
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств» (вилучення) 
 
7.9.6. Оподаткування операцій лізингу (оренди) здійснюється у такому порядку:  
 
передання майна в оперативний лізинг (оренду) не змінює податкових зобов'язань 
орендодавця та орендаря. При цьому орендодавець збільшує суму валових доходів, а 
орендар збільшує суму валових витрат на суму нарахованого лізингового платежу за 
наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування. У такому ж 
порядку здійснюється оподаткування операцій з оренди землі та жилих приміщень;  
 
передання майна у фінансовий лізинг (оренду) для цілей оподаткування прирівнюється до 
його продажу в момент такої передачі. При цьому орендодавець збільшує валові доходи, а 
у разі передання у фінансовий лізинг майна, що на момент такого передання перебувало у 
складі основних фондів орендодавця, - змінює відповідну групу основних фондів згідно з 
правилами, визначеними статтею 8 цього Закону для їх продажу, а орендар збільшує 
відповідну групу основних фондів на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування 
процентів або комісій, нарахованих або таких, що будуть нараховані на вартість об'єкта 
фінансового лізингу, відповідно до договору) за наслідками податкового періоду, в якому 
відбувається таке передання. При нарахуванні лізингового платежу орендодавець 
збільшує валові доходи, а орендар збільшує валові витрати на таку частину лізингового 
платежу, яка дорівнює сумі процентів або комісій, нарахованих на вартість об'єкта 
фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається у 
рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу), за наслідками 
податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування. У разі коли у майбутніх 
податкових періодах орендар повертає об'єкт фінансового лізингу орендодавцю без 
придбання такого об'єкта у власність, таке передання прирівнюється для цілей 
оподаткування до зворотного продажу орендарем такого об'єкта орендодавцю за 
звичайною ціною, діючою на момент такого зворотного продажу, але не менше первісної 
вартості такого основного фонду, зменшеної на суму нарахованої амортизації, згідно з 
нормами статті 8 цього Закону. У разі коли вартість об'єкта фінансового лізингу, що 
вперше вводиться в експлуатацію, визначається договором у сумі, що є меншою вартості 
витрат на його придбання або спорудження, податковий орган має право провести 
позачергову перевірку для визначення рівня звичайної ціни;  
 
передання в оренду житлового фонду або землі здійснюється за правилами оперативного 
лізингу.  
 
(пункт 7.9 статті 7 доповнено підпунктом 7.9.6 
 згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV) 
 


