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Вступ 

 
Міжнародна економічна діяльність – це процес реалізації 

зовнішньоекономічних зв’язків між закордонними та вітчизняними 

підприємствами. Зовнішньоекономічна діяльність є перспективним варіантом 

господарювання, що має можливість поєднувати інтереси держави в досягненні 

політичної й економічної незалежності з інтересами підприємств у максимізації 

прибутку й у відповідному її перерозподілу. Вихід на зовнішній ринок 

самостійних суб’єктів господарювання сприяє приєднанню економіки України 

до системи міжнародних відносин, що й є найважливішим джерелом поповнення 

державного бюджету. Управління зовнішньоекономічною діяльністю потребує 

глибоких знань бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій. 

Метою дисципліни «Облік міжнародних операцій» є засвоєння загальних 

основ та конкретних прийомів обліку валютно-фінансових, експортно-

імпортних, бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною. 

Після вивчення даного курсу студенти повинні: 

 засвоїти концептуальні засади здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні; 

 знати основні правила укладання контрактів у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності; 

 знати правила митного оформлення товарів (робіт та послуг), що 

перетинають митний кордон країни; 

 володіти методами оцінки товарно-матеріальних запасів, дебіторської 

заборгованості, фінансових інвестицій та інших видів активів підприємства, 

його зобов’язань та капіталу з врахуванням зміни валютного курсу; 

 оволодіти навичками відображення експортно-імпортних, 

бартерних операцій, операцій з давальницькою сировиною, валютно-

фінансових та інших операцій у регістрах бухгалтерському обліку; 

 володіти методикою відображення доходів і витрат  підприємства, 

формування фінансового результату від здійснення зовнішньоекономічної діяльності;  

 засвоїти методику відображення та аналізу іноземних та зарубіжних інвестицій; 

 засвоїти методику складання фінансової та податкової звітності з 

врахуванням зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Навчальне видання спрямоване на оволодіння знаннями з обліку 

міжнародних операцій у діяльності господарюючих суб’єктів України. Розкриває 

особливості організації та порядок документального забезпечення їх і 

відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку; дозволяє набути знання 

з питань обліку найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що 

застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання 

України з іноземними контрагентами в межах правового поля та на підставі 

первинних документів. 
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ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Питання до теми: 

1.1. Предмет і об’єкти обліку міжнародних операцій. 

1.2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності і порядок їх 

реєстрації. 

1.3. Основні задачі обліку і принципи здійснення ЗЕД. 

1.4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

1.5. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення 

інформації в системі бухгалтерського обліку 

 

1.1. Предмет і об’єкти обліку міжнародних операцій 

 

Зовнішньоекономічна комерційна операція - це комплекс дій 

контрагентів різної державної належності з підготовки, укладення і 

виконання міжнародної торгової, науково-виробничої, інвестиційної чи 

іншої угоди економічного характеру. 

Об'єктами комерційних операцій є матеріально-речова продукція, 

послуги, результати виробничого та науково-технічного співробітництва у 

вигляді знань, досвіду, технології тощо. 

Міжнародні комерційні операції в залежності від виконуваних 

функцій поділяються на основні, які здійснюються між безпосередніми 

учасниками операції, та забезпечувальні (допоміжні, або 

товаропросування), пов'язані з переміщенням товару до покупця. 

Забезпечувальні операції здійснюються або безпосередньо самими 

продавцями (експортерами) та покупцями (імпортерами) або іншими 

фірмами та організаціями на основі окремих угод за відповідну 

винагороду. В залежності від складності основної операції на одну основну 

операцію може припадати до 10 і більше допоміжних операцій. 

Отже, зовнішньоекономічна комерційна операція (ЗЕКО) - це комплекс 

основних та забезпечувальних операцій. 

Крім поділу ЗЕКО на основні та забезпечувальні, існує їх 

класифікація на три групи залежно від їх змістовної суті, тобто залежно 

від об'єкта угоди: 
1. Операції купівлі-продажу товарів у матеріально-речовій формі: 

• експортно-імпортні операції; • реекспортні операції та реімпорті 

операції; • операції зустрічної торгівлі; • операції, які здійснюються на 

особливих товарних ринках - міжнародних біржах, торгах, аукціонах. 

