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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Продовження мораторію на купівлю�про�

даж земель сільськогосподарського призна�
чення до 2016 року змушує суб'єктів ринкових
відносин — землевласників та землекористу�
вачів здійснювати пошук нових підходів до ре�
алізації своїх майнових прав. Право користу�
вання сільськогосподарськими землями на су�
часному етапі може повністю реалізуватись
через емфітевзис — право користування чу�
жою земельною ділянкою для сільськогоспо�
дарських потреб. Об'єктом емфітевтичного
права є користування земельною ділянкою
сільськогосподарського призначення, що зна�
ходиться у приватній, комунальній або дер�
жавній власності. Емфітевзис є альтернативою
довгострокової оренди сільськогосподарських
земель та може гарантувати право використан�
ня "мораторних" земель строком понад сто
років (виняток складають землі комунальної та
державної власності, оскільки строк договору
про надання права користування такими ділян�
ками не може перевищувати 50 років). Емфітевт
(землекористувач), одержуючи право володі�
ння правом користування чужою земельною
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ділянкою та право її цільового використання,
на власний розсуд здійснює господарювання та
вирощує сільськогосподарську продукцію, яка
є його абсолютною власністю. Попри те, що
емфітевзис регламентований законодавчо Ци�
вільним [1] та Земельним [2] кодексами ще з
2004 року, механізм відображення цього права
в обліку залишається недостатньо відпрацьо�
ваним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему облікового забезпечення емфі�
тевзису вивчали такі вітчизняні та зарубіжні
вчені, як Бездушна Ю.С. [3], Вегера С.Г. [4], Го�
родиський М.П. [5], Остапчук С. [6], Поліщук
І.Р., Юхименко�Назарук І.А. [7] та ін. В їхніх
дослідженнях зроблені певні напрацювання
щодо ідентифікації емфітевзису серед майно�
вих прав та облікових об'єктів. Разом з тим,
питання обліку права користування чужою зе�
мельною ділянкою для сільськогосподарських
потреб є досі мало вивченим та потребує додат�
кових розробок теоретичних засад та органі�
заційно�методичних підходів щодо його обліку.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Мета дослідження полягає у поглибленні
методичних прийомів відображення емфітевзи�
су в бухгалтерському обліку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Право користування чужою земельною

ділянкою переважною більшістю науковців
ідентифікується як нематеріальний актив під�
приємства та різновид об'єктів прав користу�
вання майном.

За Положенням (стандартом) бухгалтерсько�
го обліку 8 [8] нематеріальний актив — це немо�
нетарний актив, який не має матеріальної форми
та може бути ідентифікований [8, п. 4], який
відображається в балансі, якщо існує імовірність
одержання майбутніх економічних вигод, пов'я�
заних з його використанням, та його вартість
може бути достовірно визначена [8, п. 6].

Подібний підхід до нематеріальних активів
закладений у МСБО 38 [9], яким встановлюють�
ся наступні критерії до визнання нематеріаль�
ного активу: 1) немонетарний актив [9, п. 8]; 2)
відсутність фізичної субстанції [9, п. 8]; 3) конт�
рольований суб'єктом господарювання ресурс,
від якого очікують надходження економічних
вигід [9, п. 13]; 4) можливість ідентифікації: а)
може бути відокремлений, тобто його можна
відокремити або відділити від суб'єкта господа�
рювання і продати, передати, ліцензувати, зда�
ти в оренду або обміняти індивідуально або ра�
зом з пов'язаним з ним контрактом, ідентифі�
кованим активом чи зобов'язанням, незалежно
від того, чи має суб'єкт господарювання намір
зробити це; б) виникає внаслідок договірних або
інших юридичних прав, незалежно від того, чи
можуть вони бути передані або відокремлені від
суб'єкта господарювання або ж від інших прав
та зобов'язань [9, п. 12].

Говорячи про можливу ідентифікацію пра�
ва користування чужою земельною ділянкою
для сільськогосподарських потреб, звернемо�
ся до цивільного законодавства, згідно якого
емфітевзис виникає на підставі договору між
власником земельної ділянки та особою, яка
виявила бажання користуватися цією земель�
ною ділянкою [1, ст. 407; 2, ст. 102�1]. Емфітев�
зис може вільно відчужуватися і передаватися
у порядку спадкування, тобто користувач, що
уклав договір емфітевзису, може продати своє
право іншій людині, заповідати, передавати у
заставу, вносити до статутного капіталу іншо�
го підприємства (крім права користування
ділянками комунальної та державної влас�
ності). Отже, емфітевзис правомірно визнати
нематеріальним активом як за міжнародною,
так і за національною обліковою системою.

