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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах конкуренції нематеріальні акти-

ви (НМА) є одним з основних ресурсів ведення бізнесу.
Окремі керівники НМА приділяють менше уваги, ніж
фінансовим і матеріальним активам. Проте немате-
ріальні активи здатні приносити дохід як у короткост-
роковій, так і у довгостроковій перспективі. Завдяки ви-
користанню нематеріальних активів збільшується рин-
кова вартість та підвищується інвестиційна приваб-
ливість підприємств. З огляду на це особливої актуаль-
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ності набувають питання підвищення якості обліку не-
матеріальних активів з метою створення необхідного
обліково-інформаційного забезпечення для ефективно-
го управління об'єктами права інтелектуальної влас-
ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвитку теорії і практики питань бухгалтерського
обліку нематеріальних активів присвячені роботи таких
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науковців, як В.В. Бабич, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,
В.П. Завгородній, І.Ю. Кравченко, А.М. Кузьмінський,
Н.М. Малюга, М.І. Баканов, П.С. Безруких, Я.В. Соко-
лов, А.Д. Шеремет, Д.Г. Шорт, С.В. Шульга, В.С. Ше-
лест та інші. Визнаючи значний внесок цих вчених, слід
зазначити, що з розвитком інноваційної економіки ви-
моги щодо досконалості та повноти обліку об'єктів пра-
ва інтелектуальної власності суттєво посилюються.
Підгрунттям правильності відображення в обліку
об'єктів права інтелектуальної власності має стати гар-
монізація чинних правових та фінансових нормативних
актів, оскільки подальша їх неузгодженість та неконк-
ретизованість призводить до неправильної їх ідентифі-
кації та, як наслідок, допущення помилок у обліку.

Постановка завдання полягає в уточненні сутності
поняття "роялті", розгляді специфіки ідентифікації та
обліку авторського та суміжних з ним прав, а також по-
шуку шляхів удосконалення методичного інструмента-
рію формування обліково-інформаційного забезпечен-
ня ефективного управління нематеріальними активами
суб'єктів господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інтелектуальна власність у звичайному розумінні —
це право на результат творчої праці. Право неможливо
сприймати на дотик, тому об'єкти права інтелектуаль-
ної власності загальновизнано складовими нематеріаль-
них активів суб'єктів господарювання [2, с. 171—177].

Методологічні основи обліку нематеріальних активів
та відображення їх у фінансовій звітності визначаються
П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" [8], МСБО 38 "Немате-
ріальні активи" [6] та п.14.1.120 Податковим кодексом
України (далі — ПКУ) [7]. Так, згідно з П(С)БО 8, нема-
теріальні активи — це немонетарний актив, який не має
матеріальної форми, може бути ідентифікований та ут-
римується підприємством з метою використання більше
одного року (або одного операційного циклу, якщо він
перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміні-
стративних цілях чи надання в оренду іншим особам [8].

За МСФЗ 38 нематеріальні активи — немонетарні
активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути
ідентифіковані [6].

Водночас згідно з п. 14.1.120 ПКУ нематеріальні ак-
тиви — право власності на результати інтелектуальної
діяльності, у тому числі промислової власності, а також
інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності
(інтелектуальної власності), право користування майном
та майновими правами платника податку в установленому
законодавством порядку, у тому числі набуті в установле-
ному законодавством порядку права користування при-
родними ресурсами, майном та майновими правами [7].

Отже, головною умовою визнання об'єкта права інте-
лектуальної власності нематеріальним активом є його
обов'язкова ідентифікація. Від того, наскільки правиль-
но буде ідентифікований об'єкт інтелектуальної влас-
ності, залежить його вартість та облік у відповідних рег-
істрах. Саме тому ідентифікацію об'єктів права інтелек-
туальної власності слід визнати базисом, тобто основою
організації обліку нематеріальних активів [5, с. 13—19].

Перелік об'єктів права інтелектуальної власності виз-
начено ст. 420 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) [11].