2. Операції купівлі-продажу послуг: 

2.1.Операції купівлі-продажу основних послуг: 

• інжинірингові операції; • орендні операції; • туристичні операції;                

• аудиторські операції; • представницькі операції та інші. 
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2.2. Операції купівлі-продажу послуг, що забезпечують процес 

товаропросування: 

• транспортні операції; • транспортно-експедиторські операції;                          

• операції зі страхування товару; • розрахунково-фінансові операції;                        

• митні операції; • організація реклами; • організація виставок, ярмарків та 

участь у них; • операції з технічного обслуговування та забезпечення 

запасними частинами машинотехнічної продукції тощо. 

2.3. Операції купівлі-продажу результатів творчої діяльності: 

• ліцензійні операції; • операції з передачі ноу-хау; • операції зі 

спільного виробництва кіно- та телефільмів; • операції з торгівлі об'єктами 

авторського права тощо. 

3. Зовнішньоторгові операції - суть їх полягає в міжнародному 

обміні (торгівлі) продукцією в матеріально-речовій формі. До 

зовнішньоторгових операцій належать експортно-імпортні операції, 

реекспортні та реімпортні операції, операції зустрічної торгівлі (рис. 1.1). 

У світовій практиці використовуються також спеціальні форми зовнішньої 

торгівлі товарами у матеріально-речовій формі: торги, аукціони, біржі. 

 

 
Рис. 1.1. Зовнішньоторгові операції 

 

Зовнішньоторгові операції становлять переважну частину усіх 

міжнародних комерційних операцій. 

Експортні операції передбачають продаж і вивезення товарів за 

кордон для передачі їх у власність іноземному контрагенту. 

Імпортні операції - це закупівля і ввезення іноземних товарів для 

реалізації їх на внутрішньому ринку країни-імпортера або виробничого 

споживання підприємством-імпортером. 
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У міжнародній комерційній практиці під експортом та імпортом 

розуміють тільки операції, котрі здійснюються на комерційних засадах, на 

підставі укладання та виконання МТУ - контрактів купівлі-продажу. 

Поставки у вигляді допомоги, дарування та ін., які здійснюються на 

безвідплатних засадах, у вартість експорту та імпорту, як правило, не 

включаються, а враховуються окремо. 

У міжнародній комерційній практиці використовують два основних 

методи здійснення експортно-імпортних операцій: 

- прямий метод (direct), або прямі продажі  

- непрямий, або посередницький (agency), метод  

Реекспортна операція - це продаж та вивезення за кордон раніше 

ввезеного товару, який не піддавався в реекспортуючій країні ніякій 

обробці. Митною статистикою реекспортними вважаються також операції, 

при яких товари, що передаються, відправляються новому покупцю без 

завезення в реекспортуючу країну.  

Перевезення товарів транзитом через країну як реекспорт не 

розглядається. 

Реімпортна операція - це придбання і завезення з-за кордону раніше 

експортованого товару, який не зазнав там ніякої переробки чи доробки. 

До таких операцій належить повернення забракованих покупцем товарів, 

повернення товарів, не реалізованих на аукціонах, та через консигнаційні 

склади. Основною ознакою реімпортних операцій є дворазовий перетин 

товарами кордонів своєї країни - при вивезенні і при ввезенні. Повернення 

з-за кордону вітчизняних товарів з виставок та ярмарків до реімпорту не 

належить. 

Зустрічна торгівля (trade-in, countertrade) об'єднує операції, у 

межах яких передбачаються зустрічні зобов'язання експортерів закупить в 

імпортерів товари або послуги на частину або повну вартість товарів, що 

експортуються. 

Згідно з термінологією, яка використовується експертами ООН, усі 

види зустрічних угод об'єднуються поняттям "міжнародні компенсаційні 

угоди", згідно з якими підприємства (фірми) різних країн домовляються 

про те, що конкретні дії (поставка товарів, надання послуг або технології) 

однієї із сторін будуть компенсуватись чітко зазначеним у відповідних 

договірних документах способом та у визначених у них розмірах іншими 

конкретними діями (поставкою товарів, наданням послуг, технології) іншої 

сторони. 

Усі операції зустрічної торгівлі згідно з їх економічною природою 

можна поділити на такі види:  

- операції натурального обміну;  

- операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, 

запропонованих покупцем;  

- операції в рамках промислового співробітництва;  
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- операції на давальницькій сировині;  

- операції з викупу застарілої продукції;  

- операції, які передбачають поставки на комплектацію. 

