором, може включати також авансову плату за майбутні додат-
кові товари чи послуги. При цьому відповідна сума доходу має визнаватися 
тоді, коли клієнт отримав додаткові товари чи послуги або коли закінчиться 
період, протягом якого клієнт може скористатись такою можливістю (пара-
граф Б40 МСФЗ 15) 1 .

Таким чином, якщо договір постачання передбачає додаткові права 
для покупців у формі знижок на майбутнє постачання чи інших спеціальних 
пропозицій (наприклад, бонуси, бали, сертифікати, програми лояльності), 
визнання частини доходу буде відтерміновано в часі, а відповідна сума буде 
визнаватися як договірне зобов’язання за правом покупців отримати додат-
кові товари/послуги. У момент, коли покупець реалізує своє право на додат-
кове придбання (скористається бонусами чи  іншою пропозицією) або коли 
закінчиться період дії такого права, компанія має визнати відповідну відтер-
міновану суму доходу.

ПОДАТКОВА ПОЗиЦІя

З  огляду на  наведений вище принцип обліку договірного зобов’язання 
за правом покупців отримати додаткові товари/послуги та його розрахунко-
вий характер резонно виникає запитання: чи виникає необхідність застосо-
вувати коригування за ПКУ до такого договірного зобов’язання? Запитання 
зумовлено тим, що під час визнання договірного зобов’язання за правом по-
купців отримати додаткові товари/послуги дохід від  основного постачання 
визнають у меншій сумі, тобто об’єкт оподаткування зменшується у зв’язку 
з обліковими підходами за МСФЗ.

ПКУ передбачає коригування фінансового результату щодо операцій на-
рахування та використання забезпечень (резервів) майбутніх витрат. Власне, 
відповідно до п. 139.1 ПКУ фінансовий результат до оподаткування:

�� збільшується на  суму витрат на  створення забезпечень (резер-
вів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат 2  відповідно 
до ПСБО або МСФЗ;

�� зменшується на суму використання створених забезпечень (ре-
зервів) витрат, сформованих відповідно до ПСБО або МСФЗ;

�� зменшується на суму коригування (зменшення) забезпечень (ре-
зервів) для  відшкодування наступних (майбутніх) витрат, на  яку 
збільшився фінансовий результат до  оподаткування відповідно 
до ПСБО або МСФЗ.

Отже, за буквального прочитання, у п. 139.1 ПКУ мова йде саме про за-
безпечення (резерви) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, 

1  Докладніше про меха-
нізм обліку відстроченого 
доходу в подібних ви-
падках — див. «Практику 
мсФЗ», № 1/2018, с. 38.

2  тут і далі — крім за-
безпечень (резервів) ви-
трат на оплату відпусток 
працівникам та інших 
видатків, пов’язаних 
з оплатою праці.
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а договірне зобов’язання за правом покупців отримати додаткові товари/по-
слуги по своїй суті не є ані забезпеченням, ані резервом під майбутні витрати. 
Також під час визнання зобов’язання за правом покупців отримати додаткові 
товари/послуги не відбувається визнання витрат, тому, формально, підстав 
для збільшення фінансового результату на суму витрат для створення забез-
печення за п.п. 139.1.1 ПКУ виникати не по винно.

Водночас нещодавно контролюючі органи надали індивідуальну по-
даткову консультацію від 26.07.2019 р. № 3488/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, 
в якій, припускаємо, зокрема, було надано відповідь на запитання щодо 
необхідності застосовувати коригування до створення забезпечення (ре-
зерву) під зобов’язання за матеріальним правом клієнтів отримати додат-
кові товари чи послуги в майбутньому згідно з МСФЗ. Висновок податків-
ців такий:

«Враховуючи положення п.п. 139.1.1, п.п. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 кодексу, якщо підприєм-
ством ухвалено рішення щодо створення та використання/зменшення забезпечення (ре-

зерву) під зобов’язання по матеріальному праву та знеціненню запасів відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності, то в такому випадку виникають різниці для коригування фінансового 
результату до оподаткування згідно з п.п. 139.1.1, п.п. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 кодексу».

Наскільки ми розуміємо, в цій консультації «зобов’язанням по матеріаль-
ному праву» вважають договірне зобов’язання за правом покупців отрима-
ти додаткові товари/послуги 3 . Тобто якщо зобов’язання за матеріальним 
правом, що виникає за договорами з клієнтами, відображено в обліку спо-
собом створення забезпечення (резерву), то для цілей визначення подат-
ку на прибуток слід застосовувати збільшувальні та зменшувальні різниці 
за п. 139.1 ПКУ.

З одного боку, можна не погоджуватися з необхідністю застосовувати ко-
ригування щодо договірного зобов’язання надати товари чи послуги в май-
бутньому, адже таке зобов’язання формально не являє собою резерв чи за-
безпечення в розумінні МСФЗ.

З  другого боку, підхід із  застосуванням коригувань можна розглядати 
як такий, що відповідає загальній логіці ст. 138–139 ПКУ та підходам подат-
кових органів, а саме необхідності застосовувати податковокоригувальні різ-
ниці щодо більшості оціночних облікових категорій (зокрема, резерви, забез-
печення, переоцінки).

Вважаємо, що  більш податковобезпечним підходом буде застосування 
податкових коригувань за п. 139.1 ПКУ до договірного зобов’язання за пра-
вом покупців отримати додаткові товари/послуги за МСФЗ 15, врахову ючи, 
що  на практиці може виявитися складно достовірно оцінити ймовірність 
того, чи використає клієнт свої права на отримання додаткових товарів/по-
слуг.

Водночас такий підхід не врегульовано в ПКУ та наразі немає достатніх 
роз’яснень податкових органів. Тому компанії можуть розглянути також ва-
ріант не застосовувати податкові коригування. Однак у цьому випадку більш 
ймовірно може виникнути необхідність відстоювати таку позицію перед по-
датковими органами.

Незалежно від того, який підхід обере компанія, важливо, щоб відповід-
ні професійні судження були детально описані в Обліковій політиці підпри-
ємства та щоб були наявні належним чином формалізовані розрахунки зо-
бов’язань підприємства за  правом покупців отримати додаткові товари/
послуги за МСФЗ 15.

3  Хоча, не знаючи без-
посередньо тексту само-
го запиту, можемо лише 
припускати і не можемо 
абсолютно впевнено 
стверджувати.
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МСФЗ 16: нові питання
незважаючи на  той факт, що  мсФЗ  16 «оренда» почав діяти для  періодів, що  починаються 1  січня 
2019 року або пізніше, а певні компанії почали його використовувати достроково, залишається багато 
відкритих проблем і зон суджень, що викликають запитання, і запитання будуть виникати й надалі.
спробуємо розглянути декілька питань, що періодично з’являються в порядку денному.

Олексій Заноза, 
директор департаменту аудиту Deloitte

ОБлІК ФІНлІЗиНГУ В ОРЕНДОДАВЦя

чи допускається за правилами мсФЗ 16 відображати на початку оренди 
за  статтею доходів майбутніх періодів суму відсотків, які належать 

до сплати орендарем?

Відповідно до параграфа 67 МСФЗ 16 на дату початку оренди орендода-
вець визнає активи, утримувані за фінансовою орендою, у своєму Звіті про 
фінансовий стан та подає їх як дебіторську заборгованість за сумою, що до-
рівнює чистій інвестиції в оренду.

Параграф 68 МСФЗ 16 зазначає: щоб оцінити чисту інвестицію в оренду, 
орендодавець застосовує припустиму ставку відсотка в  оренді. У  випадку 
 суборенди, якщо припустиму ставку відсотка в суборенді неможливо визначи-
ти, то для оцінки чистої інвестиції в суборенду проміжний орендодавець може 
скористатися ставкою дисконту для головної оренди (скоригованої з ураху-
ванням будь-яких первісних непрямих витрат, пов’язаних із суборендою).

У свою чергу, параграф 70 МСФЗ 16 вказує, що на дату початку оренди 
орендні платежі, включені в оцінку чистої інвестиції в оренду, містять пере-
лічені далі платежі за право використовувати базовий актив протягом строку 
оренди, не отримані на дату початку оренди:

а) фіксовані платежі (у тому числі по суті фіксовані платежі, як опи-
сано в  параграфі Б42), за  вирахуванням будь-яких стимулів 
до оренди, що підлягають сплаті;

б) змінні орендні платежі, які залежать від індексу чи ставки, пер-
вісно оцінені з використанням такого індексу чи ставки на дату 
початку оренди;

в) будь-які гарантії ліквідаційної вартості, надані орендодавцеві 
орендарем, стороною, пов’язаною з  орендарем, або  третьою 
стороною, не пов’язаною з орендодавцем і здатною з фінансової 
точки зору погасити зобов’язання за гарантією;

г) ціну виконання можливості придбання, якщо орендар обґрунто-
вано впевнений у тому, що він реалізує таку можливість (оцінену 
з урахуванням чинників, описаних у параграфі Б37); та

ґ) платежі в  рахунок штрафів за  припинення терміну дії оренди, 
якщо умови оренди передбачають реалізацію можливості при-
пинення оренди орендарем.
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Нижче ми аналізуємо вимоги до розкриття інформації орендодавцем.

Параграф 89 зазначає, що мета розкриття інформації полягає в тому, щоб 
інформація, розкрита орендодавцями у примітках, разом з інформацією, на-
веденою у Звіті про фінансовий стан, Звіті про прибутки та збитки та Звіті про 
рух грошових коштів, надавала користувачам фінансової звітності підставу 
для оцінки впливу оренди на фінансовий стан, фінансові результати діяль-
ності та грошові потоки орендодавця. У параграфах 90–97 викладено вимоги 
щодо того, як досягти цієї мети.

Параграф 93 вказує, що орендодавець надає якісне та кількісне пояснення 
значних змін балансової вартості чистої інвестиції у фінансову оренду.

У свою чергу, згідно з параграфом 94 МСФЗ 16 орендодавець розкри-
ває аналіз строків погашення дебіторської заборгованості за  орендними 
платежами, показуючи недисконтовані орендні платежі, які мають надхо-
дити щорічно протягом мінімум кожного з перших п’яти років, та загальну 
суму за роки оренди, що лишилися. Орендодавець зіставляє недисконто-
вані орендні платежі з  інвестицією в оренду. Зіставлення має виявити не
зароблений фінансовий дохід, пов’язаний з дебіторською заборгованістю 
за орендними платежами, та будь-яку дисконтовану негарантовану ліквіда-
ційну вартість.

З  огляду на  зазначене вище, відповідь на  запитання буде такою: врахо-
вуючи той факт, що балансова вартість чистої інвестиції у фінансову оренду 
на звітну дату не включає в себе незаробленого фінансового доходу, а тільки 
поточні відсотки, нараховані (нарахований фінансовий дохід) станом на звіт-
ну дату, то запитання полягає в тому, що буде матися на увазі під такими «су-
мами відсотків, які належать до сплати орендарем».