Для відображення в обліку нематеріальні
активи об'єднують у 6 груп, що передбачено
П(С)БО 8 [8, п. 5] та Податковим кодексом Ук�
раїни [10, пп. 145.1.1]: права користування при�
родними ресурсами, права користування май�
ном, права на комерційні позначення, права на
об'єкти промислової власності, авторське пра�
во та суміжні з ним права. При цьому право
користування майном представлене правом
користування земельною ділянкою відповідно
до земельного законодавства, правом користу�
вання будівлею, правом на оренду приміщень
тощо. Таким чином, емфітевт, набувши за до�
говором право користування чужою земель�
ною ділянкою сільськогосподарського призна�
чення, повинен його відобразити в обліку у
складі нематеріальних активів у групі "Права
користування майном".

Як відомо, основою первинного відображен�
ня об'єктів бухгалтерського обліку є докумен�
тація, яка дозволяє організувати суцільне і без�
перервне спостереження за рухом майна і зобо�
в'язань, забезпечити юридичну достовірність
даних бухгалтерського обліку. Як було зазна�
чено раніше, основним документом, що по�
свідчує виникнення емфітевзису, є договір, що
пройшов державну реєстрацію. Державна реє�
страція права користування емфітевзису
здійснюється шляхом внесення в установлено�
му порядку відповідного запису до Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно [11].

Оскільки на сьогодні не розроблені типові
форми з обліку прав користування майном, в
бухгалтерському обліку емфітевзис як немате�
ріальний актив може бути відображений за до�
помогою пристосованих типових форм первин�
ного обліку об'єктів права інтелектуальної
власності [12]: НА�1 "Акта введення в госпо�
дарський оборот права користування в складі
нематеріальних активів"; НА�2 "Інвентарної
картки обліку права користування в складі не�
матеріальних активів"; НА�3 "Акта вибуття
(ліквідації) права користування"; НА�4 "Інвен�
тарного опису об'єктів права в складі нематер�
іальних активів".

Інші документи, що підтверджують виник�
нення права на чуже майно (придбання за кош�
ти, в обмін на інші активи, безоплатне одержан�
ня, внесок до статутного капіталу), перехід або
припинення емфітевзису (продаж, безоплатна
передача, внесок до статутного капіталу, вилу�
чення за рішенням суду, неправомірних дій,
ліквідація особи), представлені на рис. 1.

Право користування чужою земельною
ділянкою як нематеріальний актив зарахо�
вується на баланс за первісною вартістю, що
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складається з ціни придбання,
мита, непрямих податків, що
не підлягають відшкодуванню,
та інших витрат, безпосеред�
ньо пов'язаних з його прид�
банням та доведенням до ста�
ну, у якому він придатний для
використання за призначен�
ням [8, п. 11].

Говорячи про ціну прид�
бання, слід зазначити, що за�
конодавчо закріплених правил
та обмежень щодо встанов�
лення розміру плати за дого�
вором емфітевзису (як у ви�
падку з орендою земельних
ділянок та паїв) немає, а отже
сума визначається за згодою
сторін при підписанні догово�
ру.

Підписуючи договір емфі�
тевзису на довгостроковий
або невизначений (безстроко�
вий) термін, землевласнику дуже важливо роз�
рахувати, як одержані кошти від реалізовано�
го ним права в майбутньому будуть покривати
витрати, пов'язані з неможливістю обробляти
земельну ділянку та з обов'язком сплачувати
ним до бюджету податку за землю, адже відпо�
відно до Податкового кодексу суб'єкт, що от�
римав право емфітевзису, не повинен сплачу�
вати земельний податок або орендну плату за
одержану у користування ділянку.

До того ж, можливі різні варіанти сплати за
договором: одноразова виплата користувачем
земельної ділянки усієї суми при підписанні
договору або періодичні виплати землевласни�
ку за одержане право протягом визначеного
терміну.

Саме тому класичний підхід до визначення
вартості права користування чужою земельною
ділянкою для сільськогосподарських потреб
передбачає укладання договору ренти, за яким
емфітевт здійснює рентні платежі у грошовій
або натуральній формі землевласникові та по�
гашає його податкові платежі за земельні ді�
лянки [5, с. 143].

