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від

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо необхідності
коригування фінансового результату до оподаткування у разі понесення
витрат від зменшення корисності земельної ділянки, та, керуючись
ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє таке.
Товариство розглядає питання щодо визнання в обліку земельних ділянок, які
розташовані на тимчасово окупованій території України, але відповідно до
законодавства України зберігаються у власності товариства.
У товариства виникає питання щодо необхідності збільшувати фінансовий
результат до оподаткування податком на прибуток податкового (звітного)
періоду на суму витрат від зменшення корисності земельних ділянок.
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 загального користування, бібліотечних і архівних фондів,
матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20000 гривень,
невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються
платником податку для використання у господарській діяльності платника
податку, вартість яких перевищує 20000 гривень і поступово зменшується у
зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить
понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік.
Отже за правилами податкового обліку земельні ділянки не є основними
засобами.
Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком
на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами,
який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення)
фінансового результату 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 відповідно до положень цього Кодексу.

Положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату
до оподаткування у разі понесення витрат від знецінення (зменшення
корисності) земельних ділянок.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при
формуванні фінансового результату до оподаткування.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової
звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку,
затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному
секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку
та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 року №
996-XIV).
Отже, з питання відображення у бухгалтерському обліку витрат віз знецінення
земельних ділянок доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.
Водночас повідомляємо, що відповідно до п.5 Порядку документального
оформлення інвентаризації активів та зобов’язань, що перебувають на балансі
суб’єкта господарювання, визначено у Положенні про інвентаризацію активів
та зобов’язань, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від
02.09.2014 № 879 (далі – Положення № 879), з метою забезпечення
достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності
підприємства проводиться інвентаризація. Під час інвентаризації активів і
зобов'язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність,
стан, відповідність критеріям визнання і оцінка.
При цьому згідно з п. 8 розділу I Положення № 879 підприємства, що
знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення
антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи (відокремлене
майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у
випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим
забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до
активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких
відображені зобов’язання та власний капітал цих підприємств.
Зазначені підприємства зобов’язані провести інвентаризацію станом на 01
число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до

активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та
відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного
звітного періоду.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має
індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником
податків, якому надано таку консультацію.