якщо маються на увазі саме відсотки, нараховані станом на звітну дату, 
то ми не побачимо прямої вимоги в стандарті стосовно того, де саме облі-
ковувати такі відсотки, але це не скасує вимоги відповідного розкриття ін-
формації в примітках до фінансової звітності для виконання норм парагра-
фів 93–94 МСФЗ 16.

ОБлІК ГАРАНТІй ТА АВАНСІВ В ОРЕНДАРя

як обліковувати гарантійні або авансові платежі в орендаря за останні пе-
ріоди оренди?

Ці платежі треба поділяти за видами на ті, що повертаються, тобто випла-
чуються орендодавцем у кінці оренди (якщо орендар не порушив контракт-
них умов), і ті, що ні (зараховуються як орендні платежі за останній/останні 
місяці оренди).

Ті, що повертаються, слід обліковувати відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фі-
нансові інструменти» як окремий фінансовий інструмент, оскільки фактично 
використовують їх як певну заставу, а не орендний платіж, бо не відносять 
безпосередньо до активу з права користування. Цей гарантійний депозит за-
звичай будуть оцінювати за справедливою вартістю в момент первісного ви-
знання з відповідною капіталізацією до складу активу з права використання 
різниці між справедливою вартістю та номінальною вартістю такого депозиту.

Ті, що зараховуються як останні платежі, є частиною орендних платежів 
(не обліковуються окремо) і  впливають на періоди платежів для цілей роз-
рахунку орендного зобов’язання й  активу з  права використання в момент 
первісного визнання.
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«активи, які:

а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;

б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або 

в) існують у  формі основних чи  допоміжних матеріалів для  споживання у  виробничому процесі 
або при наданні послуг».

Рекламні листівки, брошури та каталоги: 
запаси чи витрати періоду?

наша компанія займається гуртовим та роздрібним продажем товарів і перейшла на складан-
ня фінзвітності за мсФЗ. ми постійно замовляємо в підрядників виготовлення різноманітних 
рекламних листівок, брошур і каталогів товарів. чи необхідно оприбутковувати їх до складу за-
пасів та списувати до витрат періоду в міру витрачання (розповсюдження)?

Дійсно, на практиці іноді трапляється, що компанії, які звітують за МСФЗ, 
використовують такий алгоритм бухобліку подібних рекламних матері-
алів. Таким чином вони намагаються уникнути можливих податкових 

ризиків, пов’язаних із  визнанням у  витратах звітного періоду вартості ре-
кламних матеріалів, які на кінець такого періоду фактично ще не використані, 
тобто фізично перебувають на складах або в інших місцях зберігання. Втім, 
переважно такий податково-консервативний підхід усе-таки притаманний 
для підприємств, які складають фінансову звітність за національними стан-
дартами бухобліку. І не в останню чергу завдяки підтримці багатьох експертів 
у сфері національного бухобліку та оподаткування 1 .

Втім, якщо абстрагуватися від суб’єктивної теми податкової обачності і ке-
руватися виключно вимогами міжнародних стандартів, ситуація значно опти-
містичніша.

На нашу думку, компанія має достатні підстави, аби взагалі не визнавати 
придбані рекламні листівки, брошури та каталоги товарів у складі своїх акти-
вів за статтею «запаси» (причому незалежно від вартості подібного реклам-
ного надбання). Витрати на  виготовлення таких рекламних матеріалів 
можна аргументовано визнавати у прибутку або збитку в періоді їх отри-
мання від підрядника за статтею «витрати на збут».

Поперше, на  думку автора, подібні придбання загалом не  відповідають 
визначенню активу як  ресурсу, контрольованого суб’єктом господарювання 
в результаті минулих подій, від якого очікують надходження майбутніх еконо-
мічних вигід до суб’єкта господарювання (п. (а) параграфа 4.4 Концептуальної 
основи фінансової звітності, далі — КО). Це пояснюється тим, що підприєм-
ство навряд чи зможе продемонструвати, як рекламні листівки, брошури та ка-
талоги товарів генеруватимуть надходження економічних вигід від  продажу 
конкретних товарів у майбутніх звітних періодах. А оскільки практично немож-
ливо оцінити вплив використання листівок, брошур і каталогів на рівень доходу 
від  продажу та  встановити безпосередній зв’язок між використанням таких 
рекламних матеріалів із заробленим за їх участі доходом відповідних звітних 
періодів, витрати на придбання доцільно визнавати у прибутку або збитку не-
гайно — у періоді купівлі рекламної продукції (параграфи 4.50, 4.14, 4.45 КО).

Подруге, формально рекламні листівки, брошури та  каталоги також 
не відповідають визначенню запасів, наведеному в параграфі 6 МСБО 2 «За-
паси». Нагадаємо, під ними розуміють: 

1  Див., наприклад, 
чернишова н., савчен-
ко о., амброзяк н. «Без-
коштовне в рекламних 
цілях» / за ред. Воро-
ної н. // «Податки та бух-
галтерський обік». Бере-
зень, 2018. № 24. URL: 
https://i.factor.ua/ukr/
journals/nibu/2018/march/
issue-24/article-35060.
html; кавин м. «роз-
дача візитівок, листівок 
та буклетів: облік та опо-
даткування» // «Все про 
бухгалтерський облік», 
№ 97/2015, с. 10–11.
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Також, на нашу думку, навряд чи можна якось виправдати включення по-
дібних збутових витрат до собівартості продажу відповідних товарів компанії 
(параграф 38 МСБО 2).

Потретє, як відомо, МСБО 38 «Нематеріальні активи» «застосовують, се
ред іншого, до видатків на рекламування, навчання, введення в експлуа
тацію, розробки та дослідження» (параграф 5). І в його параграфі 69 визна-
чено, що в деяких випадках видатки здійснюють для забезпечення майбутніх 
економічних вигід для суб’єкта господарювання, але при цьому не створюють 
і не купують жоден нематеріальний чи інший актив, який можна визнати. 
У  випадку постачання товарів суб’єкт господарювання визнає такі видатки 
як витрати, коли він має право доступу до товарів. У випадку постачання 
послуг суб’єкт господарювання визнає видатки як витрати, коли він отримує 
послуги. До  прикладів видатків, що  їх  визнають як  витрати на  час їхнього 
понесення, серед іншого, належать і «видатки на діяльність з рекламування 
та стимулювання продажу (включаючи каталоги „товари поштою”)».

Тому, у випадку замовлення рекламних листівок, брошур і каталогів това-
рів можна відображати як актив лише попередню (авансову) оплату певної 
продукції, тобто оплату, здійснену до отримання рекламних матеріалів (пара-
граф 70 МСБО 38). Йдеться про актив у формі дебіторської заборгованості 
(як  правило, поточної). А  щойно компанія отримає такі рекламні матеріали 
від підрядника, затрати на них списують на прибуток або збиток.

До речі, із цього приводу авторитетні міжнародні МСФЗ-експерти КПМГ, по-
силаючись, зокрема, на згадуваний нами параграф 69 МСБО 38, відзначають:

«Каталоги считаются одной из форм рекламных материалов, направленных на стимули-
рование сбыта товаров и услуг, а не статьей запасов, поскольку основная цель катало-

гов — это рекламирование товаров или услуг покупателям».

Аналогічний підхід, уважаємо, доцільно використовувати і  до  інших ре-
кламних матеріалів, як, наприклад, ті ж листівки чи брошури, які покликані 
стимулювати майбутній збут товарів компанії.

Наприкінці звернемося до прихильників податкової обачності. Не виклю-
чаємо, що  в  разі визнання подібних рекламних матеріалів запасами (акти-
вами) новими фарбами можуть заграти інші аспекти оподаткування. Напри-
клад, питання щодо нарахування ПДВ в разі подальшого розповсюдження 
таких матеріалів (як  на  постачання товарів) або  ж стосовно застосування 
коригування фінансового результату, передбаченого п.п. 140.5.10 ПКУ, якщо 
раптом такі «активи» у ході рекламного просування товарів були безоплатно 
передані, приміром, юрособі-дилеру, яка перебуває на єдиному податку. За-
галом помізкувати є над чим. Втім, це вже зовсім інша історія, яка не стосу-
ється нашого запитання.

Іван Заруба, аудитор

«каталоги, описывающие товары или услуги предприятия и бесплатно распространяемые сре-
ди потенциальных покупателей/клиентов, не являются единицами запасов или объектами 

основных средств. такие каталоги считаются формой рекламных или стимулирующих сбыт материа-
лов, поскольку их основной задачей является привлечение внимания покупателей. Поэтому себесто-
имость каталогов признаётся в качестве расходов в момент получения предприятием непосред-
ственно каталогов или  иного доступа к  ним. Предоплата (актив) может быть признана в  отчёте 
о финансовом положении только в той части, в которой платежи производятся авансом, опережая 
получение этих каталогов» 2 .

2  Экспертная 
группа кПмГ 
по международным 
стандартам. мсФо: 
точка зрения кПмГ. 
Практическое руковод-
ство по международным 
стандартам финансовой 
отчетности. 2017/2018: 
в 4 ч. / пер. с англ. 
14-е изд. м.: иПЦ 
«маска», 2018. ч. 1. 
с. 631, 826.
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«Балансова вартість фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедли-
вою вартістю, переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожну дату балансу 

на основі аналізу очікуваних грошових потоків.

сума втрат від зменшення корисності фінансового активу визначається як різниця між його балан-
совою вартістю та  теперішньою вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за поточною 
ринковою ставкою відсотка на подібний фінансовий актив, з визнанням цієї різниці іншими витратами 
звітного періоду».

Резерв під кредитні збитки:  
бажано, але не обов’язково

наше підприємство впродовж останніх двадцяти років регулярно надає пов’язаним компа ніям 
короткострокові поворотні фінансові допомоги для  поповнення оборотних коштів у  разі по-
треби. За весь цей час жодного разу не було випадку несвоєчасного повернення таких позик. 
тому резерв сумнівних боргів на цю дебіторську заборгованість ми не нараховували. у балансі 
відображали позики за їхньою номінальною вартістю. тепер ми переходимо на мсФЗ і прочи-
тали на одному інтернет-форумі, що за мсФЗ на поворотну фінансову допомогу обов’язково 
слід нараховувати резерв під кредитні збитки. чи повинні ми нарахувати на таку заборгованість 
резерв у першій фінансовій звітності за мсФЗ?

П
ередусім треба зазначити, що слід дуже обережно підходити до по-
рад, отриманих на інтернет-форумах. Інколи навіть рекомендації до-
свідчених та авторитетних консультантів вимагають додаткового 

ретельного аналізу конкретних обставин та специфіки діяльності окремо-
го підприємства. Адже загальні рекомендації не можуть враховувати всіх 
особ ливостей.

Тепер щодо резервування кредитних збитків. Відразу відповімо: за припи-
сами МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» резерв кредитних збитків нараховува-
ти не обов’язково… але бажано. Далі обґрунтуємо цю відповідь.

