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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Важливою умовою розвитку ринку лізингових по%
слуг є створення ефективного законодавства, яке спри%
ятиме підвищенню ділової активності всіх учасників
лізингу, у тому числі лізингових компаній, українських
виробників основних засобів та потенційних лізингоот%
римувачів.

Протягом 2008—2009 р. ринок лізингу в Україні
значно зменшився, на що головним чином, вплинула
світова криза. Сучасний аналіз ринку лізингу свідчить
про його пожвавлення [11; 12] як в кількісному, так і у
вартісному вигляді договорів з фінансового лізингу.
Кількість укладених договорів фінансового лізингу за
2010 рік збільшилась на 69,4% у порівнянні з 2009 р. У
вартісному вираженні обсяг укладених договорів у 2010
році збільшився у порівнянні з минулим роком майже
вдвічі і склав 4,97 млрд грн. Вартість діючих договорів
фінансового лізингу станом на кінець 2010 р. збільши%
лась на 3,3 млрд грн. у порівнянні з кінцем 2009 р. і ста%
новить 30,5 млрд грн. В кількісному вираженні обсяг
діючих договорів на кінець 2010 р. становить 19573 уго%
ди. Серед договорів фінансового лізингу у 2010 р., як і
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раніше, переважають угоди в галузі транспорту (59,36%),
сільського господарства (12,99%), будівництва (8,26%)
та сфері послуг (4,97%). Найбільшим попитом серед
предметів лізингу користується транспорт (51,83%), а
також сільськогосподарська техніка (12,85%). Джере%
ла фінансування лізингових операцій в поточному пері%
оді в основному сформовані за рахунок позичкових
коштів, в тому числі банківських кредитів (86,60%), при
цьому їх питома вага збільшилась на 22,1% у порівнянні
з минулим роком; відповідно, питома вага власних
коштів лізингових компаній у порівнянні з минулим ро%
ком зменшилась більш ніж на 22% і становить 13,15%
[12].

В Україні потенційний попит на лізингові послуги
Світовим банком оцінюється від 12 до 50 млрд дол.
США. В той же час повному відновленню та стабілізації
ринку лізингових послуг заважають податкова дискри%
мінація і законодавчі неузгодженості [стор. 43, 8].

Сучасні наукові дослідження щодо оподаткування
лізингових і орендних операцій постійно здійснюються
вченими, зокрема: вітчизняними — Н.М. Внуковою [6],
О.С. Бадзим [5], Т.Г. Логутовою [8], і російськими —
В.Д Газман [7], Т.Г. Філософовою [9] та іншими.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
На основі результатів аналізу та оцінки системи опо%

даткування операцій з фінансового і операційного лізин%
гу та оренди надати пропозиції щодо підвищення ефек%
тивності застосування таких послуг через удосконален%
ня системи їх оподаткування.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Одним з найважливіших факторів впливу на роз%

виток підприємницької діяльності є оподаткування.
Операції з фінансового і операційного лізингу та
оренди оподатковуються за визначеними в законо%
давстві схемами і мають свої особливості, що випли%
вають як із економічної сутності даних операцій, так
і з особливостей податкового законодавства Украї%
ни.

З економічної точки зору повинні бути особливості
оподаткування операцій з фінансового лізингу (орен%
ди) і операційного лізингу (оренди), оскільки такі опе%
рації по%різному впливають на фінансові результати
учасників операцій. Вплив операцій з фінансового і
операційного лізингу (оренди) на фінансові результа%
ти, активи і капітал учасників схематично подано в табл.
1.

Однією з відмінностей при оподаткування операцій
з фінансового лізингу (оренди) є включення лізингоот%
римувачем до складу витрат з метою визначення опо%
датковуваного прибутку амортизаційних відрахувань,
що нараховуються згідно податкового законодавства.

Це зменшує обсяг податку
на прибуток і податкове на%
вантаження на лізингоотри%
мувача.

При оперативному
лізингу (оренді) нарахуван%
ня амортизаційних відраху%
вань здійснюється лізинго%
давцем. У разі ремонту май%
на, переданого в лізинг
(оренду), лізингоотримувач
нараховує амортизаційні
відрахування на вартість ре%
монту і поліпшення таких за%
собів, як на окремий об'єкт
амортизації.

