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ПДВ при викраденні основних засобів 

   

Насамперед нагадаємо, що відповідно до п. 189.9 ПКУ у разі якщо основні виробничі або 
невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така 
ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних 
виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової 
вартості на момент ліквідації.  

Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі 
засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин 
непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника 
податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих 
засобів, що підтверджується відповідно до законодавства, або коли платник податку 
подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або 
перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок 
чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.  

Як бачимо, у разі ліквідації основних засобів з причин, які не залежать від платника 
податку, в т. ч. внаслідок викрадення, ПКУ звільняє від необхідності нарахування 
податкових зобов'язань.  

Також це випливає і з положень пп. 14.1.191 ПКУ, яким передбачено, що не є постачанням 
товарів випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з 
їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших 
випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в 
разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку надає контролюючому 
органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних 
активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за 
первісним призначенням.  

Отже, положення ПКУ дають повне право не нараховувати ПДВ при вимушеній 
ліквідації основних засобів, що підтверджується відповідними документами.  

Натомість, останнім часом контролюючі органи почали активно лобіювати трохи іншу 
позицію, стверджуючи, що звільнення від нарахування податкових зобов'язань за п. 189.9 
ПКУ не означає, що платник податку не повинен нарахувати податкові зобов'язання на 
підставі пп. «г» п. 198.5 ПКУ, оскільки в даному випадку основні засоби припиняють 
використовуватись у господарській діяльності. Зокрема, така позиція викладена в листі 
ДФСУ від 27.05.2016 р. № 11679/6/99-95-42-01-15.  



 
На нашу думку, погоджуватися з таким фіскальним підходом підстав немає, адже при 
вимушеній ліквідації не відбувається свідомого використання основних засобів у 
негосподарській діяльності, а п. 198.5 ПКУ стосується саме випадків свідомого використання 
товарів в операціях, які ним передбачені.  

На користь цього свідчить і судова практика, яка починає з'являтися з даного питання. Так, в 
ухвалі Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 07.09.2015 р. у справі № 
804/6742/15, яка стосувалася оскарження «негативної» індивідуальної податкової 
консультації, суд вказав, що в даному випадку пп. «г» п. 198.5 ПКУ до спірних 
правовідносин не застосовується, оскільки регулює інші правовідносини, тобто 
використання саме платником податків товарів (робіт, послуг), під час придбання або 
виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, в операціях, 
що не є його господарською діяльністю.  

На думку суду, предметом регулювання пп. «г» п. 198.5 ПКУ є випадки свідомого 
використання платником податків товарів (робіт, послуг) в операціях, що не є 
господарською діяльністю, а абз. 2 п. 189.9 ПКУ регулює випадки вибуття товарів 
(робіт, послуг) внаслідок їх ліквідації (знищення, руйнування, викрадення), тобто за 
відсутності волі платника податків.  

За таких обставин висновок податкового органу про те, що якщо платник податків при 
придбанні (спорудженні) основних засобів, які були викрадені, скористався правом на 
податковий кредит, то у зв'язку з тим, що такі основні засоби неможливо використати у 
господарській діяльності – платник податку в податковому періоді, в якому встановлено 
факт списання, повинен здійснити нарахування податкових зобов'язань з ПДВ виходячи з 
балансової (залишкової) вартості, суперечить положенням п. 189.9 та пп. «г» п. 198.5 
ПКУ.  

Таким чином, за наявності документів, що підтверджують викрадення ОЗ, платник 
податку не повинен нараховувати зобов'язання з ПДВ в принципі, в т. ч. й за пп. «г» п. 
198.5 ПКУ. Але, з урахуванням позиції податківців, не виключена необхідність 
відстоювання своєї позиції в суді.  

Сергій Кучеренко   консультант, Група компаній «Кейнас» 
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