В МСФЗ 9 питання формування відповідного резерву належить до сфери 
зменшення корисності фінансових інструментів. А  в  цій царині різниці між 
системою МСФЗ та системою ПСБО насправді не такі великі, як декому зда-
ється. У цьому неважко переконатися.

Вимоги ПСБО

У  пункті  7 ПСБО 10 «Дебіторська заборгованість» вказано, що  поточна 
дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної за-
боргованості та  заборгованості, призначеної для  продажу), включається 
до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чи-
стої реалізаційної вартості на  дату балансу обчислюють величину резерву 
сумнівних боргів. Тобто в  системі нацстандартизації нарахування резерву 
сумнівного боргу — це питання бази оцінки балансової статті.

Водночас у п. 33 ПСБО 13 «Фінансові інструменти» зазначено таке:

Зауважимо, що в основі оцінки зменшення корисності лежать очікування 
керівництва щодо грошового потоку від повернення позики.

Також доречно буде нагадати, що в системі ПСБО діє принцип обачності, 
відповідно до  якого методи оцінки, що  застосовуються в  бухгалтерському 
обліку, мають запобігати заниженню оцінки витрат і завищенню оцінки акти-
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Параграф 5.5.3 МСФЗ 9
кредитний ризик за фінансовим ін-
струментом значно зріс із моменту 
первісного визнання

суб’єкт господарювання оцінює станом 
на кожну звітну дату резерв під збитки 
за фінансовим інструментом у розмірі, 
що дорівнює очікуваним кредитним 
збиткам за весь строк дії фінансового 
інструменту

Параграф 5.5.5 МСФЗ 9

кредитний ризик за фінансовим 
інструментом не зазнав значного 
зростання з моменту первісного 
визнання

суб’єкт господарювання оцінює резерв 
під збитки за таким фінансовим інстру-
ментом у розмірі, що дорівнює 12-місяч-
ним очікуваним кредитним збиткам

вів у підприємства (п. 3 розділу ІІІ НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності»).

Отже, очікування менеджменту підприємства-кредитора щодо повернення 
позик мають ґрунтуватися на найпесимістичніших прогнозах.

Таким чином, якщо підприємство дотримувалося всіх вимог ПСБО, і при 
цьому в актив балансу короткотермінові позики включалися за номінальною 
вартістю, то це означає тільки одне: керівництво підприємства не мало жод-
них підстав сумніватися в  повному і  своєчасному поверненні наданих сум 
поворотної фіндопомоги.

Судячи з усього, такий оптимізм підтримується як мінімум двома факто-
рами:

�� попередній досвід,

�� «пов’язаність» позичальників та позикодавця.

Вимоги МСФЗ

Принципу обачності в нинішній системі МСФЗ немає. Натомість в основу 
бухгалтерських оцінок покладено принцип нейтральності. Отже, керівництво 
підприємства не повинно, оцінюючи ті чи інші майбутні події, завжди дотри-
муватися найпесимістичніших сценаріїв.

Але в питанні оцінки фінінструментів треба бути обережним. Адже МСФЗ 9 
для зменшення корисності використовує так звану модель очікуваних кре
дитних збитків (ОКЗ), яка вважається більш консервативною, ніж попередня 
модель, яку застосовували за  МСБО  39 «Фінансові інструменти: визнання 
та оцінка» і яку було покладено в основу ПСБО 13 1 .

У параграфі 5.5.1 МСФЗ 9 зазначено, що «суб’єкт господарювання визнає 
резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом». 
Це спонукало деяких спеціалістів заявити, що резерв кредитних збитків слід 
нараховувати за будь-яких обставин. Але при цьому вони не звернули ува-
гу на  ключовий механізм формування резерву, який викладено в  парагра-
фах 5.5.3 та 5.5.5 того ж стандарту:

1  щоправда, між під-
ходом ПсБо 13 та підхо-
дом мсБо 39 є суттєва 
різниця: під час оцінки 
зменшення корисності 
нацстандарт вимагає 
застосовувати поточну 
ставку відсотка, а па-
раграф 63 мсБо 39 
вимагав застосовувати 
первісну ставку від-
сотка. як, до речі, і пара-
граф Б5.5.33 мсФЗ 9.

Слід звернути увагу на те, що нова схема зменшення корисності фінінстру-
ментів, викладена в МСФЗ 9, є дуже молодою. Досвіду її застосування фак-
тично не існує. Практика лише починає напрацьовуватися. Тому в коментарях 
можна натрапити на різні точки зору щодо тлумачення характеру моделі ОКЗ. 
Одні аудитори вважають, що сучасна філософія знецінення фінінструментів 
ґрунтується на тотальному песимізмі, а тому «при оцінці зменшення корис-
ності не розглядається те, створювати резерви чи ні, а завжди обов’язково 
оцінюється їх сума» 2 . Інші пропонують не вдаватися до узагальнень, а аналі-
зувати конкретні обставини, отже, підприємства «мають оцінювати кредитні 
ризики і за наявності підстав визнавати резерв» 3 .

Європейський банківський регулятор (EBA), коментуючи застосування мо-
делі ОКЗ банками, зазначив, що «нульовий резерв має бути рідкістю» (nil al-

2  «мсФЗ 9 „Фінансові 
інструменти”: практичні 
аспекти впровадження 
в україні» // «Практика 
мсФЗ», № 1/2018, с. 34.

3  «Залишки за рахун-
ками в банках: чи по-
трібно оцінювати резерв 
під окЗ?» // «Практика 
мсФЗ», № 6/2019, с. 41.
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«Хоча, як  правило, слід очікувати, що  оцінки окЗ матимуть деяке значення, ми  вважаємо, 
що нульові резерви можуть бути доцільними за певних обставин [nil allowances may be appropriate 

in certain circumstances]. наприклад, нульовий резерв може бути доречними для іпотечних кредитів, які 
з надлишком забезпечені заставою на основі як поточних, так і розумно очікуваних значень вартості 
нерухомості протягом всього терміну дії позики та після врахування будь-яких відповідних коригувань, 
таких як вимушені знижки на продаж» 6 .

5  https://www.bis.org/
bcbs/publ/d350.pdf

6  https://www.pwc.com/
gx/en/audit-services/ifrs/
publications/ifrs-9/ifrs-9-
in-depth-basel-committee-
guidance.pdf

Річне преміювання:  
забезпечення чи умовні зобов’язання?

у липневому номері вашого журналу було вказано про необхідність нараховувати забезпечення під 
щорічну преміальну «тринадцяту зарплату». чи можна обійтись без щомісячних нарахувань та на-
раховувати «тринадцяту зарплату», що підлягає виплаті в січні, повною сумою в кінці грудня?

У
 «Практиці МСФЗ», № 7/2019 на с. 54 було надруковано матеріал «„Три-
надцята” зарплата: чи можлива капіталізація?», в якому розглянуто де-
які аспекти обліку преміальних забезпечень. У цьому контексті ми хоче-

мо звернути увагу на таке:

1) у матеріалі розглядали конкретний випадок, що стався за кон-
кретних обставин;

2) у матеріалі не розглядали питання про те, необхідно нараховува-
ти преміальне забезпечення чи ні;

3) у матеріалі було зазначено, що виплата «тринадцятої зарплати» 
у трудових і профспілкових угодах не обумовлена жодними за-
стереженнями, тобто виплата цієї премії відбувається щороку 
за будь-яких обставин.

якщо ж дивитися на створення преміальних забезпечень абстрактно, то їх 
формування не регламентується якимись специфічними правилами. Тому го-
ловбух, вирішуючи питання, накопичувати чи ні впродовж року преміальні ви-
плати у складі балансових зобов’язань (нарахувань чи забезпечень), мусить 
орієнтуватися на загальні приписи МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’я-
зання та умовні активи».

lowance should be  rare) 4 . Тієї  ж думки дотримується і  Базельський Комітет 
з питань банківського нагляду, суворий прокуратор загальносвітового рівня 5 . 
Отже, регулятори в принципі припускають можливість нульового резервуван-
ня виданої позики. Аудитори PwC у своїх коментарях також залишають простір 
для таких припущень:

4  https://eba.europa.eu/
documents/10180/ 
1965596/Guidelines+on+
Accounting+for+ECL+%2
8EBA-GL-2017-06 %29_
EN.pdf/8a9a9df0-a0cc-
406e-a781-7d4fb753495d

Висновки

Підсумуємо. В основі формування резерву лежать оцінки керівництва під-
приємства-кредитора щодо очікуваних втрат. Таким чином, якщо менеджмент 
підприємства-кредитора у своїх оцінках, як до переходу на МСФЗ, так і після 
такого переходу, схильний до оптимізму та не очікує жодних збитків від операцій 
із «пов’язаними» позиками, то в головбуха не буде підстав для знецінення таких 
позик. Інше питання — як відреагують на такі оцінки та очікування аудитори.

Іван Чалий, к. е. н., головний редактор
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«21. у суб’єкта господарювання може не бути юридичного зобов’язання щодо сплати премії. 
Проте в деяких випадках суб’єкт господарювання практикує сплату премій. у таких випадках 

у суб’єкта господарювання є конструктивні зобов’язання, оскільки в нього немає ніякої реальної аль-
тернативи, крім сплати премії. оцінка конструктивного зобов’язання відображає можливість того, 
що деякі працівники можуть звільнитися без отримання премії.

22. суб’єкт господарювання може достовірно попередньо оцінити своє юридичне зобов’язання або кон-
структивне зобов’язання щодо програми розподілу прибутку чи преміювання, якщо і тільки якщо:

а) офіційні умови програми містять формулу визначення суми виплати;

б) суб’єкт господарювання визначає суми, які підлягають сплаті до того, як фінансову звітність буде 
затверджено до випуску, або 

в) минула практика суб’єкта господарювання чітко вказує на суму його конструктивного зобов’язання».

Параграф 14 МСБО 37 вказує на те, що забезпечення слід визнавати, якщо:

a) суб’єкт господарювання має існуюче зобов’язання (юридичне 
чи конструктивне) внаслідок минулої події;

б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні ви-
годи, буде необхідним і для виконання зобов’язання;

в) можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
У разі невиконання зазначених умов забезпечення не визнають.

Тобто, якщо підприємство звітує щокварталу, на кінець кожного кварталу 
головбух має оцінити наявність у підприємства зобов’язання перед праців-
никами щодо майбутньої виплати їм премії. Необхідність визнавати зобов’я-
зання в пасиві балансу виникне, якщо, беручи до уваги всі наявні свідчення:

�� є радше можливим, аніж неможливим те, що преміальне зобов’я-
зання існує на кінець звітного періоду,

�� ймовірність того, що виплата премії відбудеться, перевищує ймо-
вірність того, що виплата не відбудеться.

