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PECULIARITIES OF RECOGNITION IN ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING OF OBJECTS
OF FIXED ASSETS IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISE

У статті узагальнено особливості обліку основних засобів. Встановлено, що основні засоби, як правило, займаB
ють значну питому вагу в загальній сумі активів підприємства та використовуються на підприємстві протягом триваB
лого часу. Визначено, що ефективність функціонування економіки в значній мірі визначається станом її основних
засобів, які характеризують виробничі можливості галузей економіки, визначають темпи та масштаби її розвитку.

 Доведено, що у сучасних умовах діяльності підприємств стає актуальним дослідження проблем визначення та
обліку основних засобів, ефективності їх використання в умовах реалізації інвестиційних проектів, а також визнаB
чення напрямів активізації інвестиційної діяльності.

Визначено, в бухгалтерському обліку об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того,
що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та його вартість може бути достоB
вірно визначена.

Визначено, що до об'єктів основних засобів відносять матеріальні активи з очікуваним строком корисного викоB
ристання (експлуатації) більше одного року.

Доведено, що для цілей бухгалтерського обліку вартісний поріг для віднесення об'єктів до основних засобів
підприємство встановлює самостійно, на відміну від податкового обліку.

The features of accounting for fixed assets are summarized in the article. It is established that fixed assets, as a rule,
occupy a significant share in the total amount of assets of the enterprise and are used at the enterprise for a long time. It
is determined that the efficiency of the functioning of the economy is largely determined by the state of its fixed assets,
which characterize the production capabilities of industries, determine the pace and scale of its development.

It is proved that in modern conditions of activity of enterprises it becomes relevant to study the problems of definition
and accounting of fixed assets, the efficiency of their use in the conditions of realization of investment projects, as well as
to determine the directions of activation of investment activity.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відмінності між бухгалтерським і податко&

вим законодавством є головною проблемою
обліку основних засобів.

Особливим об'єктом обліку є основні засо&
би, оскільки саме вони, як правило, займають
значну питому вагу в загальній сумі активів
підприємства, та використовуються на під&
приємстві протягом тривалого часу. Відповід&
но, обрані методи обліку і оцінок основних за&
собів суттєво впливають на фінансово&еко&
номічні показники діяльності підприємства, на
рівень податкового навантаження і звичайно на
прийняття ефективних та виважених управлі&
нських рішень. Головною причиною такої си&
туації є слабка методична розробка норматив&
них документів, що регулюють облік основних
засобів, неурегульованість норм податкового
законодавства та їх постійні зміни. Нині
проблеми обліку основних засобів набувають
особливої актуальності в зв'язку з потребою
отримання оперативної і достовірної інфор&
мації для здійснення керівництва підприєм&
ством і процесами, які в ньому відбуваються.
Тому дуже важливо для підприємства є питан&
ня гармонізації бухгалтерського та податково&
го обліку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На тему облікового відображення основних
засобів написано багато публікацій, до цього

Ключові слова: господарська операція, капітальні інвестиції, матеріальні активи, одини7
ця обліку,  основні засоби.

Key words: business operation, capital investment, tangible assets, unit of account, fixed assets.

It is determined that in accounting, an item of property, plant and equipment is recognized as an asset if it is probable
that the enterprise will profit in the future from its use and its cost can be measured reliably.

It is determined that tangible assets include tangible assets with an expected useful life (operation) of more than one
year.

It is proved that for the purposes of accounting the value threshold for attribution of assets to fixed assets is set by
the enterprise independently, in the absence of tax accounting.

Thus, fixed assets are a special object of accounting, as they usually occupy a significant proportion of the total assets
of the enterprise. Accordingly, the selected methods of accounting and valuation of fixed assets most significantly affect
the financial and economic performance of the enterprise, the level of tax burden, and usually to make effective and
prudent management decisions.

On the basis of the research it is proved that the introduced changes in the normativeBlegal documents, which were
intended to improve the accounting of fixed assets, led to more debatable questions. The practical application of the
declared norms in accounting requires substantial refinements and additions in the direction of adapting them to the
specific economic conditions in order to simplify the accounting procedure and preparation of financial statements, and
therefore to improve the management of fixed assets.

