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АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена висвітленню питань про лізингові опе-
рації в бухгалтерському обліку, визначено поняття орендних (лізинго-
вих) операцій на підприємстві, розкриті головні переваги та недоліки лі-
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ABSTRACT. The article is devoted illumination of questions about leasings
operations in a record-keeping, certainly concept of leasings (leasings)
operations on an enterprise, main advantages and lacks of leasings operations
in a record-keeping and resulted suggestions are exposed in relation to the
improvement of leasings operations.

KEY WORDS: lease, leasing, leasings (leasings) operations, leasings pay-
ments, anuitet, rent, lizingodavec’, lizingootrimuvach, financial leasing, lizingov
property.

На сьогоднішній день облік орендних (лізингових) операцій
підприємств широко застосовується у практиці всіх підприємств.
Оренда приміщення, основних засобів, таких як обладнання та
автотранспорт — ці операції поширилися у господарській прак-
тиці підприємств України на протязі кількох останніх років, що
свідчить про набуття економікою України ознак, спільних із ри-
сами економіки розвинутих країн практикою. До того ж, у перс-
пективі спектр цих операцій зросте за рахунок розвитку ринку
послуг із фінансової оренди. Ефективність управління орендними
операціями значною мірою залежить від достовірності, операти-
вності та обґрунтованості інформації про стан орендних відносин
на підприємстві. Основним джерелом цієї інформації виступає
система бухгалтерського обліку, завдяки якій здійснюється про-
цес її виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагаль-
нення, зберігання та передачі внутрішнім і зовнішнім користува-
чам. При цьому система бухгалтерського обліку базується на
чіткому дотриманні положень чинних нормативних актів, які ре-
гулюють орендні операції в Україні.

У ході становлення національної економіки України, економі-
стами та юристами використовувався досвід зарубіжних колег.
Разом із зарубіжним досвідом у побут входили запозичені слова,
мова завжди швидко і гнучко реагувала на потреби суспільства.
Запозичення стають результатом контактів, взаємин народів,
держав, але при цьому не завжди поняття несли за собою еконо-
мічний сенс. Саме через неузгодженість застосовуваних термінів,
формується уявлення про різноманітність форм одного і того ж за
своєю сутністю явища — оренди і лізингу.

Дотримуючись підходу, що сутність виражається у визначенні
поняття, слід проаналізувати поняття «оренда» та «лізинг», для
того щоб сформувати думку про економічно-правову сутність
даного об’єкта.

Поняття «оренда» має латинське походження, в ужиток росій-
ської мови прийшло з Польщі.
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Потік запозиченої іншомовної лексики характеризує часи пра-
вління Петра I. Перетворювальна діяльність Петра І стала перед-
умовою до реформи російської мови. З петровських часів існу-
ють запозичені іноземні слова: контора, акт, оренда, тариф і
багато інших [1, с. 160].

З виникненням вільних ринкових відносин на території Украї-
ни в економічному співтоваристві з’явилося поняття «лізинг», що
має англійські корені. Слово лізинг це не переклад англійського
слова і навіть не буквальне відтворення його англійського напи-
сання, а звукова копія, написана російськими літерами.

У сучасному світі облік орендних (лізингових) операцій по-
требує вдосконалення.

Однією з головних переваг лізингових операцій, крім можли-
вості користування об’єктом лізингу без сплати його вартості, є
гнучкість лізингових платежів. Методика розрахунку лізингових
платежів повинна бути проста і зрозуміла користувачам, а розмір
і порядок сплати лізингових платежів є істотними умовами дого-
вору лізингу.

Регулярні постійні платежі передбачають виплату однакової
суми лізингового платежу через однакові проміжки часу. Такий
механізм припливу (відпливу) грошей має назву ануїтету або ре-
нти.

Нерегулярними називають сплату лізингових платежів, що
здійснюються в різних сумах за різні проміжки часу. Ініціатива
щодо застосування нерегулярних платежів частіше за все надхо-
дить від лізингоотримувача. Це здебільшого пов’язано із сезонні-
стю бізнесу компанії-лізингоотримувача або ж стратегією одно-
часного інвестування значної суми грошових коштів в оборот для
стрибкоподібного росту бізнесу чи для виконання привабливого
контракту.

Лізинг може стати альтернативою кредитним коштам. Перева-
ги полягають у тому, що право власності на передане у лізинг
майно залишається у кредитора, який фінансує проект. Тобто,
немає потреби укладати угоду про заставу майна. Наступним
кроком до порівняння ціни лізингу із ціною кредиту буде форму-
вання переліку прямих витрат, пов’язаних з предметом лізингу.
При цьому необхідно зважати на такі важливі обставини [2,
с. 190]:

— при лізингу вартість прямих витрат лізингової компанії рі-
вномірно включена в лізингові платежі, тоді як при кредиті ці ви-
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трати можуть бути сплачені всією сумою наперед за рік (напри-
клад, страхування майна);

— у зв’язку з тим, що лізингова компанія є своєрідним «гур-
товим покупцем», вартість послуг для неї практично завжди буде
меншою (наприклад, страхування майна — за однакових умов
страхування ставка для лізингової компанії завжди буде меншою,
ніж для стандартного клієнта).