Таким чином, кожну річну премію треба аналізувати індивідуально, аналі-
зуючи конкретні умови виплати (Чи є виплата результатом вольового рішен-
ня керівництва? Чи прив’язана виплата до якихось показників обсягу вироб-
ництва, продажу etc? Чи обумовлена виплата якоюсь специфічною подією 
чи умовою (стаж роботи на підприємстві або на конкретній посаді, перемі-
щення виробництва на нове місце etc)?) та попередній досвід таких виплат.

Відповідно до параграфа 19 МСБО 19 «Виплати працівникам» суб’єктові 
господарювання слід визнавати очікувані витрати, пов’язані з преміюванням, 
тоді, і лише тоді, коли:

а) у суб’єкта господарювання є теперішнє юридичне або конструктив-
не зобов’язання здійснити такі виплати в результаті минулих подій;

б) можна достовірно оцінити це зобов’язання.
Той самий параграф наголошує, що  теперішнє зобов’язання існує тоді, 

і лише тоді, коли в суб’єкта господарювання немає реальної альтернативи, 
крім здійснення платежів.

Тут буде корисно звернути увагу на такі пояснення параграфів 21–22 МСБО 19:

якщо сума преміальних виплат може бути суттєвою, але після ретельного 
аналізу керівництво підприємства дійде висновку, що забезпечення під річну 
премію створювати все ж таки не потрібно, то обачний головбух у примітках 
повідомить користувачів фінзвітності про наявність у підприємства умовних 
преміальних зобов’язань.

Ф. Сивий, рахункознавець
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Інвестиційнонерухоме чи основнозасобове?

на  балансі підприємства є  будівля, яку ми  здаємо в  оренду. чи  можна вартість цієї будів-
лі відобра жати не як інвестиційну нерухомість, а за статтею «основні засоби» з переоцінкою 
за справедливою вартістю через капітал? адже в мсБо 16 «основні засоби» вказано, що оЗ 
можна здавати в оренду.

Д
ійсно, основні засоби можуть утримуватися з метою надання в оренду.
Відповідно до параграфа 6 МСБО 16 основні засоби — це матеріальні 
об’єкти, що їх:

а) утримують для використання у виробництві або постачанні това-
рів чи наданні послуг, для надання в оренду або для адміністра-
тивних цілей;

б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного 
періоду.

Водночас параграф 5 МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» визначає ін-
вестнерухомість як нерухомість, утримувану з метою одержати орендні пла
тежі або збільшити вартість капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:

a) використання у виробництві чи під час постачання товарів, на-
дання послуг, чи для адміністративних цілей, або

б) продажу у звичайному ході діяльності.
Будівля може підпадати і під перше, і під друге визначення. В умовах кон-

куренції вимог стандартів головбуху слід прийняти зважене рішення.

На наш погляд, МСБО 40 слід розглядати як спеціальний стандарт, призна-
чений саме для обліку нерухомості. Тоді як МСБО 16 є загальним стандартом. 
Отже, якщо в оренду здають саме нерухомість 1 , то пріоритет необхідно від-
давати приписам МСБО 40.

Слід визнати, що  серед переліку об’єктів, на  які не  поширюється 
МСБО 16, наведеного в параграфі 3 цього стандарту, інвестиційна неру-
хомість не вказана. Проте в параграфі 5 МСБО 16 зазначено, що суб’єкт 
господарювання, який застосовує модель собівартості для  інвестиційної 
нерухомості згідно з МСБО 40, має користуватись моделлю собівартості 
МСБО 16 (відповідна вказівка міститься і в параграфі 56 (а) МСБО 40). Тобто 
за певних обставин інвестнерухомість може обліковуватися за правилами 
МСБО 16, не втрачаючи при цьому статусу інвестнерухомості. Це свідчить 
про визнання з боку МСБО 16 спеціально-пріоритетної природи МСБО 40.

Багатьох українських бухгалтерів іноді дезорієнтує той факт, що відповідно 
до українського Плану рахунків інвестиційну нерухомість обліковують на суб-
рахунку рахунку «Основні засоби». На  наш погляд, таку чудернацьку про-
цедурно-облікову ієрархізацію не можна розглядати як серйозний аргумент 
на користь класифікації нерухомості, зданої в оренду, як ОЗ в активі Балансу.

Що кажуть аудитори?

Коментар КПМГ наголошує на обов’язковості застосування МСБО 40:

1  Відповідно до ст. 181 
Цку до нерухомих речей 
(нерухоме майно, нерухо-
мість) належать земельні 
ділянки, а також об’єкти, 
розташовані на земель-
ній ділянці, переміщення 
яких неможливе без 
їх знецінення та зміни 
їх призначення.

2  мсФо: точка зре-
ния кПмГ. Практи-
ческое руководство 
по международным 
стандартам финансовой 
отчетности, подготовлен-
ное кПмГ. 2015/2016: 
в 3 ч. / пер. с англ. 
12-е изд. м.: альпина 
Бизнес Букс, 2016. ч. 1. 
C. 624.

«если недвижимость соответствует критериям, установленным в мсФо (IAS) 40, то отнесение 
её к инвестиционной недвижимости является обязательным» 2 .

Щоправда, в  питаннях класифікації нерухомості, яку здають в  оренду, 
висновки не є абсолютно категоричними в  усіх випадках. Іноді тут є місце 
професійному судженню. Зазвичай різні тлумачення виникають, коли мова 
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«Зазначено, що  активи зараховані на  баланс за  первісною вартістю із  врахуванням витрат 
на сплату державного мита. Інші додаткові документи: картки бухгалтерських рахунків по обліку 

квартир по рахунку 103 „Будинки та споруди”, де зазначені документи відповідно до яких сформовано 
вартість об’єктів, даних щодо обліку за дебетом рахунку 15 „капітальні інвестиції” поліпшень зазначених 
об’єктів нерухомості, карток обліку основних засобів до перевірки та до заперечень не надано».

заходить про мету утримування нерухомості. Зауважте: дефініція інвестнеру-
хомості, що міститься в параграфі 5 МСБО 40, ґрунтується саме на цій кате-
горії. Ми маємо визнати, що надання в оренду далеко не завжди є кінцевою 
метою утримування конкретного об’єкта нерухомості.

Наприклад, аудитори E&Y у своєму коментарі МСБО 40 зазначають:

«аренда недвижимости до  ее продажи является частой практикой в  сфере недвижимости 
с целью минимизировать оттоки денежных средств и вследствие того, что потенциальные по-

купатели, и в частности те покупатели, которые хотели бы приобрести недвижимость в целях инвести-
рования, могут счесть наличие договоров аренды положительным фактором.

В таких обстоятельствах, не смотря на то, что недвижимость предоставлена арендаторам по договорам 
операционной аренды, намерение удерживать недвижимость с целью продажи в ближайшем времени 
указывает на тот факт, что она должна учитываться как запасы в соответствии с мсФо (IAS) 2» 3 .

3  Применение мсФо: 
в 3 ч. м.: альпина Бизнес 
Букс, 2008. ч 1. с. 972.

4  Див. «ESMA попе-
реджає» // «Практика 
мсФЗ», № 8/2019, с. 14.

5  у цьому випадку під-
приємство вело облік 
за національними стан-
дартами. Втім, проблеми, 
порушені цією справою, 
є так само актуальними 
і для тих підприємств, які 
звітують за мсФЗ.

6  http://reyestr.court.gov.
ua/Review/82346996

як бачимо, в цьому випадку аудитори віддають перевагу не тактичній меті 
підприємства (отримання тимчасового доходу від  оренди), а  стратегічній 
(продаж нерухомості). Таким чином, якщо підприємство підтвердить, що кін-
цевою метою утримання будівлі, яка на дату балансу надана в оренду, є її ви-
користання, наприклад, у виробництві продукції, то ми не виключаємо мож-
ливості визнання такої будівлі основним засобом.

Втім, треба визнати, що  «стратегічні» міркування не  всім видаються пе-
реконливими. Скажімо, інспектори Європейського органу із цінних паперів 
та ринків у ситуації тимчасового надання в оренду об’єкта, який планується 
до продажу, змусили підприємство перекласифікувати такий об’єкт зі складу 
запасів до складу інвестиційної нерухомості 4 .

Вітчизняна практика також знайома із  суперечками навколо статусу не-
рухомості, яку здають в оренду. Наприклад, влітку цього року Окружний ад-
мінсуд м. Києва розглядав справу Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «ПОДІЛ НеРУХОМІСТЬ» проти ГУ ДФС у м. Києві. Підприємство здавало 
квартири в оренду і не класифікувало їх як інвестнерухомість. Податкові ін-
спектори примусово присвоїли квартирам статус інвестнерухомості, за до-
відками агентств нерухомості визначили її справедливу вартість, провели до-
оцінку та донарахували податок на прибуток 5 .

Дозволимо собі подати кілька красномовних цитат з рішення суду (зі збе-
реженням автентичної лексики) 6 :

«Документів щодо використання товариством зазначених квартир в якості основних засобів 
в період 2015–2017 роки у процесі надання послуг, здавання в оренду, здійснення адміністра-

тивних функцій до перевірки не надано».

«Документів щодо проведення товариством відповідних заходів із залучення суб’єктів оціноч-
ної діяльності для визначення справедливої вартості об’єктів нерухомості — квартир до пере-

вірки та до розгляду заперечень не надано».

«<…> суд погоджується з висновками контролюючого органу про те, що позивачем в переві-
ряємому періоді занижено вартість інвестиційної нерухомості».
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У цьому випадку, судячи з усього, суд пішов простим формальним шляхом: 
є факт надання нерухомості в оренду — значить, нерухомість є інвестиційною.

І тут ми маємо звернути увагу ще на одну важливу деталь. Ані МСБО 16, 
ані МСБО 40 чітко не ідентифікують зміст власне оренди. Це, на нашу дум-
ку, означає, що  головбух має звернутися до  «профільного» стандарту  — 
до МСФЗ 16 «Оренда».

Згідно з параграфом 9 МСФЗ 16 договір орендний чи містить оренду, якщо 
передає право контролювати користування ідентифікованим активом протя-
гом певного періоду в обмін на компенсацію.

Не  завжди ті  договори, які контрагенти називають орендними, є  такими 
з точки зору МСФЗ.

Наприклад, за договором «орендодавець» має забезпечити зберігання запа-
сів «орендаря» у своїх приміщеннях, але «орендодавець» сам вирішує, в яких 
саме приміщеннях та як саме буде розміщено запаси. Такий договір «оренди» 
навряд чи буде ідентифіковано власне орендним у бухгалтерському розумінні. 
Адже «орендар» не керує об’єктом оренди, а отже, не контролює його, та й сам 
цей об’єкт найімовірніше де-факто не є ідентифікованим. За подібних обставин 
надходження «орендної плати» до власника приміщень не будуть розглядати 
в бухобліку як орендні платежі, і, як наслідок, приміщення не будуть вважатися 
інвестиційною нерухомістю. Такі приміщення обліковуватимуть як звичайні ОЗ.