Для уникнення ризиків сторони можуть
звернутися до незалежних оцінювачів, які у
своїй діяльності використовують Методику
експертної грошової оцінки земельних ділянок
[13].

Відповідно до розділу VІІІ Методики [13],
оцінка права користування чужою земельною
ділянкою грунтується на попередньому визна�
ченні ринкової вартості земельної ділянки.

Для оцінки емфітевзису застосовуються
такі методичні підходи: 1) зіставлення цін про�
дажу таких прав для подібних земельних діля�
нок; 2) капіталізація додаткового доходу кори�
стувача земельної ділянки, наданої на умовах
емфітевзису. Додатковий дохід обчислюється
як різниця між ринковим рівнем чистого опе�
раційного або рентного доходу та чистим опе�
раційним доходом від надходження плати за
договором емфітевзису. Вартість права корис�
тування ділянкою на умовах емфітевзису може
бути також розрахована як різниця між рин�
ковою вартістю земельної ділянки та вартістю
інтересу власника ділянки, наданої у користу�
вання на умовах емфітевзису.

Отже, при придбанні емфітевзису для пер�
вісного визнання в обліку за основу береться
фактична собівартість придбання, що включає
договірну вартість права та усі витрати, пов'я�
зані з його оформленням. Якщо ж говорити про
право користування чужою земельною ділян�
кою одержане безоплатно, як внесок до статут�
ного капіталу або внаслідок об'єднання під�
приємств, то його первісною вартістю є спра�
ведлива вартість, встановлена на основі ринко�
вої вартості прав користування земельною
ділянкою або згідно експертного висновку про
ринкову вартість, наданого незалежним оціню�
вачем.

Первинна бухгалтерська інформація уза�
гальнюється та систематизується на рахунках
бухгалтерського обліку. Для обліку витрат на
придбання нематеріальних необоротних ак�
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Рис. 1. Документальне оформлення господарських операцій з
емфітевзисом
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тивів призначений рахунок 15 "Капітальні інве�
стиції" субрахунок 154 "Придбання (створен�
ня) нематеріальних активів", за дебетом якого
відображається збільшення зазнаних витрат на
придбання нематеріальних необоротних ак�
тивів, за кредитом — їх зменшення внаслідок
прийняття в експлуатацію [14].

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерсь�
кого обліку та Інструкції до нього [14] немате�
ріальні активи у групі "Права користування
майном" обліковуються на субрахунку 122
"Права користування майном". За дебетом суб�
рахунку 122 відображається придбання права
користування ділянкою на умовах емфітевзи�
су та сума дооцінки таких активів, за кредитом
— вибуття внаслідок продажу, безоплатної
передачі або неможливості отримання підприє�
мством надалі економічних вигод від його ви�
користання та сума уцінки.

Як зазначає Вегера С.Г., подібна практика
обліку прав користування землею існує в Уз�
бекистані та Білорусії [4, с. 153—154]. Зокре�
ма, відповідно до Національного стандарту
бухгалтерського обліку Республіки Узбекистан
(НСБУ) №21 та Плану рахунків бухгалтерсь�
кого обліку фінансово�господарської діяль�
ності суб'єктів господарювання та Інструкції
щодо його застосування в групі рахунків нема�
теріальних активів передбачений рахунок 0440
"Права користування землею і природними ре�
сурсами".

У законодавстві Республіки Білорусь пра�
ва на використання майна враховуються у
складі нематеріальних активів на рахунку 04
"Нематеріальні активи" та забалансовому ра�
хунку 012 "Нематеріальні активи, отримані в
користування". При цьому автор пропонує об�
межені майнові права на земельну ділянку, яка
є предметом цивільного обороту (може відчу�
жуватися, закладатися, вноситися до статутно�
го капіталу та ін.), обліковувати на рахунку 04
"Нематеріальні активи" та відображати в ба�
лансі підприємства; а ті майнові права на зе�
мельні ділянки, які не є предметом цивільного
обороту, показувати на забалансовому рахун�
ку 012 "Нематеріальні активи, отримані в кори�
стування" в оцінці, обумовленій в угоді [4, с.
156].