Відмінностей з оподат%
кування операцій лізингу і
оренди не повинно існува%
ти і вони відсутні в українсь%
кому податковому законо%
давстві, оскільки такі опе%
рації практично ідентичні за
своєю економічною суттю.
Проте економічне тлума%
чення сутності операцій з
фінансового лізингу і
фінансової оренди є дещо
різним в нормативно%пра%
вових актах України, що ут%
руднює ідентифікацію опе%
рацій.

У деяких нормативних
актах по, різному надаються визначення операцій з
фінансової оренди і операцій з фінансового лізингу.
Так, в Податковому Кодексі не відрізняють операції
фінансового лізингу і операції з фінансової оренди і
їх ознаки є однаковими. Проте в ЗУ "Про фінансовий
лізинг" надається інше визначення операціям з фінан%
сового лізингу, ніж те, яке наведено в податковому
законодавстві України. Крім того, операції фінансо%
вого лізингу згідно Господарського кодексу і ЗУ "Про
фінансовий лізинг" визнаються операціями з ін%
вестування. Проте в податковому законодавстві для
операцій з інвестування коштів передбачено пільго%
ве оподаткування, але не для операцій з фінансового
лізингу, які згідно податкового законодавства не виз%
наються операціями з інвестування і оподатковують%
ся на загальновстановлених підставах. Отже, операції
з фінансового лізингу і операції з фінансової оренди
— це різні операції згідно нормативних актів. Особ%
ливих відмінностей у визначеннях оперативної орен%
ди і лізингу згідно різних нормативно%правових актив
не спостерігається, отже, можна вважати операції
операційної оренди і операційного лізингу ідентични%
ми.

Як видно з табл. 2 визнання лізингу фінансовим за
податковим і спеціальним законодавством України є
різним. Це утруднює ідентифікацію лізингових операцій.
Крім того, в ЗУ "Про фінансовий лізинг" наведено спе%
цифічні права і обов'язки лізингодавців і лізингоотри%
мувачів, які захищають інтереси сторін. Тож учасники

Таблиця 1. Вплив фінансового і операційного лізингу (оренди)
на фінансові результати, активи і капітал учасників операцій
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операцій зацікавлені у виз%
нанні операцій як фінансово%
го лізингу, а не фінансової
оренди, оскільки це ніяким
чином не вплине на механізм
оподаткування таких опе%
рацій, але їх права будуть за%
хищені ЗУ "Про фінансовий
лізинг". Це уповільнює розви%
ток лізингових (орендних)
операцій в Україні.

Податковим кодексом
визначено порядок оподат%
кування лізингових опе%
рацій, учасниками яких є дві
особи — лізингодавець і
лізингоотримувач, тоді як
ЗУ "Про фінансовий лізинг"
передбачено три учасники
таких операцій — прода%
вець (постачальник) майна,
лізингодавець і лізингоот%
римувач.

Постачальником (продав%
цем) майна, що передається у
фінансовий лізинг, може бути
резидент України або нерези%
дент України, в разі придбан%
ня майна за кордоном. Ніяких
пільг з оподаткування особам,
що продають майно на умовах
подальшої передачі його у
фінансовий лізинг, не існує.
Такі операції для продавця
майна є звичайними операціями з продажу (передачі)
майна і оподатковуються на загальновстановлених
підставах. Це не робить фінансовий лізинг привабливим
для українських виробників основних засобів та імпор%
терів засобів виробництва і таким чином уповільнює роз%
виток фінансового лізингу в
Україні.

Оскільки фінансовий лі%
зинг є механізмом, через
який можливо досить швид%
ко і суттєво оновити основні
засоби українських вироб%
ників, то відсутність пільго%
вого оподаткування для про%
давців (постачальників) май%
на при здійсненні операцій з
фінансового лізингу не ро%
бить такі операції привабли%
вими для них. Це уповільнює
оновлення основних засобів
українських підприємств і
негативно впливає на розви%
ток ринку фінансового лі%
зингу та ринку основних за%
собів в Україні.

Податковим законодав%
ством України не передбаче%
но пільг з оподаткування

лізингових і орендних операцій, хоча операції з фінан%
сового лізингу Господарським кодексом і ЗУ "Про
фінансовий лізинг" визнано операціями з інвестування.
Лізингові та орендні операції оподатковуються на од%
накових умовах, при цьому оподаткування фінансово%

Таблиця 2. Ознаки фінансового лізингу і фінансової оренди згідно
загальногосподарського і податкового законодавства України
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Таблиця 3. Системи оподаткування операцій з фінансового лізингу
(оренди) і операційного лізингу (оренди) [2; 7, с. 153]
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го лізингу (оренди) і операційного лізингу (оренди)
здійснюється за різними схемами, оскільки такі операції
є різними за своєю економічною суттю і мають різний
вплив на фінансові результати учасників (табл. 1).