 Здебільшого надання нерухомості в оренду приведе до її класифікації як інвестиційної не-
рухомості. але за певних умов у принципі не виключена ідентифікація конкретного об’єкта, переданого 
іншій стороні у платне користування, як основного засобу. Відповідні судження потребуватимуть пере-
конливого обґрунтування та підтримки аудиторів.

Іван Чалий, к. е. н., головний редактор

Звіт про платежі на користь держави: 
чи буде штраф за неподання?

ми — видобувне підприємство, яке зобов’язане подавати Звіт про платежі на користь держа-
ви (далі — Звіт). Подати його було необхідно не пізніше 1 вересня 2019 року, проте ми цього 
не зробили через відсутність форми. чи передбачено штраф за це? можливо, слід було звіту-
вати в довільній формі?

Д
ійсно, хвилюватися є через що. Відповідальність за порушення подан-
ня Звіту є досить суттєвою. Так, згідно з п. 1 ст. 14 Закону № 2545 1   
суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у видобувних галу-

зях, материнські підприємства у видобувних галузях, які є суб’єктами роз-
криття інформації, несуть відповідальність за такі правопорушення, як:

�� нерозкриття інформації або порушення строків її розкриття, пе-
редбачених ст. 12 Закону № 2545, які призводять до накладення 
штрафу в розмірі 5 000 НМДГ (85 000,00 грн);

�� розкриття Звіту (консолідованого Звіту), який містить непов ну 
інформацію про діяльність суб’єкта, передбачену ст.  6  Закону 

1  Закон україни «Про 
забезпечення прозо-
рості у видобувних га-
лузях» від 18.09.2018 р. 
№ 2545-VIII.
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 Погоджується з такою думкою і міненергетики. Воно в листі від 15.08.2019 р. 3  заува-
жило, що станом на цю дату створення багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ перебуває на ста-
дії узгодження Положення про групу та формування її складу. також фахівці відомства зазначають дві 
важливі речі:
— надання звітів за 2018 рік суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, 
буде можливе після затвердження форм звітів у встановленому порядку;
— суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, не можуть бути притягнуті 
до відповідальності за неподання до 01.09.2019 р. Звіту за 2018 рік.

Крім цього, Міненергетики на своєму офіційному сайті розмістило подібне 
за змістом інформаційне повідомлення 4 . Так, подання Звіту за 2018 рік буде 
розпочато після набрання чинності постановою Кабміну про затвердження 
обсягів та форм такого звіту. Відповідно, і штрафи загрожують у разі нероз-
криття Звіту вже після набрання чинності зазначеною постановою.

Тож тримайте руку на пульсі. як тільки пройдуть усі організаційні процеду-
ри, Звіт доведеться подати. Крім цього, радимо вам звернутися до Міненер-
гетики із власним запитом. як бачите, це відомство досить лояльне, а отже, 
його письмова відповідь стане вам у пригоді.

Анна хомюк, головний редактор газети «Професійний бухгалтер»

3  Зазначеним листом 
із нами поділився чи-
тач. Лист є відповіддю 
на звернення.

4  Див. mpe.kmu.gov.
ua → «Інфо-блоки» → 
«Ініціатива прозорості ви-
добувних галузей» (http://
mpe.kmu.gov.ua/minugol/
control/uk/publish/
article?art_id=245392057).

№ 2545, порушення встановленого порядку розкриття інформа-
ції у  видобувних галузях, передбаченого ст.  12  Закону №  2545, 
які призводять до накладення штрафу в  розмірі 2 000  НМДГ 
(34 000,00 грн).

Справи про ці  правопорушення розглядає Міненергетики. При цьому 
штраф може бути накладено протягом шести місяців з дня виявлення пору-
шення, але впродовж одного року з дня його вчинення.

Проте поспішимо вас заспокоїти. Відповідальності ви зможете уникнути. 
Відповідно до ч. 6 ст. 6 Закону № 2545 суб’єкти розкриття інформації готу-
ють Звіт в обсязі та за формою, попередньо погодженими незалежним 
адміністратором та багатосторонньою групою з  імплементації ІПВГ 2 ,  
а в разі запровадження електронної системи подання та аналізу звітнос-
ті  — багатосторонньою групою з  імплементації ІПВГ, та  затвердженими 
Кабміном.

Незалежного адміністратора мають обирати на  конкурсній основі 
Міненер гетики з подальшим схваленням багатосторонньою групою з  імп-
лементації ІПВГ (ч.  2  ст.  10 Закону №  2545). Тож для  того щоб суб’єкти 
господарювання, які займаються видобувною діяльністю, мали змогу по-
давати Звіт, необхідні такі передумови:

�� багатостороння група з імплементації ІПВГ має почати роботу та

�� погодити порядок проведення конкурсу для обрання незалежно-
го адміністратора;

�� форма Звіту має бути затверджена та  погоджена відповідно 
до вимог ч. 6 ст. 6 Закону № 2545. як бачимо, на сьогодні цього 
не зроблено, тож вини суб’єкта господарювання в неподанні Звіту 
немає.

2  Ініціатива прозорості 
видобувних галузей.
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Переоцінки фінінструментів: 
три в одному
коли мова заходить про «справедливу» оцінку фінансових інструментів, головбуху слід бути дуже пиль-
ним. Практика свідчить, що в цій царині бухгалтери часто почуваються не вельми впевнено. Знайти фіс-
кальний затишок на цьому мінному полі також не сподівайтеся. Втім, інколи можна спробувати підстелити 
соломки.
сьогодні ми розглянемо три проблеми, пов’язані з бухгалтерськими переоцінками фінансових активів 
та зобов’язань за справедливою вартістю.

Б. Фіціар,  
текс едвайзер

ВлАСНО-КРЕДиТНий РиЗиК

У
 червні ми описували оптимізаційну схему, що ґрунтується на переоцінці 
фінансових зобов’язань за справедливою вартістю 1 , але не всі голов-
бухи зрозуміли, як саме слід застосовувати модель переоцінки боргу, 

обумовлену зміною власного кредитного ризику. Тому сьогодні ми  трохи 
глибше проаналізуємо цей механізм.

Ілюстративні приклади до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» містять опис 
практичного втілення настанов параграфа Б5.7.18 цього стандарту.

1  Див. «Власно-кредитні 
бенефіти» // «Практика 
мсФЗ», № 6/2019, с. 49.

ПРиКлАД

Першого січня 20Х1  року підприємство емітувало десятирічні облігації за  номінальною 
вартістю 150 000  г. о. із фіксованим річним купоном на 8 %, що зумовлює щорічні платежі 
в сумі 12 000 г. о. Таку облігаційну дохідність визнано ринковою.

Підприємство використовує ставку LIBOR як орієнтир (benchmark).

На дату емісії ця ставка становить 5 %.

На кінець першого року ставка LIBOR знизилася до 4,75 %, а справедлива вартість обліга-
ційної позики становила 153 811 г. о., що відповідає їхній дохідності в 7,6 % річних. Тобто дис-
контування облігаційного грошового потоку за цією ставкою дасть результат у сумі справед-
ливої вартості: [12 000 г. о. × (1 – (1 + 0,076)-9) : 0,076] + 150 000 г. о. × (1 + 0,076)-9 = 153 811 г. о.

Керівництво підприємства виходить з припущення, що зміна ставки LIBOR зумовлена тіль-
ки змінами в ринкових умовах.

Розрахунки емітента:

1) внутрішня дохідність облігацій на початок їхнього обігу: 8 % – 5 % = 3 %;

2) визначають ставку на  кінець першого року, яку використовують для  дисконтування. 
Ця ставка складається з двох елементів: LIBOR-бенчмаркер та внутрішня дохідність:

4,75 % + 3 % = 7,75 %

3) теперішня вартість грошового потоку (щорічні відсотки в сумі 12 000 г. о. впродовж років 
із другого до десятого + номінал у сумі 150 000 г. о. наприкінці десятого року) на кінець пер-
шого періоду за ставкою 7,75 % становить 152 367 г. о.;

4) зростання справедливої вартості облігаційної позики, що зумовлено не ринковими фак-
торами, а власним кредитним ризиком: 153 811 г. о. – 152 367 г. о. = 1 444 г. о.
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ПРиКлАД (продовження)

Отже, дорожчання облігацій на суму 1 444 г. о. обумовлене зниженням власного кредитно
го ризику емітента;

5) зростання справедливої вартості облігаційної позики, що зумовлено ринковими факто-
рами:

153 811 г. о. – 1 444 г. о. – 150 000 г. о. = 2 367 г. о.

Таким чином, дооцінка боргового фінансового інструменту на кінець першого року буде ві-
дображена в кореспонденції з дебетом двох рахунків (формат національного Плану рахунків):

Дт 97 на суму 2 367 г. о. (збільшення витрат звітного періоду).

Дт 41 на суму 1 444 г. о. (зменшення іншого сукупного доходу).

Нагадаємо, що в прикладі, який розглянуто в «Практиці МСФЗ», № 6/2019 
йшлося не про дооцінку боргу, а про його уцінку. Тому сума зменшення спра-
ведливої вартості боргу, яка була обумовлена зростанням власного кредит
ного ризику, збільшить не дохід емітента, а його капітал (інший сукупний до-
хід) за кредитом рахунку 41.

Зважаючи на те, що LIBOR зараз уже не в моді 2 , можливо, більш реле-
вантним бенчмаркером у вітчизняних реаліях будуть тривіальні ставки рефі-
нансування НБУ. Воно і податківцям якось зрозуміліше.

ТРАНЗиТНІ ДООЦІНКи

як відомо, транзит від ПСБО до МСФЗ зазвичай призводить до переоцінки 
багатьох статей балансу. Такі переоцінки можуть вплинути на податковий об-
лік. Постанова Шостого київського апеляційного адмінсуду від 06.08.2019 р. 
у справі 640/4916/19 3  є цікавою ілюстрацією фіскальних наслідків, спричи-
нених транзитними бухкоригуваннями.

Компанія 2015  року переходила на  МСФЗ, достроково застосувала 
МСФЗ 9 4  та дооцінила фінінвестиції. Суми такої дооцінки були відображені 
в капіталі. Це обґрунтовано посиланням на параграф 11 МСФЗ 1 «Перше за-
стосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» та пояснено змі-
ною облікової політики 5 .

При цьому компанія відповідно до параграфа 4.1.5 МСФЗ 9 включила від-
повідні інвестиції до складу фінансових активів, що їх оцінюють за справед-
ливою вартістю з визнанням переоцінки у складі прибутку/збитку.

Під час продажу інвестицій компанія включила їхню дооцінену вартість 
до складу собівартості реалізації.

На думку податкового органу, компанія «неправомірно віднесла до складу 
собівартості реалізованих інвестицій дооцінку <…> без відображення дооцін-
ки фінансових інвестицій у складі доходів та у фінансовій звітності».

Податківці зробили донарахування податку на прибуток.

Компанія подала до суду.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва адміністратив-
ний позов було задоволено: визнано протиправним та скасовано податкове 
повідомлення-рішення ГУ ДФС у місті Києві.

