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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯНАРАХУВАННЯМ
АМОРТИЗАЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

В умовах інтеграції України в європейський економічний простір актуальним є
дослідження зарубіжного досвіду обліково-аналітичної обробки інформації стосовно
нарахування амортизації.

Дане питання досліджували чимало вітчизняних вчених, а саме: В.В. Бабич, М.Т.
Білуха, Ф.Ф. Бутинець, О.С. Бородкін, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев,
М.В. Кужельний, Ю.Я. Литвин, В.Г. Лінник, Ю.І. Осадчий, П.Т. Саблук, В.Я. Савченко,
В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко та інші. Вагомий внесок у розвиток теорії амортизації,
дослідження тенденцій обсягів її нарахування зробили зарубіжні вчені: М.Ф. Ван
Бреда, Глен А. Велш, А. Гроппеллі, Дж. Рамсі Мак-Куллох, К. Маркс, Белверд Е. Нідлз,
Ейсан Нікбахт, Елдон С. Хендріксен. Однак питання вибору методів нарахування
амортизації, доцільність їх у використанні та вплив на фінансово-економічні показники
діяльності досліджені недостатньо.

Згідно податкового та бухгалтерського обліку в Україні існують такі методи
нарахування амортизації, зокрема: прямолінійний, зменшення залишкової вартості,
прискорене зменшення залишкової вартості, кумулятивний та виробничий [1]. Проте,
аналіз нормативно-правових актів та економічної літератури не дає можливості
визначити доцільність практичного застосування 5 методів. Більш того, є праці
провідних вчених з даної проблематики (Ткаченко Н. М, Хомин П. Я.), в яких
достатньо обґрунтовано критикується кожен з діючих методів нарахування амортизації.

З метою дослідження зарубіжного досвіду використання методів амортизації
було проаналізовано 35 країн (Албанія, Бельгія, Домініканська республіка, Єгипет,
Ізраїль, Індія, Ірландія, Ірак, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Китай, Колумбія, Корея,
Люксембург, Марокко, Мексика, Молдова, Німеччина, Норвегія, Панама, Польща,
Португалія, Росія, Румунія, Словенія, США, Франція, Хорватія, Чилі, Швейцарія,
Швеція, Шрі-Ланка, Японія).

За результатами аналізу визначено, що прямолінійний метод використовують –
91,4 % вибірки, метод зменшення залишку – 80%, прискорений – 25,7%, інші методи –
14,3% [2]. Слід зауважити, що до інших методів відносяться: інший визнаний метод
авторизований податковими органами (Колумбія, Ірак), метод суми одиниць продукції,
у нашому випадку це виробничий, (Корея) та метод суми цифр років, у нашому
випадку це кумулятивний, (Панама).

Зарубіжні країни використовують в більшості аналогічні нашим методи
амортизації, але, у деяких з них, є невластиве нам поняття амортизаційні премії (США,
Велика Британія, Франція, Росія). Так звану амортизаційну премію ці країни можуть
застосовувати до всіх основних засобів, крім отриманих безоплатно. Премія дає
можливість відразу списати на поточні витрати частину грошей ( у % відповідної групи
ОЗ), витрачених на покупку або спорудження об'єкта.

Амортизаційну премію можна застосувати відносно витрат на добудову,
дообладнання, реконструкцію, модернізацію, технічне переозброєння і часткову
ліквідацію. Слід зауважити, що від застосування амортизаційної премії можна
відмовлятися. У цьому випадку всі витрати, пов'язані з основним засобом, будуть
включені до його первісної вартості .

Законодавства деяких досліджуваних країн передбачають застосування
податкових ставок амортизації. Цікаво, що розмір даної ставки залежить не лише від
категорії до якої належить об’єкт, але й від дати його придбання. Наприклад, у Канаді



до категорії машини і обладнання, які використовуються в основному на виробництві і
переробці, застосовується ставка, як правило, 30%. Але, якщо техніка та обладнання,
придбані після 18 березня 2007 р., але до 2014 року, то застосовується прямий розмір
50%. Аналогічна тенденція щодо залежності від дати придбання об’єкта
спостерігається і в Франції, Німеччині, Японії, США, Великобританії, Ізраїлі, Ірландії,
Румунії, Шрі-Ланці. Такі таблиці оцінки норм амортизації, складені законодавчим
органом кожної з країн, значно полегшують роботу підприємств, адже суб’єкти
підприємницької діяльності інших країн роблять це самостійно.

У США амортизаційна система має досить оригінальну назву MACRS (Modified
Accelerated Cost Recovery System), яка ще використовується з 1986 року. MACRS – це
прискорений метод амортизації, який використовується в основному для цілей
оподаткування, так як його використання зводить до мінімуму податкові розрахунки. В
цілому в американській моделі амортизації MACRS існує дві класифікації майна, яке
амортизується - GDS (General Depreciation System) і ADS (Alternative Depreciation
System). Фактично використовується GDS, проте для певного переліку майна
встановлено обов'язкове застосування ADS [3]. Наприклад, ADS застосовується щодо
матеріальних активів , які протягом року використовувалися переважно за межами
США; імпортного обладнання, поставленого з країн, з якими у США є торгові
обмеження. Тим самим амортизаційна політика США підштовхує виробника
здійснювати економічну діяльність на території своєї країни на базі власного (
американського ) обладнання.

Узагальнюючи викладений вище матеріал відзначимо наступні тенденції:
переважна більшість країн використовує метод зменшення залишкової вартості

та прямолінійний метод нарахування амортизації;
прискорений метод нарахування амортизації не є розповсюдженим;
провідні країни ефективно використовують амортизаційні відрахування.
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