питання неодноразово повертаються, його роз&
глядають і досліджують багато авторів і вчених.
Питанням обліку основних засобів присвя&
чено цілу низку праць вітчизняних науков&
ців, серед яких слід відзначити Ю.Д. Чацкіс,
Є.С. Гейєр, О.А. Наумчук, І.О. Власова та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей

визнання в бухгалтерському та податковому
обліку основних засобів у здійсненні управлі&
ння діяльностю підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективність функціонування економіки в

значній мірі визначається станом її основних
засобів, які характеризують виробничі можли&
вості галузей економіки, визначають темпи та
масштаби її розвитку. У сучасних умовах діяль&
ності підприємств стає актуальним досліджен&
ня проблем визначення та обліку основних за&
собів, ефективності їх використання в умовах
реалізації інвестиційних проектів, а також ви&
значення напрямів активізації інвестиційної
діяльності.

Згідно із п. 4 ПСБО 7 основні засоби — це
матеріальні активи, які утримуються підприє&
мством з метою використання їх у процесі ви&
робництва або постачання товарів, надання
послуг, здавання в оренду іншим особам або
для здійснення адміністративних і соціально&
культурних функцій, очікуваний строк корис&
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ного використання (експлуатації) яких більше
одного ріку (або операційного циклу, якщо він
довший за рік).

У бухгалтерському обліку об'єкт основних
засобів визнається активом, якщо існує імовір&
ність того, що підприємство отримає в майбут&
ньому економічні вигоди від його використан&
ня та його вартість може бути достовірно виз&
начена.

Одиницею обліку є об'єкт основних засобів.
Водночас під об'єктом основних засобів розу&
міють:

— закінчений пристрій з усіма пристосуван&
нями і приладдям до нього;

— конструктивно відокремлений предмет,
призначений для виконання певних само&
стійних функцій;

— відокремлений комплекс конструктивно
з'єднаних предметів однакового або різного
призначення, що мають для їх обслуговування

загальні пристосування, приладдя, керування
та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен
предмет може виконувати свої функції, а ком&
плекс — певну роботу тільки у складі комплек&
су, а не самостійно;

— інший актив, що відповідає визначенню
основних засобів, або частина такого активу,
що контролюється підприємством.

Причому якщо один об'єкт основних за&
собів складається з частин, які мають різний
строк корисного використання (експлуатації),
то кожна із цих частин може визнаватися в бух&
галтерському обліку окремим об'єктом основ&
них засобів.

Згідно із п.п. 14.1.138 ПКУ основні засоби
— це матеріальні активи, у тому числі запаси
корисних копалин наданих у користування
ділянок надр, вартість яких перевищує 6000
гривень і поступово зменшується у зв'язку з
фізичним або моральним зносом, які призна&

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА 

Податковий облік Бухгалтерський облік 

Матцінності, які одночасно: 
− мають строк служби більше 1 
року;  
− призначені для використання в 
господарських цілях (виробничі); 
− вартістю більше 6000 (2500 –ті, 
що введені в експлуатацію до 
01.09.2015р.) 

Основні засоби (групи 1-9) 

Бібліотечні фонди (групи 10-11) 

Природні ресурси (група 13) 

Інвентарна тара (група 14) 

Предмети прокату (група 15) 

Довгострокові біологічні активи 
(групи 1-9) 

Матцінності зі строком 
служби більше 1 року 

вартістю 

що перевищує 
вартісний 
критерій,  в 
наказі про 
облікову 
політику

що не 
перевищує 
вартісний 
критерій,  в 
наказі про 
облікову 

ОЗ 
(рах.101-109) 

МНМА 
(рах.112) 

Бібліотечні фонди (рах.111) 

Тимчасові (не титульні) 
споруди  (рах.113) 

Природні ресурси (рах.114) 

Інвентарна тара (рах.115) 

Предмети прокату (рах.116) 

Інш.необоротні матактиви 
(рах.117) 

Довгострокові біологічні 
активи (рах.117) 

Інвестиційна нерухомість 
(рах.100) 

Рис. 1. Основні засобі в податковому та бухгалтерському обліку підприємства
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чені для використання в господарській діяль&
ності платника податку і очікуваний строк ко&
рисного використання (експлуатації) яких з
дати введення в експлуатацію становить понад
один рік (або операційний цикл, якщо він дов&
ший за рік).

Згідно із п.п.14.1.138 ПКУ чітко відсіває
матеріальні активи, які за жодних обставин у
податковому обліку не можуть вважатися об&
'єктами основних засобів:

— вартість землі;
незавершені капітальні інвестиції;

— автомобільні дороги загального користу&
вання;

— бібліотечні та архівні фонди;
— матеріальні активи вартість яких переви&

щує 6000 грн;
— невиробничі основні засоби;
— нематеріальні активи.
У бухгалтерському обліку ж з перерахова&

них активів до складу основних засобів не по&
трапляють тільки незавершені капітальні інве&
стиції.