Податківців такий результат не  задовольнив, і  вони подали апеляційну 
скаргу, в  якій, посилаючись на  невідповідність висновків суду обставинам 
справи, просили оскаржуване судове рішення скасувати та  ухвалити нову 
постанову про відмову в задоволенні позовних вимог у повному обсязі. Апе-
лянт мотивував свої вимоги тим, що суд першої інстанції неповністю з’ясував 

2  Див. «майбутня 
реформа міжбанків-
ських ставок та її вплив 
на мсФЗ» // «Практика 
мсФЗ», № 6/2019, с. 55.

3  http://reyestr.court.gov.
ua/Review/83551774

4  Цей факт суд устано-
вив посиланням на при-
мітки до фінзвітності 
компанії.

5  Зараз ми не будемо 
аналізувати те, як саме 
переоцінка фінактивів 
була асоційована зі змі-
ною облікової політики.
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«… у 8 параграфі мсФЗ 1 наводиться приклад, як складається фінансова звітність при 
переході на мсФЗ, і який засвідчує, що якщо перший період, щодо якого суб’єкт господа-

рювання складає фінансову звітність за мсФЗ, закінчується 31 грудня 2015 року, і вирішує пока-
зувати порівняльну інформацію за 1 рік, то датою переходу на мсФЗ є початок робочого дня (ро-
боти) 1  січня 2014 року (або, що  теж саме, кінець робочого дня (закінчення роботи) 31  грудня 
2013 року)».

обставини справи, порушив норми матеріального та процесуального права, 
що призвело до неправильного вирішення справи.

Судді Шостого київського апеляційного адмінсуду зауважили, що:

Також колегія суддів установила, що «дооцінка фінансових інвестицій про-
водилась станом на 31 грудня 2014 року, станом на 31 грудня 2015 року, в пе-
ріод переходу Товариства на МСФЗ», і «при цьому, у фінансовій звітності, яка 
подавалась за 2015 рік і яка містила дані трансформованої звітності за порів-
нювальний період — 2014 рік — міститься інформація щодо дооцінки фінан-
сових інвестицій за 2014 рік».

Висновки суду:

1. Доводи апеляційної скарги спростовуються встановленими су-
дом першої інстанції обставинами, наявними в матеріалах справи 
доказами та нормами права, що зазначені в мотивувальній час-
тині оскаржуваного рішення суду.

2. Апеляційну скаргу ГУ ДФС у м. Києві залишити без задоволення.
3. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва залиши-

ти без змін.
Наші вітання!

МСБО 39 vs МСФЗ 9

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.07.2019 р. 
№ 826/9033/17 6  може збентежити навіть досвідченого фахівця.

Страхова компанія з 2014 року звітувала за МСФЗ. якщо ми правильно 
зрозуміли матеріали справи, деякі фінансові активи оцінювалися за  собі-
вартістю. Такий підхід обґрунтовували посиланням на параграфи 46, 54, 55, 
59, 66 МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Податкова перевірка, проведена за результатами 2015 року, встановила 
необхідність дооцінити цінні папери. Розрахунок переоцінки цінних паперів 
було здійснено на основі біржового курсу цінних паперів відповідно до даних 
ПАТ «Фондова біржа «Іннекс» та наведено в акті перевірки. Це спричинило 
відповідні податкові донарахування.

Слід наголосити, що свої висновки податківці обґрунтовували посилання-
ми на вимоги МСФЗ 9, який підприємство у 2015 році не застосовувало.

Податківці зазначили: «з положень пп. 4.1.1–4.1.5 МСФЗ 9 вбачається, 
що  після первинного визнання суб’єкт господарювання оцінює фінансо-
вий актив за  справедливою вартістю». З  посиланням на  параграф  5.4.2 
МСФЗ 9 вони вказали на  те, що «кращим свідченням справедливої вар-
тості є  ціни котирування на  активному ринку. якщо ринок для  фінансо-
вого інструменту не  є  активним, суб’єкт господарювання встановлює 
справедливу вартість, застосовуючи метод оцінювання». Цього їм  було 
мало, і вони звернулися до параграфа 24 МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 
вартості», яким «передбачено, що  справедлива вартість  — це  ціна, яка 
була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання 
у звичайній операції на основному (або найсприятливішому) ринку на дату 

6  http://reyestr.court.gov.
ua/Review/83626151



www. ibuhga l te r.ne tвересень 2019, № 954

ПОДАтКОВЕ ПЛАНУВАННЯ

«мсФЗ 9, виданий у жовтні 2010 р. 7 , змінив параграфи 2, 4, 8, 9, 58, 63, 88г), 89б), 90, 96в), 
103Б, 103В, 103и, 104, 108В, кЗ3–кЗ4, кЗ8, кЗ84, кЗ95, кЗ114а) та кЗ118б) і вилучив па

раграфи 1, 10–57, 61, 66–70, 79, 103є–103З, 103І, 103Ї, 105–107а, кЗ4Б–кЗ4и, кЗ9–кЗ12а, кЗ14, 
кЗ15, кЗ27–кЗ83 та кЗ96».

7  мова йде про пере-
випуск мсФЗ 9 у жовтні 
2010 року, який мав би 
почати застосовувати-
ся до річних періодів, 
що починалися з/піс-
ля 1 січня 2013 року. 
Цю версію стандарту 
пізніше було відтермі-
новано, а згодом вида-
лено. Її замінила версія 
2014 року, але версію 
2010 року можна було 
застосовувати, якщо 
дата першого застосу-
вання була до 1 лютого 
2015 року.

оцінки за поточних ринкових умов (тобто вихідна ціна), незалежно від того, 
чи спостерігається така ціна безпосередньо, чи оцінена за допомогою ін-
шого методу оцінювання».

Страхова компанія стала позиватися на податківців до суду, наполягаючи 
на тому, що у 2015 році вона застосовувала МСБО 39, а не МСФЗ 9.

У першій інстанції перемога була за платником податків. Але Київський 
апеляційний адміністративний суд став на бік податківців. Цю позицію під-
тримав і Окружний адміністративний суд міста Києва.

Найцікавіше в цій справі — надзвичайно оригінальні підстави для судових 
вердиктів. Це щось поза межами добра і зла:

«… суд апеляційної інстанції висновувався на тому, що правовий підхід застосований відповіда-
чем щодо дооцінки цінних поточних фінансових інвестицій позивача відповідає вимогам зако-

нодавства. Посилання позивача на положення підпунктів 46, 54, 55, 59, 66 МСБО 39 є необґрунтова
ними, оскільки вказані норми МСБО 39 виключені ще 17 жовтня 2013 року. При цьому, посилання 
позивача на те, що оцінка вартості фінансових інвестицій здійснюється ним згідно МСБО 39 в редак
ції для  підприємств, що  не застосовують МСФЗ  9, є  голослівними, нормативно не  підкріпленими 
і в даному випадку до уваги не приймаються».

Відверто кажучи, цю нісенітницю важко коментувати без застосування та-
буйованої лексики.

Щоб розібратися в хитросплетіннях обліку фінінструментів, слід пригадати 
нещодавнє минуле.

МСФЗ 9 набув чинності лише рік тому. До 2018 року він існував у кількох вер-
сіях і міг застосовуватися на добровільних засадах. При цьому в разі його ви-
користання одночасно фрагментарно застосовували МСБО 39. Тобто МСБО 39 
до обов’язкового запровадження МСФЗ 9 фактично існував у двох версіях:

�� повноцінний стандарт для  повноформатного обов’язкового за-
стосування,

�� урізана версія стандарту для використання одночасно з добро-
вільним застосуванням МСФЗ 9.

Обидві версії МСБО 39 було викладено на сайті Мінфіну 2015 року.

Таким чином, до 2018 року, якщо підприємство не ухвалювало рішення про 
дострокове застосування МСФЗ 9, воно повинно було застосовувати повну 
версію МСБО 39. Так і робила страхова компанія.

Про які ж виключення з тексту МСБО 39 йдеться в рішенні суду?

Можемо лише припустити, що тут мається на увазі параграф 103К урізаної 
версії МСБО 39, яка була розміщена на сайті Мінфіну у 2015 році:

Але зауважте: у  цьому самому параграфі було чорним по  білому чітко 
та  абсолютно недвозначно вказано: «Суб’єкт господарювання застосовує 
ці зміни, якщо він застосовує МСФЗ 9, виданий у жовтні 2010 р.».

якщо ж ви подивитесь у тексти МСБО 39, що розміщені на сайті Мінфіну 
у 2016 та 2018 роках, то на місці параграфа 103К ви побачите такий промо-
вистий напис: «Цей параграф посилається на зміни, які ще не набрали чин
ності, тому він не включений до цього видання». При цьому всі згадані в рі-
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шенні суду параграфи МСБО 39 в текстах стандарту зразка 2016 р. та 2019 р. 
присутні. Тобто жодних вилучень так і не сталося.

А тепер вишенька на торті.

У вересні 2016 року до МСФЗ 4 «Страхові контракти» було внесено зміни 
(додано параграфи 20A–20Q). Страховим компаніям було дозволено засто-
совувати так званий підхід відтермінування (deferral approach): це тимчасовий 
виняток щодо застосування МСФЗ 9. У разі прийняття цього підходу страхо-
ві компанії можуть продовжувати користуватися МСБО 39 до 2021 року 8 . 
На жаль, Мінфін досі не спромігся оприлюднити офіційний український пере-
клад цих змін. Крім того, в переліку МСФЗ-2018, розміщеному на сайті Мін-
фіну 9 , МСФЗ 4 чомусь узагалі немає.

Ситуація рафіновано абсурдна. І ми просто не уявляємо, як можна зараз 
працювати головбухом страхової компанії.

І ще хотілося б довідатися, як там просувається судова реформа. Ну, ква-
ліфікації, атестації, чи що там у них? Бо щось уже пора робити. як казав кла-
сик — «может, что-то в консерватории подправить?».

8  а може навіть пізні-
ше, якщо застосування 
мсФЗ 17 «страхові 
контракти» буде відтермі-
новано.

9  https://mof.gov.ua/uk/
mizhnarodni-standarti-
finansovoi-zvitnosti
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«б) нарахування є зобов’язанням оплатити товари або послуги, що були отримані або надані, 
але не були сплачені, на них не були виставлені рахунки або вони не були офіційно узгоджені 

з постачальником, включаючи суми, які підлягають виплаті працівникам (наприклад, суми, пов’язані 
з нарахованою оплатою відпусток). Хоча іноді необхідно оцінювати суму або визначати час здійснення 
нарахувань, невизначеність, як правило, є значно меншою, ніж у випадку забезпечень.

Нарахування часто відображають у звітності як частину торговельної та іншої кредиторської заборго-
ваності, тоді як забезпечення відображають у звітності окремо».

Провіжн-шпаргалка:  
ПСБО vs МСФЗ
наш журнал уже друкував стислі компаративи щодо обліку основних засобів 1 , запасів 2  та фінінстру-
ментів 3 . тепер черга наступної облікової категорії — забезпечень. розглянемо десять найцікавіших від-
мінностей між правилами обліку забезпечень у системах ПсБо та мсФЗ.