Викуп застарілої продукції, або, як її інакше називають, викуп 

техніки, яка була у використанні (redemption), є ефективним комерційним 

заходом ведення зустрічних операцій, оскільки для експортера - це 

можливість продати більш досконалу, більш дорогу сучасну продукцію, а 

для імпортера - можливість купити нову та одночасно звільнитись від 

морально застарілої техніки шляхом продажу її за залишковою вартістю, із 

врахуванням її у вартості придбаної нової техніки. Вартість застарілої 

техніки, яка зараховується у платіж за нову, становить залежно від стану, 

моделі, року вироблення та інших умов близько 10-20% вартості нової. 

Поставка на комплектацію (transaction on a complectation basic) 

використовується при виготовленні на замовлення дороговартісного 

комплектного устаткування і передбачає укладання двох пов'язаних 

контрактів: у першому контракті передбачається продаж комплектного 

устаткування; у другому — зустрічна поставка частини обладнання та 

приладів для комплектації цього устаткування. Замовник мотивує цю 

умову тим, що його вітчизняне обладнання є більш зручним для 

експлуатації, ніж іноземне, хоча насправді це може бути викликано 

нестачею валютних коштів для оплати замовлення. 

Операції на давальницькій сировині, або толинг, є видом 

зустрічної торгівлі, який передбачає поставку однією стороною сировини, 

напівфабрикатів, комплектувальних виробів для їх подальшої переробки та 

/ або складання у країні торгового партнера і зворотну поставку готових 

виробів у країну первісного експорту. 

Операції зустрічної торгівлі у рамках промислового 

співробітництва: 

- співробітництво на компенсаційній основі, яке включає прості та 

складні компенсаційні операції; 

- виробниче кооперування, яке виступає у трьох основних формах - 

підрядного кооперування, договірної спеціалізації або розподілу 

виробничих програм та спільного, виробництва; 

- франчайзинг товарів та послуг. 

Оренда - це фінансово-комерційна операція з надання однією 

стороною - власником майна (орендодавачем, lessor) іншій стороні 

(орендарю, lessee) у тимчасове володіння та користування або у виключне 

користування на встановлений строк майна за певну винагороду (орендну 

плату) на основі орендної угоди. 

У світовій практиці залежно від тривалості розрізняють три види 

оренди:  
- рейтинг (renting) - короткострокова орендарка укладається на строк 

від декількох годин до одного року без передачі права власності на майно 
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орендарю; об'єктами рейтингу можуть бути спортінвентар, комп'ютери, 

теле-, аудіо -, відеотехніка, автомобілі, туристичне майно, комбайни та 

інші товари короткострокового користування; 

- хайринг (hiring) - середиьострокова оренда, яка передбачає 

укладання орендної угоди строком від одного до 2-3 років без передачі 

права власності на майно орендарю; об'єктами хайриигу є комп'ютери, 

світлокопіювальна техніка, теле-, аудіо-, відеотехніка, засоби зв'язку, 

шляхобудівельиі машини, транспортні засоби, монтажне обладнання, 

сільськогосподарська техніка; договори на оренду транспортних засобів 

можуть бути з екіпажем та водієм (тайм-чартер) або без екіпажу та без 

водія (бербоут-чартер); 

- лізинг (leasing, lease) - довгострокова оренда, яка передбачає здачу 

майна в оренду на 3-5 років і більше; об'єктами лізингу можуть бути 

конторське, будівельно-монтажне, технологічне, медичне та інше 

обладнання, авіаційні двигуни, контейнери, далекорейсові автопоїзди, 

літаки, судна, споруди, будівлі, цехи, підприємства, склади, причали, 

земля, нафтові та газові свердловини, зокрема бурові платформи, вишки та 

інше дороговартісне обладнання тривалого користування. 

Згідно з Оттавською конвенцією 1988р. до міжнародного фінансового 

лізингу належать ті операції, в яких орендодавець та орендар є 

резидентами різних країн. 

У операціях з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями 

та досвідом як об'єкти продажу - виступають продукти інтелектуальної 

праці у формі: патентів на винаходи, промислових зразків, корисних 

моделей, копірайтів, ноу-хау, ліцензій, товарних марок (торгових знаків), 

знаків обслуговування, найменування місць походження товарів, програм 

для ЕОМ, баз даних та топології інтегральних схем. 