Якщо проводити аналогію зазначеного
підходу щодо відображення емфітевзису в об�
ліку у вітчизняній системі, то на субрахунку 122
"Права користування майном" потрібно відоб�
ражати емфітевзис на землі приватної влас�
ності (за умови зняття мораторію), а на рахун�
ку 01 "Орендовані необоротні активи", субра�
хунку 011 "Права користуванням майном дер�

жавної та комунальної власності" — емфітев�
зис на землі державної та комунальної влас�
ності, оскільки такі землі користувачем не мож�
на відчужити, внести до статутного капіталу
іншого підприємства, передати у заставу. Про�
те у такому випадку порушується економічна
природа права користування земельними
ділянками для сільськогосподарських потреб,
що перебувають у чужій власності (будь�якої
форми), та зникає принцип доцільності вико�
ристання такого права. Тому в бухгалтерсько�
му обліку емфітевзис слід обліковувати на ба�
лансовому субрахунку 122 "Права користуван�
ня майном" та відповідному аналітичному ра�
хунку "Права користування чужою (приват�
ною, державною або комунальною) земельною
ділянкою для сільськогосподарських потреб
(емфітевзис)".

Господарські операції з обліку прав корис�
тування чужою земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб на підставі пер�
винної документації узагальнюються у відо�
мості аналітичного обліку 4.3 с.�г. та журналі�
ордері 4А с.�г., який є підставою для заповнен�
ня Головної книги підприємства та складання
звітності.

На сьогоднішній день порядок формуван�
ня фінансової звітності підприємства регламен�
тується Національним положенням (стандар�
том) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимо�
ги до фінансової звітності" [15], відповідно до
якого емфітевзис відображається в Балансі
(Звіті про фінансовий стан) разом з іншими не�
матеріальними активами. У статті "Нематері�
альні активи" наводяться окремо первісна
вартість нематеріальних активів (р. 1001) та за�
лишкова вартість (р. 1000), а також нарахована
у встановленому порядку сума накопиченої
амортизації (р. 1002). До підсумку балансу
включається залишкова вартість, яка визна�
чається як різниця між первісною вартістю і
сумою накопиченої амортизації, яка наводить�
ся у дужках.

У Примітках до річної фінансової звітності
у розділі І "Нематеріальні активи" передбаче�
ний рядок 020 "Права користування майном",
у якому розкривається інформація про наявні
права на початок та кінець звітного періоду та
їх рух протягом року. У рядку 081 наводиться
вартість нематеріальних активів щодо яких
існує обмеження права власності, а у рядку 085
зазначається накопичена амортизація немате�
ріальних активів щодо яких існує обмеження
права власності. Тому, на наш погляд, цілком
правомірно емфітевзис на землі комунальної та
державної власності відображати саме у заз�
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начених рядках — 081 та 085, оскільки емфітевт
позбавлений права на відчуження такого емф�
ітевзису та внесення до статутного капіталу
іншого підприємства.

Нарахування амортизації на емфітевзис за�
лежить від строку його корисного використан�
ня емфітевтом, адже договір про надання пра�
ва користування чужою земельною ділянкою
може бути як строковим, так й безстроковим.
На емфітесзис з невизначеним ("нескінчен�
ним") строком корисного використання амор�
тизацію не нараховують [9, п. 107], проте відпо�
відно до вимог МСБО 36 "Зменшення корис�
ності активів" він щорічно підлягає перевірці на
предмет знецінення [16, п. 10].

У тому випадку, якщо договором емфітев�
зису встановлений термін, на який земельна

ділянка передається у користування, на такий
об'єкт нараховується амортизація у порядку,
передбаченому ПСБО 8 "Нематеріальні акти�
ви". Строк, вказаний у договорі, може розгля�
датися як строк корисного використання пра�
ва користування ділянкою для цілей обліку.
Метод амортизації обирається підприємством
самостійно, виходячи з умов отримання май�
бутніх економічних вигод, але, як правило, ме�
тодом амортизації нематеріальних активів є
метод прямолінійного списання.