В. Чучупака,  
викладач бухгалтерського обліку

1  «Практика мсФЗ», 
№ 1/2018, с. 53.

2  «Практика мсФЗ», 
№ 3/2019, с. 48.

3  «Практика мсФЗ», 
№ 4/2019, с. 52.

1. НАРАхУВАННя

У
  системі МСФЗ існує категорія зобов’язань, що  фактично є  проміж-
ною між звичайною кредиторською заборгованістю та забезпеченнями. 
Це так звані нарахування (accruals). Опис цього облікового феномену 

можна знайти в параграфі 11 (б) МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’я зан-
ня та умовні активи»:

Система ПСБО не виокремлює нарахування як різновид зобов’язань. Ба-
гато сум, які в системі МСФЗ зазвичай відносять до нарахувань і не наво-
дять за статтею забезпечень, у системі ПСБО включаються до складу забез-
печень.

2. йМОВІРНІСТь

У системі ПСБО, як і в системі МСФЗ, ймовірність зменшення економіч-
них вигід у майбутньому — одна з  умов ідентифікації зобов’язання. Втім, 
національні стандарти не  уточнюють, який саме ступінь ймовірності веде 
до необхідності визнавати зобов’язання в балансі. В МСБО 37 відповідні 
настанови є. Цей стандарт розглядає вибуття ресурсів чи іншу подію як імо
вірну, якщо більш можливо, що подія відбудеться, ніж не відбудеться, тобто 
ймовірність того, що подія відбудеться, перевищує ймовірність того, що по
дія не  відбудеться. Це  правило інколи називають «порогом 50 %». якщо 
ймовірність вибуття ресурсів перевищує цей поріг, підприємство має ви-
знати забезпечення.

3. ВиТРАТНІСТь

Згідно з ПСБО 11 «Зобов’язання» суми створених забезпечень визнаються 
витратами (за винятком суми забезпечення майбутніх видатків на демонтаж 
та рекультивацію, що включається до первісної вартості основних засобів).
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Міжнародні стандарти такої вказівки не містять. Суми забезпечень, залеж-
но від конкретних обставин, можуть списуватися на витрати звітного періоду 
чи капіталізуватися у вартості відповідних активів.

4. РЕКУльТиВАЦІя: ПРиЧиНи

Згідно з ПСБО 7 «Основні засоби» забезпечення щодо демонтажу, перемі-
щення об’єкта ОЗ та доведення земельної ділянки, на якій він розташований, 
до стану, придатного для подальшого використання (далі — забезпечення під 
рекультивацію), створюють «відповідно до законодавства».

У  системі МСФЗ забезпечення на  рекультивацію можуть створюватися 
не лише через вимоги законодавства, але і  внаслідок самостійного взяття 
на себе підприємством так званих конструктивних зобов’язань.

5. РЕКУльТиВАЦІя: НАСлІДКи

МСБО 16 «Основні засоби» зазначає, що до собівартості об’єкта основних 
засобів включають попередньо оцінену суму витрат на демонтаж, переміщен-
ня об’єкта та відновлення території, на якій він розташований, зобов’язання 
за якими суб’єкт господарювання бере або коли купує цей об’єкт, або коли 
використовує його протягом певного періоду з  метою, яка відрізняється 
від виробництва запасів протягом цього періоду.

У системі ПСБО немає обмеження щодо формування забезпечення на ре-
культивацію тільки для відшкодування того збитку, який не спричинений ви-
робництвом запасів.

6. ТЕПЕРІШНя ВАРТІСТь

Відповідно до  МСБО  37 у  випадках, коли вплив вартості грошей у  часі 
суттєвий, сума забезпечення має бути теперішньою вартістю видатків, які, 
як очікується, будуть потрібні для погашення зобов’язання. Отже, забезпе
чення дисконтують у тих випадках, коли цей вплив є суттєвим.

Система ПСБО не містить подібних спеціальних вимог щодо забезпечень.

7. ВІДПУСТКи: СТАТТя

ПСБО 11 вимагає створювати забезпечення для відшкодування наступних 
(майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам.

У системі МСФЗ не вимагається створювати саме забезпечення під оплату 
майбутніх відпусток працівникам. Часто відповідні зобов’язання відобража-
ють у складі нарахувань як кредиторську заборгованість з оплати праці.

8. ВІДПУСТКи: РОЗРАхУНОК

Національні стандарти регламентують механізм розрахунку суми нараху-
вання забезпечення під відпускні виплати та механізм інвентаризації такого 
забезпечення.

МСФЗ спеціально не стандартизують зазначені процедури.

9. СПРОщЕННя

Мікропідприємства, платники єдиного податку та  непідприємницькі то-
вариства відповідно до НПСБО 25 «Спрощена фінансова звітність» можуть 
не створювати забезпечення наступних витрат і платежів. У такому разі вони 
«визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення». На практиці 
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більшість бухгалтерів сприймає цю норму як дозвіл не проводити «відпуск-
ні» нарахування впродовж тих періодів, коли працівники заробляють оплату 
майбутньої відпустки.

Система МСФЗ не містить подібних допусків.

10. ГАРАНТІї

ПСБО 11 зазначає, що на виконання гарантійних зобов’язань слід створи-
ти забезпечення.

МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» визнає, що природа гарантій-
них зобов’язань у різних галузях і договорах може бути суттєво різною. Деякі 
гарантії запевнять клієнта в тому, що відповідна продукція функціонуватиме 
так, як передбачали сторони, оскільки вона відповідає узгодженим специфі-
каціям. За  такими гарантіями формують забезпечення. Інші гарантії додат
ково до запевнення про те, що продукція відповідає узгодженим специфіка-
ціям, передбачають надання клієнтові певної послуги. Щодо таких гарантій 
забезпечення не  створюють. Їх  відображають як  заборгованість перед по-
купцем за  виокремленим контрактним зобов’язанням (аванс, відстрочений 
дохід etc).
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Оборотні техношини: 
списувати під час установлення 
чи амортизувати?
Бухгалтери звикли до того, що вартість запасів списують на витрати в одному режимі, а вартість основ-
них засобів — в іншому. але в ситуації, коли запаси є частиною основних засобів, можуть виникнути за-
питання щодо формування ефективної моделі їх списання.

Іван Заруба,  
аудитор

Щоби проілюструвати проблему, розглянемо особливості обліку 
оборотних активів, які включені до складу необоротного акти-
ву, на конкретному прикладі із практики.

Підприємство інтенсивно використовує технологічний транспорт. Шини 
на цьому транспорті зношуються в середньому за пів року. Вартість нових 
шин повністю списують на витрати в момент установлення на транспорт. У по-
точному році керівництво ухвалює рішення змінити метод списання вартості 
шин: їх амортизацію будуть нараховувати щомісяця та рівномірно. Чи потріб-
но, змінюючи спосіб списання вартості шин, здійснювати ретроспективний 
перерахунок відповідних списань за попередні періоди?

Перш ніж відповісти на це запитання, слід проаналізувати адекватність но-
вообраного керівництвом методу списання вартості шин на витрати періоду.

Такі статті, як запасні частини, резервне обладнання й допоміжне обладнання 
класифікуються як об’єкти основних засобів, якщо відповідають такому визначен-
ню, зокрема щодо очікуваного використання протягом більш ніж одного періоду. 
Інакше ці активи визнають запасами (параграфи 6, 8 МСБО 16 «Основні засоби»).

Цілком очевидно, що шини з піврічним строком корисної експлуатації, 
тобто менше ніж один звітний період (рік), не відповідають визначенню 
основних засобів. Тому їх необхідно класифікувати як запаси та обліко-
вувати згідно з  вимогами МСБО  2 «Запаси». якщо звернутися до  цього 
стандарту, то можна дійти висновку, що балансову вартість запасів визнають 
у витратах у момент продажу, за винятком випадків, коли такі запаси є час-
тиною первісної вартості інших активів, наприклад створюваного компанією 
об’єкта основних засобів або продукції, що випускається. У таких ситуаціях 
вартість запасів визнають витратами протягом строку корисної експлуатації 
об’єкта основних засобів у вигляді його амортизації або, відповідно, під час 
продажу готової продукції у складі її собівартості (параграфи 34, 35 МСБО 2).

Також можливі й  інші випадки використання запасів, наприклад для  ре-
монту та  поточного обслуговування об’єкта основних засобів. Ця  ситуація 
врегульована параграфом 12 МСБО 16. Так, компанія, згідно з принципом 
визнання з параграфа 7 МСБО 16, не включає до балансової вартості об’єкта 
основних засобів витрати на його щоденне технічне обслуговування. Навпа-
ки, ці витрати визнають у складі прибутку чи збитку, коли їх здійснено 
(incurred). Витрати на повсякденне технічне обслуговування складаються пе-
реважно з витрат на оплату праці та придбання витратних матеріалів, а та-
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кож можуть включати витрати на незначні деталі. При цьому в контексті по-
яснень щодо визнання витрат із Концептуальної основи фінансової звітності 
(далі — КО), вважаємо, під здійсненням витрат у такому разі можна розуміти 
саме списання (передання) запасів у  використання. Таке негайне визнання 
витрат, по суті, обумовлене тим, що від подібних запасів не очікують отримати 
майбутні економічні вигоди поза межами поточного звітного періоду, в якому 
їх використали за призначенням. Крім того, в МСБО 2 немає будь-яких зга-
док про можливість амортизувати такі активи, як запаси. Тому можна дійти 
висновку, що  немає достатніх підстав, аби відповідні активи на  якийсь 
час «зависали» в Балансі і списувалися за амортизаційною моделлю (па-
раграфи 4.25 (б), 4.52, 4.33, 4.4 (а), 4.45 КО).

Наприклад, експерти КПМГ, коментуючи так званий метод базового запа-
су, відзначають таке:

«Порядок учёта, применяемый в рамках мсФо, зависит от того, будет ли оборудование ис-
пользоваться в течение более чем одного периода. если оно будет использоваться в течение 

более чем одного периода, то  оно отвечает определению основных средств и  будет признаваться 
по первоначальной стоимости и амортизироваться на протяжении ожидаемого срока его полезного 
использования <...>. В противном случае такое оборудование относится к категории запасов. Если 
оборудование относится к запасам, оно будет оцениваться по наименьшей из двух величин: себес-
тоимости и  чистой возможной цены продажи, и  соответствующие единицы будут относиться 
на расходы по мере их расходования (замены)» 1 .

1  Экспертная 
группа кПмГ 
по международным 
стандартам. мсФо: 
точка зрения кПмГ. 
Практическое руковод-
ство по международным 
стандартам финансовой 
отчетности. 2017/2018: 
в 4 ч. / пер. с англ. 
14-е изд. м.: иПЦ 
«маска», 2018. ч. 1. 
с. 843–844.