Ефективність управління економічними процесами щодо лі-
зингової діяльності в Україні значною мірою залежить від досто-
вірності, оперативності та обґрунтованості інформації про сучас-
ний стан лізингових відносин. Основним джерелом цієї інфор-
мації виступає система бухгалтерського обліку, завдяки якій
здійснюється процес її виявлення, вимірювання, реєстрації, нако-
пичення, узагальнення, зберігання та передачі зовнішнім і внут-
рішнім користувачам для прийняття рішень.

У стандартах бухгалтерського обліку не визначено порядок
відображення операцій із повернення об’єкта фінансового лізин-
гу. В П(С)БО 14 «Оренда» описано лише правила обліку при пе-
редачі об’єкта у фінансову оренду [4]. Відмовитися від договору
фінансового лізингу може як лізингоотримувач, так і лізингода-
вець, але до рішення розірвати договір сторони повинні дійти
спільно. В односторонньому порядку припинення лізингових
відносин можливе лише при недотриманні умов договору відпо-
відно до ст. 7 Закону України «Про фінансовий лізинг» [3].

Лізингове майно є об’єктом основних засобів, тому методоло-
гія його обліку відповідає основним принципам обліку основних
засобів, але його облік має свою специфіку.

Протягом основного строку експлуатації майно, передане у
фінансовий лізинг, належить лізингодавцю, проте воно не відо-
бражається в його балансі. Лізингодавець визнає активи передані
у фінансовий лізинг як дебіторську заборгованість лізиногоодер-
жувача. Для цього використовується субрахунок 181 «Заборгова-
ність за майно, що передано у фінансову оренду». Лише після
сплати повної викупної вартості об’єктів лізингу вони перехо-
дить у власність лізингоодержувача.

Згідно П(С)БО 14 «Оренда» дохід від реалізації необоротних
активів лізингодавець (орендодавець) показує у сумі мінімальних
орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за ви-
рахуванням фінансового доходу, що очікується до одержання [4].
Протягом строку фінансового лізингу цей дохід розподіляється
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між звітними періодами. При цьому використовують орендну
ставку відсотка, яку множать на залишок дебіторської заборгова-
ності на початок звітного періоду. Витратами звітного періоду
визнаються інші витрати лізингових компаній, які пов’язані з лі-
зинговою угодою і не компенсуються у складі платежів лізингоо-
держувача.

Одержаний у фінансовий лізинг актив оприбутковується лізи-
нгоодержувачем як надходження необоротних активів внаслідок
здійснення капітальних вкладень. Первісна вартість визначається
за найменшою на початок строку оцінкою: справедливою вартіс-
тю активу (за вирахуванням субсидій і податків, що підлягають
відшкодуванню) або теперішньою вартістю суми мінімальних лі-
зингових (орендних) платежів. Для правильного відображення в
обліку платежів за майно лізингоодержувач повинен чітко розді-
лити загальну суму лізингового платежу на платіж, що відшкодо-
вує вартість предмета лізингу та свої фінансові витрати.

Для розподілу фінансових витрат між звітними періодами не-
обхідно знайти добуток орендної ставки відсотка і залишку зо-
бов’язань на початок звітного періоду. На облік фінансових ви-
трат впливає алгоритм здійснення розрахунків, тобто на початку
чи в кінці періоду здійснюється платіж. Для того щоб собівар-
тість продукції не залежала від порядку розрахунків з лізингода-
вцем, якщо лізинговий платіж здійснюється на початку звітного
періоду, то вся сума сплачених фінансових витрат (відсотків) по-
винна бути відображена на рахунку 39 «Витрати майбутніх пері-
одів», а потім протягом періоду рівномірними частинами відне-
сена на інші фінансові витрати.

Одним із недоліків документального відображення лізингових
операцій є відсутність у типовій первинній формі обліку ф№ ОЗ-
1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основ-
них засобів» інформації про лізинг (назва лізингодавця, термін дії
лізингу, періодичність сплати та метод нарахування лізингових
платежів). Значить, перша дія облікового процесу не ідентифіку-
ється, а наступні «не мають права виникати». Надалі, така ситуа-
ція ускладнить аналіз і моніторинг лізингової операції, форму-
вання історії лізингу на підприємстві, встановлення випадків
передчасного повернення предмету лізингу, надання у сублізинг.