Оскільки права користування чужою зе�
мельною ділянкою для сільськогосподарських
потреб входять до складу активів підприємства,
обов'язковою процедурою є проведення їх
інвентаризації. Для підтвердження правиль�
ності та достовірності даних бухгалтерського
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Таблиця 1. Діюча методика організації обліку емфітевзису
у національній системі обліку
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обліку інвентаризації підлягають всі нематері�
альні активи, що належать підприємству, а та�
кож ті, що взяті на правах користування та
оренди. Відповідно до Інструкції [17] та Мето�
дичних рекомендацій з інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно�мате�
ріальних цінностей, грошових коштів, розра�
хунків та незавершеного виробництва сільсько�
господарських підприємств [18] інвентаризація
прав користування майном проводиться в
розрізі видів майнових прав не рідше одного
разу на рік перед складанням річних звітів, але
не раніше 1 грудня звітного року. Результати
інвентаризації заносяться до Інвентаризацій�
ного опису основних засобів і нематеріальних
активів (ф. № Інв. — 1 с.г.). Вказаний опис
містить узагальнені відомості про інвентарний
об'єкт та здебільшого пристосований до основ�
них засобів підприємства. Тому аграрним
підприємствам доцільно використовувати фор�
му НА�4 "Інвентарного опису об'єктів права в
складі нематеріальних активів", де відповідно
у стовпцях 7 "Фактична наявна кількість" та 8
"Кількість за даними обліку" вказувати площі
ділянок, що обробляються емфітевтом фактич�
но, та загальний розмір земельних ділянок,
одержаних за договором для користування.
Крім того, у стовпці 3 "Характеристика, при�
значення" комісією необхідно зазначити дот�
римання користувачем обгрунтованих еколо�
го�економічних сівозмін та впорядкування
угідь відповідно до заходів з охорони земель,
що дозволить здійснити в повній мірі конт�
рольну функцію обліку одержаних сільсько�
господарських земельних ділянок та прав щодо
них.

Розглянуті елементи методу бухгалтерсько�
го обліку права користування чужою земель�
ною ділянкою для сільськогосподарських по�
треб систематизуємо у таблиці 1.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Емфітевзис є достатньо привабливою фор�
мою договірних цивільно�правових відносин
між землекористувачем та землевласником. Не
порушуючи чинне законодавство, в межах на�
явної заборони на купівлю�продаж земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
емфітевзис дає змогу продати/придбати пра�
во на використання таких земель, гарантуючи
при цьому їх цільове та строкове використан�
ня.

В обліку емфітевзис ідентифікується як не�
матеріальний актив та право користування май�
ном (земельними ділянками). Як доводить

аналіз нормативно�правової бази, в обліку
відсутні законодавчо закріплені документи для
оформлення операцій з емфітевзису, тому для
документального відображення права користу�
вання чужою земельною ділянкою сільськогос�
подарським підприємствам доцільно викорис�
товувати пристосовані типові форми первинно�
го обліку об'єктів права інтелектуальної влас�
ності.

Залежно від способу одержання емфітевзи�
су оцінка права користування може визнача�
тись за первісною або справедливою вартістю.
Обмеженість ринку сільськогосподарських зе�
мель не дозволяє визначити достовірну ринко�
ву вартість прав на їх використання в госпо�
дарській діяльності, тому здійснення оцінки
земельних ділянок у бухгалтерському обліку за
ринковою вартістю є доволі складним питан�
ням, яке слід довірити незалежним оцінювачам�
експертам.

Для відображення емфітевзису в бухгал�
терському обліку нами пропонується викори�
стовувати балансовий субрахунок 122 "Права
користування майном" та відповідний аналітич�
ний рахунок "Право користування чужою зе�
мельною ділянкою для сільськогосподарських
потреб (емфітевзис)" з врахуванням строків
корисної експлуатації такого права та форм
прав власності на земельні ділянки.

У звітності підприємства емфітевзис знахо�
дить своє відображення у складі нематеріаль�
них активів підприємства з виокремленням
прав, на які встановлені певні обмеження пра�
ва власності.

З метою покращання контрольної функції
обліку щодо одержаних у користування сіль�
ськогосподарських земельних ділянок та прав
щодо них вважаємо за потрібне вносити до
інвентаризаційного опису відомості щодо еко�
номічно доцільного та правомірного викорис�
тання емфітевтом одержаного права та належ�
ного використання ділянки за цільовим призна�
ченням.

Отже, сучасна методика бухгалтерського
обліку права користування чужою земельною
ділянкою для сільськогосподарських потреб
свідчить про її недостатню системність та дає
підстави стверджувати про необхідність удос�
коналення зазначених прав у бухгалтерському
обліку. Подальші дослідження повинні бути
спрямовані на обгрунтування специфіки обліку
інших видів прав користування земельними
ділянками (наприклад, права користування чу�
жою земельною ділянкою для забудови (супер�
фіцію)), які матимуть наукове підгрунтя для
подальшого розвитку ринку земель в Україні.
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