Водночас КО, у  принципі, не  заперечує можливості визнавати витрати 
на  підставі будь-яких процедур систематичного й  раціонального розподілу 
(тобто у вигляді амортизації, процедура якої описана в профільних стандар-
тах, наприклад у тому ж МСБО 16), проте обов’язкова умова для використан-
ня такого підходу — виникнення економічних вигід протягом декількох облі
кових періодів і відсутність прямого зв’язку з доходом. У такому разі розподіл 
забезпечить визнання витрат у тих облікових періодах, у яких було спожито 
відповідні економічні вигоди від  активу (параграф 4.51 КО). При цьому па-
раграф 4.52 КО допускає визнання витрат тоді й тією мірою, в якій майбутні 
економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню ак-
тиву в балансі. Тому ми, у принципі, не виключаємо можливості визначення 
будь-яких інших підходів до списання вартості подібних активів на витрати, 
якщо вони мають на меті достовірніше подання інформації у фінансовій звіт-
ності та можуть бути обґрунтовані.

Водночас компанія має врахувати, що йдеться про шини для технологіч
ного транспорту, який можуть використовувати, наприклад, у  процесі ви-
робництва продукції. У такому разі собівартість шин може класифікуватися 
як витрати на переробку та обліковуватися (відноситися на собівартість про-
дукції, яку виготовляють) згідно з вимогами параграфів 12–14 МСБО 2.

До витрат на виробництво, серед іншого, відносять:

�� витрати, які прямо пов’язані з  одиницями виробництва (напри-
клад, оплату праці виробничого персоналу й матеріали);

�� розподілені постійні та змінні виробничі накладні витрати, що ви
никають під час виробництва готової продукції (параграф  12 
МСБО 2).

Тому, якщо витрати на «техношини» є для підприємства виробничими 
накладними витратами, такі витрати слід розподіляти на  одиниці про-
дукції, використовуючи відповідну базу (параграфи 13, 14 МСБО 2). І якщо 
підприємство помилково не розподіляло подібні витрати, унаслідок чого були 
перекручені показники попередньої фінансової звітності, доведеться розгля-
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нути питання про необхідність ретроспективно виправляти помилки минулих 
періодів згідно з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та по-
милки».

Отже, керівництву компанії потрібно уважно й ретельно проаналізува-
ти, чи доцільно змінювати методику списання вартості шин на користь 
їх щомісячної амортизації.

якщо після такого аналізу менеджмент підприємства все-таки дійде ви-
сновку, що способом списання шин, який забезпечить найдостовірніші по-
казники фінансової звітності, є  їх  рівномірна амортизація, то  головбухові 
доведеться ухвалювати рішення щодо проведення/непроведення ретроспек-
тивного перерахунку.

На  нашу думку, зміна методу списання шин не  є  зміною облікової полі-
тики компанії, у тому числі пов’язаною з оцінкою запасів та застосуванням 
формул собівартості (параграф 36 (а) МСБО  2). Такі дії, за  своєю сутністю, 
ближчі до зміни облікової оцінки, визначеної в параграфі 5 МСБО 8 як кори
гування балансової вартості активу або зобов’язання чи суми періодичного 
споживання активу, яке є результатом оцінки теперішнього статусу активів 
та зобов’язань і пов’язаних із ними очікуваних майбутніх вигід та зобов’язань. 
За аналогією можна згадати зміну методу амортизації основних засобів. При 
цьому зміна облікової оцінки має бути мотивована та ґрунтуватися на зміні 
обставин, на яких базувалася оцінка методу списання шин, на новій інфор-
мації або накопиченому досвіді. Щоб аргументувати такий підхід, можна до-
датково використовувати положення параграфа 35 МСБО 8, згідно з яким, 
якщо важко розрізнити зміну облікової політики та  зміну облікової оцінки, 
коригування вважається зміною облікової оцінки. Причому на цей висновок, 
на нашу думку, не впливає навіть та обставина, що підхід до списання шин 
буде закріплено на рівні розпорядчого документа про облікову політику ком-
панії. Адже на практиці далеко не всі положення такого документа належать 
до сфери саме облікової політики компанії. Частина з них зазвичай присвяче-
на вибору й застосуванню облікових оцінок.

Відповідно, за такого підходу компанії не доведеться здійснювати ретро-
спективний перерахунок показників фінзвітності минулих періодів та коригу-
вати сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду. Усі зміни 
відображатимуть перспективно з дати застосування нового методу списання 
(параграфи 32–38 МСБО 8).
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DDP-транспортування 
як послуга
у «Практиці мсФЗ», № 8/2019, с. 52 було надруковано консультацію «Франко-покупець: транспортні ви-
трати», в якій розглянуто питання обліку витрат на транспортування товару до покупця, коли за умовами 
договору доставка до складу покупця покладена на продавця. на мою думку, у зазначеній консультації 
розглянуто не всі можливі варіанти обліку.

л. Р., 
аудитор

У
  консультації, опублікованій у  минулому номері «Практики МСФЗ», 
у рубриці «Фідбек», було проаналізовано лише дві моделі обліку транс-
портних витрат:

1) включення витрат на  транспортування в собівартість продукції 
з подальшим відображенням у складі собівартості реалізації про
дукції;

2) включення витрат на транспортування продукції до складу збу-
тових витрат.

На мій погляд, найбільш доречним за вказаних обставин є третій варіант. 
Витрати на доставку продукції до складу покупця слід включати до складу со
бівартості реалізації транспортних послуг. При цьому із загальної договірної 
суми виручки від реалізації продукції слід виокремити компонент транспорт-
них послуг. Адже фактично підприємство, підписуючи контракт із покупцем 
на умовах доставки продукції до його складу, бере на себе два зобов’язання: 
передати покупцю продукцію та надати йому транспортну послугу.

Відповідно до  параграфа 22 МСФЗ  15 «Дохід від  договорів з  клієнта-
ми» на  момент укладення договору суб’єкт господарювання оцінює това-
ри або послуги, обіцяні в договорі з клієнтом, та визначає як зобов’язання 
щодо виконання кожної обіцянки передати клієнтові товар чи  послугу, які 
є відокрем леними.

Чи є відокремленою в цьому випадку транспортна послуга з  точки зору 
МСФЗ 15?

Вважаю, що підстав для її відокремлення більш ніж достатньо.

Ознаки «відокремленості» наведено в  параграфі 27 МСФЗ  15: товар 
або послуга, обіцяні клієнтові, є відокремленими, якщо виконуються обидва 
такі критерії:

a) клієнт може мати вигоду від товару або послуги або саму по собі, 
або разом з іншими ресурсами, які клієнт може легко отримати 
(тобто цей товар або послуга здатна бути відокремленою); та

б) обіцянку суб’єкта господарювання передати товар або послугу 
клієнтові можна визначити окремо від інших обіцянок у догово-
рі (тобто обіцянка передати товар або послугу є відокремленою 
в контексті цього договору).

По-перше, в нашому випадку клієнт у принципі може отримати економіч-
ну вигоду від доставки продукції, оплативши транспортну послугу сторон-
ньому суб’єктові господарювання. Тобто така послуга здатна бути відокрем-
леною.
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По-друге, обіцянка продавця надати покупцю транспортну послугу де-
факто обумовлена в контексті договору через формулювання умов доставки.

Таким чином, головбуху продавця слід виділити із сукупної виручки компо-
нент транспортування та відобразити його за кредитом субрахунку 703. До-
хід від продажу продукції необхідно показати за кредитом субрахунку 701.

Згідно з  параграфом 74 МСФЗ  15 суб’єкт господарювання розподіляє 
ціну операції на кожне зобов’язання щодо виконання, визначене в договорі, 
з огляду на відносну окремо взяту ціну продажу. Параграф 77 стандарту за-
значає, що окремо взята ціна продажу — це ціна, за якою суб’єкт господа-
рювання продав би обіцяний товар або послугу клієнтові окремо. Найкраще 
окремо взяту ціну продажу ілюструє ціна послуги або товару, яку встанов-
лює суб’єкт господарювання, коли продає їх  окремо за подібних обставин 
та подібним клієнтам. Зазначена в договорі ціна або ціна на товар чи послугу, 
вказана в переліку цін, може бути (але не слід вважати, що в усіх випадках 
обов’язково буде) окремо взятою ціною продажу цього товару або послуги.

Отже, перед головбухом постає складне завдання розподілити єдину суму 
виручки між двома компонентами, а  потім розподілити витрати операції 
на собівартість реалізації цих компонентів.
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Кориснi цiкавинки вiд доктора Серафiкуса

Операційна оренда по-американськи
У  2016  році  американська  Рада  зі  стандартів  бухобліку  випустила  Оновлення ASU 2016-02, в якому було викладено нову модель обліку оренди, що концептуально збігається з ідеями МСФЗ 16 «Оренда». Відповідні положення містяться у 842–му роз-ділі Кодифікації US-GAAP. Як і МСФЗ 16, новий американський стандарт для публічних компаній набув чинності з 2019 року.
Але американці не були б американцями, якби вони не залишили за собою права на певні особливості. Наприклад, на відміну від МСФЗ 16, в системі US-GAAP операцій-на оренда збереглася не лише для орендодавців, а й для орендарів. Втім, обліковувати її слід не так, як ми звикли. Нова операційна оренда в орендаря не є позабалансовою.Як працює новий американський алгоритм обліку такої оренди?Роберт Паретта (Robert L. Paretta) у The CPA Journal 1  наводить такий приклад.Строк оренди — 3 роки.
Щорічний орендний платіж наприкінці кожного року — $10 000.Річна ставка — 5 %.
Аналіз обставин та умов договору дає підстави зробити висновок про те, що орен-да є операційною (842-й розділ Кодифікації містить відповідні критерії).Теперішня вартість орендного зобов’язання (звичайний ануїтет, 3 періоди, ставка — 5 %) становить $27 233.
Орендар відображає у своєму балансі на початок оренди:— актив права орендного користування в сумі $27 233;— орендне зобов’язання в сумі $27 233.Протягом першого року орендне зобов’язання буде амортизоване:

$27 233 × 5 % = $1 362;
$10 000 – $1 362 = $8 638.Орендне зобов’язання на кінець першого року: $27 233 – $8 638 = $18 595.Кореспонденція рахунків у першому році оренди:Дт — Актив права орендного користування     $27 233Кт — Орендне зобов’язання       $27 233Дт — Орендні витрати         $10 000Кт — Кошти           $10 000

Амортизація орендного активу та орендного зобов’язання:Дт — Орендне зобов’язання       $8 638Кт — Актив права орендного користування     $8 638
Як бачимо, така схема обліку суттєво відрізняється як від механізму обліку «ста-рої» операційної оренди, так і від механізму фінансової оренди. Єдина спільна риса між «старою» та «новою» операційною орендою — це модель визнання орендних витрат.

1  https://www.cpajournal.com/2018/09/06/icymi-practical-illustrations-of-the-new-leasing-standard-for-lessees/#0