Інжиніринг (engineering) - це один із видів ЗЕД, який передбачає 

надання на підставі контракту на інжинірингові послуги однією стороною, 

яка іменується консультантом, іншій стороні, яка іменується замовником, 

комплексу або окремих видів послуг виробничого, комерційного та 

науково-технічного характеру. 

Консалтинг - консультування виробників, продавців та покупців з 

питань економічної діяльності підприємств, фірм та організацій. 

Здійснюється консалтинговими фірмами, які надають послуги з 

дослідження та прогнозування ринку, оцінки експортно-імпортних 

операцій, розробки техніко-економічних обслуговувань на об'єкти 

міжнародного співробітництва та створення СП, проведення комплексу 

маркетингових досліджень та розробки експортних стратегій на 

конкретних ринках тощо.  
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1.2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності та порядок їх 

реєстрації 

 

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є: 

- фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи  

без  громадянства,  які  мають  цивільну  правоздатність  і дієздатність  

згідно  з  законами України і постійно проживають на території  України 

- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне  

місцезнаходження  на  території  України  (підприємства, організації та 

об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види   господарських   

товариств,   асоціації,  спілки,  концерни, консорціуми,  торговельні  доми,  

посередницькі  та консультаційні фірми,   кооперативи,   кредитно-

фінансові   установи,  міжнародні об'єднання,  організації  та  інші),  в тому 

числі юридичні особи, майно  та/або  капітал  яких  є  повністю  у  

власності  іноземних суб'єктів господарської діяльності; 

-  об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які  

не  є  юридичними  особами згідно з законами України, але які мають  

постійне  місцезнаходження  на  території  України  і  яким цивільно-

правовими  законами  України  не  заборонено  здійснювати господарську 

діяльність; 

- структурні одиниці іноземних суб'єктів  господарської діяльності,  

які не є юридичними особами згідно з законами України (філії,  відділення, 

тощо), але мають постійне місцезнаходження на території  України;  

- спільні  підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності 

України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані як 

такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України; 

- інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами 

України. 

Усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право 

здійснювати будь які її види, прямо не заборонені законами України, 

незалежно від форм власності та інших ознак. 

Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну 

діяльність відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними 

статусу юридичної особи. 

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності здійснюють 

вищезазначене право після державної реєстрації їх як учасників 

зовнішньоекономічної діяльності. Реєстрацію здійснює центральний орган 

виконавчої влади з питань економічної політики на підставі подання до 

нього заяви подавця у довільній формі, нотаріально завірених копій 

статутних документів. 

Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності необхідно: 

1. Пройти акредитацію (реєстрацію) в митних органах. 

2. Відкрити власний валютний рахунок у банку. 
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3. Одержати необхідні ліцензії на різні види і форми 

зовнішньоекономічної діяльності (експорт, імпорт тощо), якщо вони 

підлягають ліцензуванню. 

4. Укласти угоди на різні види діяльності із фірмами закордонних 

країн на право здійснення операцій, пов’язаних з одержанням іноземної 

валюти. 

5. Ознайомитися з правилами митних процедур і дотримуватися їх. 

Для реєстрації суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності потрібні 

такі документи: 

1. Статут підприємства: 

а) рішення власника майна чи уповноваженого ним органу про 

створення СПД. Якщо власників або уповноважених органів два й більше, 

то таким рішенням є договір засновників; 

б) статут підприємства (якщо його наявність відповідно до 

законодавства необхідна для створення організаційно+правової форми 

СПД). 

2. Свідоцтво про державну реєстрацію СПД в органах виконавчої 

влади за його місцем розташування. 

3. Довідка органa статистики про занесення СПД у Єдиний 

державний реєстр підприємств та організацій, про присвоєння коду 

території та коду форми власності. 

4. Довідка уповноваженого банку про наявність розрахункового 

рахунку (національного і валютного). 

5. Довідка, що містить зведення про прізвище, ім’я, по батькові 

керівника і головного бухгалтера підприємства, номера телефонів. 

6. Наказ по підприємству про призначення особи, відповідальної за 

роботу з митними органами, з вказівкою його прізвища, ім’я, по батькові, 

паспортних даних, із зразками його підпису і печаток, що будуть 

використовуватися підприємством при оформленні документів в органах 

митниці. 