Серед загального переліку об'єктів права інтелекту-
альної власності особливе місце займає авторське пра-
во та суміжні з ним права. Авторське право в об'єктивно-
му розумінні являє собою сукупність правових норм, що
регулюють коло суспільних відносин зі створення та ви-
користання творів науки, літератури і мистецтва. В суб-
'єктивному розумінні авторське право — це особисті не-
майнові та майнові права, які виникають у автора в зв'яз-
ку зі створенням ним твору і охороняються законом. Зав-
данням авторського права є встановлення найсприятли-
віших правових умов для творчої діяльності, забезпечи-
ти доступність результатів цієї діяльності всьому суспіль-
ству. Суміжні права є сукупністю цивільно-правових норм,
що регулюють відносини з використання виконань творів,
фонограм, відеограм та програм мовлення і які разом з
нормами авторського права складають єдиний інститут
права інтелектуальної власності — інститут авторського
права і суміжних прав [10].

Суб'єктами авторського права є автори творів, їх спад-
коємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали
свої авторські майнові права. Об'єктами авторського пра-
ва є твори у галузі науки, літератури і мистецтва [3].

Особисті (немайнові права) — це право авторства,
право на авторське ім'я, право на захист твору від усяких
перекручувань, право опублікування твору (обнародуван-
ня), право на захист твору і репутації автора безстроко-
во. Право авторства полягає в тому, що тільки справжній
творець має право називати себе автором твору, а всі інші
особи, що використовують твір, зобов'язані зазначати
ім'я його автора. Право авторства закріплює факт ство-
рення даного твору конкретною особою, а це має зна-
чення для суспільної оцінки як твору, так і особи автора.

Майнові права — це виключні права на використан-
ня твору, тобто право відтворювати його, поширювати,
привселюдно показувати, привселюдно виконувати,
повідомляти для загального видання в ефір або по ка-
бельній мережі, перекладати тощо, а також одержува-
ти авторську винагороду. Розмір винагороди встанов-
люється договорами, а в законі визначаються лише
мінімальні ставки.

 Суміжні права — це права виконавців на результати
творчої діяльності, їх спадкоємців та осіб, яким на закон-
них підставах передано суміжні майнові права щодо ви-
конання, права виробників фонограм, відеограм, їх спад-
коємців (правонаступників) та осіб, яким на законних
підставах передано суміжні майнові права щодо фоног-
рам і відеограм, а також організацій мовлення та їх пра-
вонаступників, які охороняються авторським правом.

Строки чинності суміжних прав визначаються стат-
тею 456 Цивільного кодексу України. Майнові права ви-
конавців охороняються протягом 50 років, починаючи з
1 січня року, наступного за роком здійснення першого
запису виконання, а за відсутності такого запису — з 1
січня року, наступного за роком здійснення виконання.
Особисті немайнові права охороняються безстроково.
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності
на фонограму, відеограму спливає через п'ятдесят років,
що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її
опублікування, а за відсутності такого опублікування —
протягом п'ятдесяти років від дати її вироблення, з 1 січня
року, наступного за роком вироблення фонограми, віде-
ограми. Права організації мовлення охороняються про-
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тягом 50 років, починаючи з 1 січня року, наступного за
роком першого здійснення передачі (програми) [11]. За-
коном в окремих випадках можуть встановлюватися інші
строки чинності суміжних прав.

Законодавство про авторське право і суміжні права
виходить з того, що авторське право існує незалежно
від суміжних прав, тоді як суміжні права існують тоді,-
коли є авторське право на твір. Авторське право є пер-
винною категорією, а суміжні права — вторинною.
Суміжні права не лише залежать від авторського права,
але й не існують без них [1].

Під час здійснення операцій по придбанню авторсь-
ких та суміжних прав, між власником прав (ліцензіаром)
та покупцем (ліцензіатом) виникають відносини з приводу
отримання доходів (у вигляді роялті) та понесення витрат.

Відповідно до ПСБО 15 "Дохід", роялті — це будь-
який платіж, отриманий як винагорода за користування
або за надання права на користування будь-яким ав-
торським та суміжним правом на літературні твори, тво-
ри мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні про-
грами, інші записи на носіях інформації, відео- або
аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для ра-
діо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, за-
реєстрованим знаком на товари і послуги чи торговель-
ною маркою, дизайном, секретним кресленням, модел-
лю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо
промислового, комерційного або наукового досвіду
(ноу-хау) [9]. В той же час, ліцензіат (платник роялті)
відносить такі платежі та витрати на придбання немате-
ріальних активів, за виключенням тих, що амортизують-
ся, до витрат при визначенні об'єкту оподаткування,

керуючись пп. 140.1.2, п. 138.1 и пп. 138.1.1 ПКУ та дот-
римуючись наступних умов:

— витрати відносяться в повному розмірі, якщо ро-
ялті сплачується на користь резидента — платника по-
датку на прибуток на загальних засадах;

— витрати відносяться в розмірі, що не перевищує
4% доходу від реалізації продукції (без урахування ПДВ
та акцизного збору) за попередній рік, за умови, що
роялті сплачується на користь нерезидента [7].