М. В. Волкова та О. В. Кунченко пропонують удосконалити
обліковий процес лізингу шляхом затвердження методичних ре-
комендацій (далі — Рекомендації) з обліку лізингу на підприємс-
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твах. У Рекомендаціях необхідно врахувати такі основні поло-
ження:

а) для обліку основних засобів, отриманих на правах лізингу,
застосовувати єдиний субрахунок до відповідного рахунку обліку;

б) складати спеціальний первинний документ обліку основних
засобів, які отримано на правах лізингу;

в) при переході прав власності на предмет лізингу підприємс-
тва складати первинний документ ф№ ОЗ-1 та робити відповід-
ний запис у картці обліку ф№ 03-6 «Інвентарна картка обліку ос-
новних засобів»;

г) у разі вибуття предмету лізингу у первинному документі з
обліку лізингу та картці обліку ф. № ОЗ-6, робити відповідний
запис.

Таким чином, упровадження лізингу у діяльність підприємств
потребує попереднього удосконалення їх відображення в обліко-
вому процесі. Розробка та прийняття наведених пропозицій у Ре-
комендаціях дозволить створити адекватні економічні умови об-
лікового процесу лізингу на підприємствах України; мати опе-
ративний доступ до інформації про окремі об’єкти основних за-
собів, придбаних за рахунок лізингу; простежувати рух основних
засобів, отриманих на правах лізингу; аналізувати та проводити
аудит лізингових операцій [2].

Погоджуємося з таким підходом і бачимо перспективу розви-
тку інформаційного забезпечення для прийняття управлінських
рішень щодо лізингових операцій саме у вдосконаленні методики
та організації облікового процесу лізингових операцій.

Нині в Україні відсутня необхідна достовірна інформаційна
база не лише по кількісних, але й по якісних показниках, які ха-
рактеризують вітчизняну лізингову діяльність. Державні статис-
тичні органи не мають даних щодо обсягів лізингових послуг, кі-
лькості укладених, виконаних і невиконаних договорів, джерел
фінансування, вартості техніки і обладнання, переданого в лізинг
у розрізі видів економічної діяльності, суб’єктів господарювання
та економіки в цілому. Це пояснюється недосконалістю та інфо-
рмаційною обмеженістю звітності господарських структур [1,
с. 183].

Лізинг є засобом пришвидшення оновлення основних засо-
бів, стимулювання розвитку національної економіки в цілому,
її структурної перебудови, збільшення інвестицій у різні галузі
економіки. Проте існує необхідність удосконалення законода-



Фінанси, облік і аудит. 2013. Випуск 1 (21)

312

вчої бази, усунення суперечностей у законах, які регулюють
цей вид діяльності. Удосконалення також потребує система
обліку лізингових операцій. Стимулом для активізації лізинго-
вих операцій може стати збільшення податкових пільг через
використання прискореної амортизації, скасуванні податку на
прибуток з лізингодавців і фінансово-кредитних інститутів,
які беруть участь у лізинговій угоді, термін якої перевищує
3 роки.

У процесі дослідження діючої практики визначення строку
корисного використання предмета фінансового лізингу лізингоо-
держувачем, можна відзначити, що строк корисного використан-
ня предметів лізингу повинен встановлюватися для кожного
окремо взятого активу або групи подібних активів (виду лізинго-
вого майна).

При цьому слід враховувати наступні фактори:
— строк дії лізингового договору;
— очікуване використання предмета лізингу з урахуванням

його потужності чи продуктивності;
— фізичний і моральний знос, що передбачається, відповідно

до показників технічної документації;
— накопичений досвід використання власних основних засобів,

подібних за технічними характеристиками до предмета лізингу.
Для відображення розміру нарахованої суми зносу лізинго-

вого майна у лізингоодержувача, пропонуємо передбачити ве-
дення окремого субрахунку 134 «Знос основних засобів, одер-
жаних у лізинг» у розрізі аналітичних рахунків за окремими
предметами лізингу. Це дозволило б користувачам інформації
бачити, де використовуються предмети фінансового лізингу та
визначити суму амортизації, що вже нарахована на лізингове
майно.

Отже, облік розрахунків за лізингове майно у лізингоодержу-
вача має бути побудовано за допомогою таких облікових регіст-
рів, які обов’язково повинні містити інформацію: реквізити лізи-
нгодавця, строк дії лізингового договору, порядок сплати лі-
зингових платежів, розрахунок розмежування загальної суми лі-
зингових платежів на фінансові витрати лізингоодержувача та
відшкодування вартості предмета лізингу, дату проведення роз-
рахунків (планову і фактичну), поточну заборгованість, кореспо-
нденцію рахунків.
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