Після закінчення реєстрації митні органи зберігають усі перераховані 

вище документи в особистій справі суб’єкта ЗЕД. 

До вище перерахованих документів надається два примірники 

оригіналів Облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, 

які складаються і заповнюються суб’єктами ЗЕД самостійно. 

Після перевірки всіх копій наданих документів з їх оригіналами 

інспектор митного відділу (посту) митниці засвідчує власною номерною 

печаткою обидва примірники картки, а також привласнює суб’єкту ЗЕД і 

заносить в обидва примірники його обліковий номер. 

Один з примірників облікової картки разом з копіями документів 

залишається у митниці, а другий разом з оригіналами документів видається 

суб’єктам ЗЕД як свідоцтво про облік (акредитацію) в митних органах. Це 
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свідоцтво є безстроковим і виступає засадою для митного оформлення всіх 

вантажів, які перетинають кордон України. 

На території України згідно з Законом України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» запроваджуються такі правові режими   

для  іноземних  суб'єктів  господарської діяльності: 

- національний  режим 

- режим найбільшого сприяння 

- спеціальний режим  

 

1.3. Принципи здійснення зовнішньогекономічної діяльності в 

Україні 

 

Суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти 

господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

керуються такими принципами (рис. 1.2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Принципи ЗЕД 

 

Принцип суверенітету народу України у здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності полягає у:  

- виключному праві народу України самостійно та незалежно 

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України, 

керуючись законами, що діють на території України;  

- обов'язку України неухильно виконувати всі договори і 

зобов'язання України в галузі міжнародних економічних відносин;  

Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва полягає у: 

- праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно 

вступати у зовнішньоекономічні зв'язки; 
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- праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в 

будь-яких формах, які прямо не  заборонені  чинними  законами України; 

- обов'язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності порядку, встановленого законами України; 

- виключному праві власності суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної 

діяльності;  

Принцип юридичної рівності і недискримінації полягає у: 

- рівності перед законом всіх суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності, незалежно від форм власності, в тому числі держави, при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 

- забороні будь-яких, крім передбачених Законом України «Про 

зовніншньоекономічну діяльність», дій держави, результатом яких є 

обмеження прав і дискримінація суб'єктів  зовнішньоекономічної 

діяльності,  а також іноземних суб'єктів господарської діяльності за 

формами власності, місцем розташування та іншими ознаками; 

- неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її 

суб'єктів, крім випадків, передбачених цим Законом; 

Принцип верховенства закону полягає у: 

- регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами 

України; 

- забороні застосування підзаконних актів та актів управління 

місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які 

встановлені законами України; 

Принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності полягає у тому, що Україна  як держава: 

- забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської 

діяльності на її території згідно з законами України; 

- здійснює рівний захист всіх суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного 

права; 

- здійснює захист державних інтересів України як  на її території,  

так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних 

нею міжнародних договорів та норм міжнародного права; 

 

1.4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

здійснюється з метою: 

- забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього 

ринку України; 
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- стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в тому  

числі зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності України; 

- створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки 

України  в  систему  світового  поділу  праці  та її наближення до ринкових 

структур розвинутих зарубіжних країн. 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

здійснюється: 

- Україною як державою в особі її  органів в межах їх компетенції; 

- недержавними органами управління економікою (товарними, 

фондовими, валютними біржами, торговельними палатами, асоціаціями, 

спілками та іншими організаціями координаційного типу), що діють на 

підставі їх статутних документів; 

- самими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на підставі 

відповідних координаційних угод, що укладаються між ними. 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

здійснюється за допомогою: 

- законів України; 

- передбачених в законах України актів тарифного і нетарифного 

регулювання, які видаються державними органами України в межах їх 

компетенції; 

- економічних заходів оперативного регулювання (валютно-

фінансового, кредитного та іншого) в межах законів України; 

- рішень недержавних органів управління економікою, які 

приймаються  за їх статутними документами в межах законів України; 

- угод, що укладаються між  суб'єктами  зовнішньоекономічної 

діяльності і які не суперечать законам України. 