Важливо пам'ятати, що роялті визначаються лише при
існуванні документального підтвердження здійснення опе-
рацій, якими вони були викликані, зокрема ліцензійного до-
говору, платіжних доручень, бухгалтерської довідки [12].

Податковим кодексом України передбачений на-
ступний механізм оподаткування операцій по наданню
права користувачам авторських та суміжних з ним прав
доходів (рис. 1).

Слід наголосити, що Верховною Радою України
прийнято Закон України "Про запобігання фінансової
катастрофи та створення передумов для економічного
зростання в Україні" від 27.03.2014 № 1166-VII [4], яким
змінено порядок оподаткування пасивних доходів —
дивідендів, процентів, роялті та інвестиційних доходів.

Оподаткування пасивних доходів, отриманих фізични-
ми особами протягом звітного місяця, здійснюватиме по-
датковий агент за ставкою 15 %. У свою чергу отримувач
таких доходів повинен буде здійснити річний перерахунок.
Оподатковуватимуться пасивні доходи за ставками 15%,
20% та 25% в залежності від їх загальної суми під час
проведення річного перерахунку, результати якого зазна-
чаються громадянами в податковій декларації.
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встановлені для 
оподаткування 

дивідендів, а саме: 15%, 
якщо загальна сума 

нарахованих сум роялті 
та інших видів доходів 
за звітний календарний 
місяць не перевищує 
десятикратний розмір 
мінімальної заробітної 
плати; 17% від суми 

перевищення 
десятикратного розміру 
мінімальної заробітної 

плати 

Відповідно до ст.292 
ПКУ до доходу 
фізичної особи-

підприємця – платника 
єдиного податку не 

включаються отримані 
такою особою пасивні 

доходи у вигляді 
процентів, дивідендів, 

роялті тощо. Тому, 
юридична особа, що 

виплачує роялті 
фізичним особам – 

підприємцям – 
платникам єдиного 
податку повинна 

утримувати із суми 
нарахованого роялті 
ПДФО по ставці 15% 

(17%) і перераховувати 
його до бюджету 

Рис. 1. Механізм оподаткування операцій по наданню права

користувачам авторських та суміжних з ним прав
Джерело: бачення автора.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Так, якщо отриманий дохід не перевищив 204 прожит-
кових мінімуми (а у 2014 році — це 248 472 грн.), ставка
податку складатиме 15%. Якщо сума доходу сягає від 204
до 396 прожиткових мінімумів (від 248 472 грн. до 482 328
грн.), до суми перевищення застосовуватиметься вже 20%.

У разі отримання пасивного доходу понад 396 про-
житкових мінімумів ставка, за якою оподатковувати-
меться сума перевищення, становить 25%.

Під час річного перерахунку нарахований до спла-
ти податок зменшується на суму, яка вже була утрима-
на податковими агентами. Отриману позитивну різни-
цю податку платник повинен включити до річної подат-
кової декларації.

Водночас згідно з пп. 196.1.6 ПКУ виплата роялті,
що здійснюється емітентом, в грошовій формі чи у
формі цінних паперів — не виступає об'єктом оподат-
кування ПДВ. Проте частина платежів за використання
об'єктів права інтелектуальної власності не є роялті і,
отже, є об'єктами обкладення ПДВ.

ВИСНОВКИ
З метою попередження заниження зобов'язань з

ПДВ вважаємо за необхідне в ПКУ уточнити поняття
роялті, як доходу отриманого за надання права вико-
ристання об'єктів інтелектуальної власності.

Запровадження на практиці поданих пропозицій
дозволить:

— підвищити якість ведення обліку авторських та
суміжних з ними прав;

— підвищити контроль за доходами від операцій з
набуття авторськими та суміжними з ними правами;

— забезпечити динаміку росту податкових надход-
жень від операцій з авторськими та суміжними з ними
правами.
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