Виділимо й інші не менш важливі відмінності
податкового обліку об'єктів основних засобів
від бухгалтерського.

У податковому обліку продовжує зберіга&
тися поділ основних засобів на виробничі, і не&
виробничі. На відміну від витрат на придбання
(виготовлення, поліпшення) виробничих основ&
них засобів, аналогічні витрати на придбання
(виготовлення, поліпшення) невиробничих
основних засобів у податковому обліку амор&
тизації не підлягають. А в бухгалтерському
обліку амортизація нараховується за всіма
об'єктами основних засобів, у тому числі за
тими, які в податковому обліку вважаються не&
виробничими (рис. 1).

Отже, матеріальні цінності можуть бути
віднесені до складу основних засобів у подат&
ковому обліку, якщо дотримуються одночасно
три умови.

1. Об'єкт призначений для використання в
господарській діяльності підприємства — плат&
ника податків. Необоротні матеріальні активи,
які не призначені для використання в госпо&
дарській діяльності платника податків, для
цілей податкового обліку класифікуються як
невиробничі основні засоби.

2. Об'єкт планується використовувати біль&
ше одного ріку (або операційного циклу, якщо
він довший за рік) з дати введення в експлуата&
цію. У цьому випадку значення має саме очіку&
ваний строк використання об'єкта, а не фактич&
ний період його експлуатації. Тому навіть якщо
об'єкт реалізують (ліквідовують) до закінчен&

ня зазначеного вище строку, він не втрачає ста&
тусу основних засобів. У цьому випадку значен&
ня має саме очікуваний строк використання
об'єкта, а не фактичний період його експлуа&
тації. Тому навіть якщо об'єкт реалізують
(ліквідовують) до закінчення зазначеного вище
строку, він не втрачає статусу основних за&
собів. Тобто до операцій з таким об'єктом по&
винні застосовуватися спеціальні правила опо&
даткування, встановлені для основних засобів.

3. Вартість об'єкта перевищує 6000 грн. За&
стосування вартісного критерію залежить від
статусу підприємства як платника ПДВ і напря&
му використання об'єкта. Так, із сумою 6000 грн
порівнюють вартість придбаного активу:

— без ПДВ, якщо підприємство зареєстро&
ване платником ПДВ і основні засоби плануєть&
ся використовувати в оподатковуваних опера&
ціях;

— з ПДВ, якщо підприємство не зареєстро&
ване платником ПДВ або якщо основні засоби
придбавають для використання в неоподатко&
вуваних і звільнених від оподаткування опера&
ціях;

— з урахуванням частини суми ПДВ, яку
розраховують виходячи з частки використан&
ня об'єкта основних засобів в оподатковуваних
операціях. Це відбувається, якщо підприєм&
ство, зареєстроване платником ПДВ, придба&
ває основні засоби, які братимуть участь як в
оподатковуваних, так і в не оподатковуваних
ПДВ (звільнених від оподаткування) операці&
ях. Водночас результати наступного перера&
хунку частки використання об'єкта основних
засобів в оподатковуваних операціях згідно з
п. 199.4 ПКУ на віднесення об'єкта до складу
основних засобів вже не вплинуть.

Зіставляти із сумою 6000 грн потрібно
вартість активу з урахуванням усіх витрат, су&
путніх його придбанню.

Таким чином, до об'єктів основних засобів
відносять матеріальні активи з очікуваним
строком корисного використання (експлуа&
тації) понад одного року.

Для цілей бухгалтерського обліку вартісний
поріг для віднесення об'єктів до основних за&
собів підприємство встановлює самостійно,на
відміну від податкового обліку.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, основні засоби є особливим
об'єктом обліку, оскільки, як правило, займа&
ють значну питому вагу в загальній сумі активів
підприємства. Відповідно, обрані методи обліку
і оцінок основних засобів найбільш суттєво
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впливають на фінансово&економічні показни&
ки діяльності підприємства, на рівень податко&
вого навантаження і звичайно для прийняття
ефективних та виважених управлінських рі&
шень.

На підставі дослідження доведено, що вве&
дені зміни в нормативно&правові документи, що
мали на меті поліпшити облік основних засобів,
призвели до виникнення ще більш дискусійних
питань. Практичне застосування задекларова&
них норм в обліку вимагає суттєвих доопрацю&
вань та доповнень у напрямі пристосування їх
до конкретних умов господарювання з метою
спрощення порядку обліку та складання фінан&
сової звітності, а отже, і вдосконалення управ&
ління основними засобами.
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