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності має 

забезпечувати: 

- захист економічних інтересів України та законних інтересів 

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

- створення рівних можливостей для суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності  незалежно  від  

форм власності та всі напрями використання доходів і здійснення 

інвестицій; 

- заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Держава та її органи не мають права безпосередньо втручатися в 

зовнішньоекономічну діяльність  суб'єктів цієї діяльності, за винятком 

випадків, коли таке втручання здійснюється згідно з законами України.  

Державне регулювання ЗЕД здійснюється за допомогою наступних 

заходів (рис. 1.3): 

 



 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Державне регулювання ЗЕД 

 

Методи регулювання ЗЕД наведені на рис. 1.4 [20, с.24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Методи регулювання ЗЕД 

 

Протекціоністські заходи спрямовані на захист внутрішнього ринку 

від іноземної конкуренції. 

Заходи лібералізації спрямовані на усунення обмежень у зовнішній 

торгівлі, що призводить до зростання конкуренції з боку іноземних 

компаній. 

Економічні заходи:  регулювання транспортних тарифів; митне 

регулювання; податкове регулювання; пільги іноземним інвесторам;  

державні гарантії; страхування експортних кредитів; державне 

кредитування експорту; державна підтримка високотехнологічного 

експорту; державне інвестування у НДДКР. 

Адміністративні заходи: квотування та заборони (ембарго); 

ліцензування експорту деяких видів продукції. 
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Організаційно-правові заходи: підготовка кадрів; сприяння експорту 

через інформаційно-консалтингове обслуговування; стандартизація та 

сертифікація експортної продукції; розвиток ВЕЗ, прикордонної торгівлі; 

активна реклама, виставки та ярмарки; маркетингові дослідження 

кон’юнктури ринку; створення об’єднань експортерів; створення 

експортної інфраструктури; законодавче регулювання експорту. 

Для проведення відповідних видів зовнішньоекономічної діяльності 

Міністерство економіки здійснює їх ліцензування і квотування.  

 

1.5. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення 

інформації в системі бухгалтерського обліку 

 

 

 Відповідно до ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально 

оформлена угода двох  або більше  суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності та їх  іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, 

зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у 

зовнішньоекономічній діяльності. 

Сутність договору проявляється через функції, які він виконує у 

суспільстві. Функції господарського договору – це форми його прояву   і 

реалізації, в яких виражається залежність договору від економічних 

відносин, що він регулює: 

− ініціативна функція; 

− програмно-координаційна; 

− інформаційна функція; 

− гарантійна; 

− правозахисна. 

Договір (контракт) укладається відповідно до Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» та інших законів України з урахуванням 

міжнародних договорів України. Суб’єкти підприємницької діяльності при 

складанні тексту договору (контракту) мають право використовувати 

відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та 

організацій, якщо це не заборонено прямо та у винятковій формі Законом 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими законами 

України. 

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб’єктом 

зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій 

письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором 

України чи законом.  

Права та обов’язки сторін зовнішньоекономічної угоди визначаються 

матеріальним та процесуальним правом місця її укладання, якщо сторони 

не погодили інше, і відображаються в умовах договору (контракту). 
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Підготовка до укладання контракту складається з трьох етапів: 

1. Вибір ринку та його вивчення 

2. Вибір іноземного контрагента  

3. Проведення попередніх переговорів та укладення 

зовнішньоекономічної угоди  

Письмову заяву продавця про бажання укласти договір купівлі-

продажу, яка містить його істотні умови, прийнято називати офертою, 

особу - оферентом. Розрізняють два види оферт — тверду й вільну. 

Тверда оферта робиться продавцем на визначену партію товару 

лише одному можливому покупцю з указівкою терміну, протягом якого 

продавець вважається зв’язаним своєю пропозицією.  

Вільна оферта - це пропозиція без зобов’язань, які зв’язують 

продавця. Вона робиться на одну й ту саму партію товарів декільком 

покупцям. Згода покупця з умовами оферти додатково має бути 

акцептована продавцем. 

Під акцептом розуміють згоду адресата, дану у встановлений строк, 

укласти угоду на умовах, запропонованих оферентом. 

Форма зовнішньоекономічного договору визначена Положенням 

про форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів), яке затверджено 

наказом Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України 

від 06.09.2001 р. №201. 

