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ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

ВСТУП
Лізингові операції досить давно стали невід'ємною

частиною економіки розвинутих країн, де близько 30 %
інвестицій припадає саме на операції лізингового харак.
теру. Розвиток лізингу обумовлений високими темпами
зростання промисловості, розвитком науково.технічно.
го прогресу. В Україні лізинг є вигідним як для суб'єктів,
що надають лізингові послуги, так і для користувачів
таких послуг [4]. Для економіки України в цілому лізинг
корисний тим, що сприяє прискоренню темпів оновлен.
ня та модернізації основних засобів, забезпеченню взає.
мної вигоди партнерів, підвищенню ефективності еко.
номіки країни.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Майно, яке передається за договором фінансового

лізингу, зараховується на баланс лізингоотримувача із
зазначенням, що це майно узяте у фінансовий лізинг. У
разі несплати лізингоотримувачем лізингових платежів
протягом двох чергових термінів на вимогу лізингодав.
ця об'єкт лізингу підлягає поверненню в беззаперечно.
му порядку відповідно до виконавчого напису, здійсне.
ного в державній нотаріальній конторі [5].

Метою написання статті є визначення порядку відо.
браження отримання предмету лізингу, нарахування,
сплати лізингових платежів, а також повернення пред.
мета лізингу на підприємстві та відображення в подат.
ковому обліку зобов'язань.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Право власності на об'єкт фінансового лізингу на.

бувається лізингоотримувачем після сплати повної вар.
тості об'єкта лізингу відповідно до умов договору лізин.
гу і законодавства України [1].

Облік операцій з фінансової оренди здійснюється
на субрахунку 531 "Зобов'язання з фінансової оренди".
Передача у фінансову оренду основних засобів відо.
бражається орендодавцем по дебету субрахунка 161
"Заборгованість за майно, передане у фінансову орен.
ду" і кредиту рахунка 10 "Основні засоби".
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У орендаря основні засоби, узяті у фінансову орен.
ду, обліковуються по дебету рахунка 10 "Основні засо.
би" (відповідний субрахунок обліку основних засобів,
узятих у фінансову оренду) і кредиту субрахунка 531
"Зобов'язання з фінансової оренди". Аналітичний облік
на даному субрахунку ведеться за кожним орендодав.
цем.

Орендар нарахований знос (амортизацію) на ос.
новні засоби, прийняті у фінансову оренду, відображає
за кредитом субрахунка 131 "Знос основних засобів" і
за дебетом рахунка 91 "Загальновиробничі витрати" з
подальшим списанням на рахунок 23 "Виробництво".

Нараховану суму зносу (амортизації) за період орен.
ди основних засобів, яка повинна бути сплачена протя.
гом 12 останніх місяців, переводять з довгострокових
зобов'язань з оренди по дебету субрахунка 531 "Зобо.
в'язання з фінансової оренди" в кредит субрахунка 611
"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'я.
заннями в національній валюті".

Нараховану суму винагороди орендодавцю за ко.
ристування орендованими основними засобами, які по.
винні бути сплачені протягом 12 останніх місяців, відно.
сять в дебет рахунка 23 "Виробництво" і кредит субра.
хунка 611 "Поточна заборгованість за довгострокови.
ми зобов'язаннями в національній валюті".

При погашенні заборгованості з орендної плати
(сума зносу і сума винагороди) відображається записом
по дебету субрахунка 611 "Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями в національній ва.
люті" і кредитом субрахунка 311 "Поточний рахунок в
національній валюті".

Якщо після закінчення терміну фінансової оренди
об'єкт фінансової оренди купується орендарем за за.
лишковою вартістю, то робиться запис по дебету суб.
рахунка 531 "Зобов'язання з фінансової оренди" і кре.
диту субрахунка 631 "Розрахунки з вітчизняними поста.
чальниками", а при оплаті робиться запис в дебет суб.
рахунка 631 і кредит субрахунка 311 "Поточний раху.
нок в національній валюті".

Під час переходу орендованих основних засобів
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у власність орендар робить запис по дебету рахунка
10 "Основні засоби" (відповідний субрахунок обліку
власних основних засобів) і кредиту рахунка 10
(відповідний субрахунок обліку орендованих основ.
них засобів). Одночасно сума нарахованого фінансо.
вої оренди зносу об'єктів фінансової оренди відоб.
ражається по дебету субрахунка 131 "Знос основних
засобів" (відповідний субрахунок обліку орендованих
основних засобів) і кредиту субрахунка 131 "Знос
основних засобів" (амортизація) власних основних
засобів.

Аналітичний та синтетичний облік довгострокових
зобов'язань з оренди майна ведеться у спеціальній
таблиці Журналу.ордеру та відомості аналітичного
обліку ф.8 с..г. при журнально.ордерній формі об.
ліку.

Кореспонденцію рахунків щодо отримання предме.

ту лізингу, нарахування
та сплати лізингових пла.
тежів, а також повернен.
ня предмета лізингу на.
ведено в табл. 1.

ВИСНОВКИ І
ПЕРСПЕКТИВИ
ДОСЛІДЖЕНЬ

В Україні офіційна
статистика не веде окре.
мого обліку лізингових
операцій. Облік лізинго.
вих операцій усклад.
нюється суперечливістю
визначень цього поняття
у вітчизняному законо.
давстві. При укладенні
договорів фінансової
оренди орендний платіж
складається з двох час.
тин компенсації вартості
обладнання та фінансо.
вих витрат орендаря.

Оскільки за П(С)БО
14 "Оренда" вартість об.
ладнання відображаєть.
ся орендарем у періоді
отримання об'єкта, тому
із загальної суми оренд.
ного платежу слід виді.
лити ту частину, яка є
фінансовими витратами
орендаря і відноситься
до звітного періоду. Такі
витрати відображаються
на субрахунку 952 "Інші
фінансові витрати". Вит.
рати за фінансовим лізин.
гом є фінансовими вит.
ратами.
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Таблиця 1. Порядок відображення лізингових операцій в обліку в
підприємства
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