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РЕЗОЛЮЦІЯ 

круглого столу на тему: 

«Порядок відображення в бухгалтерському обліку підприємств 

господарських операцій, пов’язаних із реалізацією концесійних договорів, та 

податкові правовідносини, що виникають за такими договорами відповідно до 

законодавства України» 

 

 

м. Харків                                                                             18 листопада 2016 року 

 

У  круглому столі, що відбувся у м. Харків 18листопада 2016 року, взяли 

участь фахівці Міністерства фінансів України, Головного управління ДФС у 

Харківській області, органів місцевого самоврядування, Національного юридичного 

Університету ім. Я. Мудрого, ВГО "Спілка податкових консультантів України", ХВ 

ВПГО «Спілка аудиторів України», представники  підприємств, установ, 

організацій. 

 

Метою круглого столу є роз'яснення економічної сутності концесійних 

договорів, механізму відображення господарських операцій, пов’язаних із 

реалізацією концесійних договорів в бухгалтерському обліку та для цілей 

оподаткування, обговорення проблемних питань, які виникають під час 

застосування норм та положень існуючої законодавчої бази та методичного 

забезпечення бухгалтерського обліку господарських операцій, пов’язаних з 

реалізацією концесійних договорів, розробка пропозицій щодо удосконалення та 

узгодженості нормативних документів.  

 

За результатами проведення відкритої дискусії учасники круглого столу  

дійшли до висновку, що основною проблемою в законодавстві України щодо 

концесії є наявність норми в Законі України «Про концесії», якою встановлено, що у 

концесіонера не виникає правонаступництва згідно з правами та зобов’язаннями 

підприємства, цілісний майновий комплекс (далі ЦМК) якого надається у концесію. 

Умови та порядок передачі концесіонеру прав та обов’язків такого підприємства 

можуть бути встановлені умовами концесійного конкурсу.  

Разом з тим, у Податковому Кодексі України визначено, що у разі передачі в 

концесію ЦМК державного або комунального підприємства, платник податків – 

концесіонер після прийняття ЦМК такого підприємства у концесію набуває усіх 

прав і обов’язків щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу, які 
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виникли у державного або комунального підприємства до передачі ЦМК у 

концесію. 

Для розв’язання виявлених проблемних питань учасники круглого столу 

ВИРІШИЛИ:  

 

 1. Звернутися до Кабінету Міністрів України із пропозицією внести зміни до 

Постанови КМУ «Про затвердження Типового концесійного договору» від 

12.04.2000 року  в частині  визначення умов щодо викупу інших необоротних 

матеріальних активів, оборотних матеріальних активів, а також умов, на яких може 

відбуватися передача  концесіонеру дебіторської та кредиторської заборгованості, 

грошових коштів, цінних паперів та іншого майна, відповідно до вимог п.5 ст.3 

Закону України «Про концесії» від 16.07.1999 року № 997-XIV, в тому числі 

грошового зобов’язання чи податкового боргу. 

Як варіант вирішення цієї проблеми, пропонується при визначенні умов щодо 

викупу інших необоротних матеріальних активів, оборотних матеріальних активів, а 

також умов, на яких може відбуватися передача  концесіонеру дебіторської та 

кредиторської заборгованості, грошових коштів, цінних паперів та іншого майна, 

відповідно до вимог п.5 ст.3 Закону України «Про концесії» від 16.07.1999 року 

№ 997-XIV, застосовувати аналогічні норми щодо оренди цілісних майнових 

комплексів, передбачені Наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 

року №1774 «Про затвердження договорів оренди», Постановою КМУ  від 

10.08.1995 року №629  «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, 

Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в 

кредит орендареві коштів та цінних паперів» 

 

2.  Звернутися до Міністерства фінансів України із пропозицією внести зміни 

до  Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій 

підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських 

організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної 

власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 

року №1213, відносно не відображення у складі доходів суми амортизації основних 

засобів, які отримані у концесію, тому що такі основні засоби не є безоплатно 

отриманими. 

 

 

Резолюція підтримана усіма учасниками круглого столу 