Розглянемо порядок оподаткування операцій з
фінансового і операційного лізингу (оренди).

Як видно з табл. 3 і табл. 1, відображення операцій
з фінансового лізингу (оренди) і операційного лізингу
(оренди) і їх вплив на фінансові результати учасників
договору є практично однаковими в податковому і
фінансовому обліку.

При цьому слід сказати, що датою отримання до%
ходів у вигляді орендних/лізингових платежів (без ура%
хування частини лізингового платежу, що надається в
рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансо%
вого лізингу) за майно, що передано платником подат%
ку в оренду або лізинг, є дата нарахування таких до%
ходів, яка встановлена відповідно до умов укладених
договорів [2, с. 137]. Отже, фактична несплата нарахо%
ваного платежу все одно збільшує дохід і оподаткову%
ваний прибуток лізингодавця (орендодавця). При цьо%
му зростання його грошового потоку не відбувається,
що може негативно позначитись на ліквідності лізинго%
давця (орендодавця).

Негативним для всіх учасників договору фінансово%
го лізингу (оренди) є визнання операцій з фінансового
лізингу (оренди) операціями з продажу в момент пере%
дачі майна. Доходи лізингодавця (орендодавця) знач%
но зростають при передачі майна у фінансовий лізинг
(оренду), що збільшує оподатковуваний прибуток і по%
даток на прибуток, але надходження грошових коштів
не відбувається. Надходження грошових коштів як ком%
пенсації вартості цього майна буде відбуватись на про%
тязі строку дії договору, в сумах і по строках, що пе%
редбачені в цьому договорі. Тобто при передачі майна
у фінансову оренду у орендодавця буде відбуватись
іммобілізація грошових коштів на суму податку на при%
буток, що зросте завдяки збільшенню доходу на
вартість переданого у фінансову оренду майна. Це є
однією з причин вимоги щодо сплати авансового вне%
ску до передачі майна у фінансову оренду. В Україні
він складає щонайменше 15% і може досягати 40% у
урахування всіх витрат. Це необхідно для сплати всіх
податкових зобов'язань лізингодавця (орендодавця),
але спричиняє іммобілізацію грошових коштів у лізин%
гоотримувача.

Позитивним для всіх учасників договору лізингу є
дозвіл на включення до складу витрат будь%яких витрат
із страхування об'єкта фінансового або оперативного
лізингу, як складової лізингового платежу, за умови
якщо це передбачено договором [2; 6, с. 140]. Проте
діє обмеження щодо таких витрат: вони можуть здійсню%
ватись в межах звичайної ціни страхового тарифу, що
діє на момент укладення такого страхового договору.
Процес визначення ціни як "звичайної" є достатньо тру%
домісткий, складний і неоднозначний, що також може
викликати труднощі при визначенні об'єкта оподатку%
вання учасників лізингового договору.

Для операцій з фінансової і операційної оренди
включення до складу витрат будь%яких витрат із стра%
хування об'єкта оренди не передбачено Податковим ко%
дексом. Враховуючи це, для всіх учасників договору

більш вигідним є визнання операції як лізингових, а не
орендних (особливо це стосується фінансової оренди).

ВИСНОВКИ
З метою подальшого розвитку лізингових і оренд%

них операцій в Україні необхідно:
— на законодавчому рівні закріпити однозначне

визначення дефініції "фінансовий лізинг";
— з метою активізації українських виробників і

імпортерів основних засобів у операціях з фінансової
оренди, на законодавчому рівні надати сторонам фінан%
сової оренди такі ж права і повноваження, як і лізинго%
давцям і лізингоотримувачам;

— збільшення доходів для визначення оподаткову%
ваного прибутку та формування податкових зобов'язань
з ПДВ у лізингодавця здійснювати не в момент передачі
майна за договором фінансового лізингу або оренди, а
поступово, протягом строку дії договору і відповідно до
встановленого графіку сплати лізингових платежів, ча%
стиною яких є оплата вартості майна;

— з метою уникнення іммобілізації грошових
коштів, до складу доходів, що розраховуються для виз%
начення оподатковуваного прибутку, включати фактич%
но сплачені, а не нараховані лізингові платежів.
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