До умов, які мають бути передбачені в договорі (контракті), якщо 

сторони такого договору (контракту) не погодилися про інше щодо 

викладення умов договору і така домовленість не позбавляє договір 

предмета, об’єктів, мети та інших істотних умов, без погодження яких 

сторонами договір може вважатися неукладеним, або він може бути 

визнаний недійсним внаслідок недодержання форми згідно з чинним 

законодавством України, належать: 

1. Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення 

2. Преамбула 

3. Предмет договору (контракту) 

4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання 

послуг) 

5. Базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних 

робіт або послуг) 

6. Ціна та загальна вартість договору (контракту) 

7. Умови платежів 

8. Умови приймання-здавання товару (робіт, послуг) 

9. Упакування та маркування 

10. Форс-мажорні обставини 

11. Санкції та рекламації 

12. Регулювання спорів у судовому порядку 
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13. Місце розташування (місце проживання), поштові та платіжні 

реквізити сторін 

З метою забезпечення відповідності зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів) Кабінет Міністрів України, керуючись ч. 1 ст. 383 

ГК, може затверджувати їх державну реєстрацію. 

Основні види зовнішньоекономічних договорів наведені на рис. 1.5.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Види зовнішньоекономічних договорів 

 

Виручка резидентів у  іноземній  валюті  підлягає зарахуванню  на їх 

валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати  

заборгованостей,  зазначені  в контрактах, але не пізніше 180  календарних  

днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної 

декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту  робіт  (послуг),  

прав  інтелектуальної  власності  -  з моменту   підписання  акта  або  

іншого  документа,  що  засвідчує  виконання  робіт,  надання  послуг,  

експорт  прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного  строку  

потребує  висновку центрального   органу   виконавчої   влади  з  питань  

економічної політики. 

Імпортні операції резидентів,  які здійснюються на умовах 

відстрочення  поставки,  в  разі,  коли  таке  відстрочення перевищує  180  

календарних  днів  з моменту здійснення авансового  платежу або 

виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), 
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що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої 

влади з питань економічної політики. 

Порушення   резидентами  зазначених строків тягне за  собою  

стягнення  пені  за кожний   день   прострочення   у   розмірі   0,3   відсотка   

суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній  

валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом  

Національного  банку  України  на  день виникнення заборгованості.  

Загальний  розмір  нарахованої  пені  не  може  перевищувати  суми 

неодержаної  виручки (вартості недопоставленого товару). 

Бартерні операції у зовнішньоекономічній діяльності регулюються 

Законом України від 23.12.1998 р. №351–XIV «Про регулювання 

товарообмінних (бартерних) операцій в області зовнішньоекономічної 

діяльності».  

Постановою КМУ від 29.04.1999 р. №756 «Про деякі питання 

регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в області 

зовнішньоекономічної діяльності» визначено склад товарів, експорт і 

імпорт яких при здійсненні бартерних операцій заборонено. 
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ТЕМА 2. ОБЛІК ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ 

Питання до теми: 

2.1. Основні форми розрахунків за зовнішньоекономічними операціями 

2.2. Поняття валютних засобів і операцій з ними. Класифікація валют 

2.3. Порядок відкриття валютних рахунків 

2.4. Курсові різниці та їх відображення в бухгалтерському обліку. 

2.5. Облік грошових коштів на рахунках у банку в іноземній валюті. 

 

2.1. Основні форми розрахунків за зовнішньоекономічними 

операціями 

 

Основні форми безготівкових розрахунків вітчизняних суб’єктів 

підприємницької діяльності з фірмами і організаціями інших країн 

представлені на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Форми міжнародних розрахунків 

 

Розрахунки чеками — це розрахунки з використанням письмових 

безумовних розпоряджень чекодавця платнику (банку) здійснити платіж 

зазначеної суми чекоутримувачу (пред’явнику або конкретним особам, 

організаціям) готівкою чи шляхом перерахування на його рахунок у банк. 

Документ, що виписується чекодавцем, повинен мати покриття. 

Чеки, що виписуються клієнтом банку, видаються в межах суми, що є на 

його рахунках, включаючи суми, що надійшли на ці рахунки в результаті 

надання банками кредиту. 

Таким чином, власник має право виписувати чек, що підлягає 

обов’язковому погашенню, лише за умов наявності в нього спеціального 

банківського рахунку — депозиту. Як засіб платежу в міжнародному 

обороті чек використовується в розрахунках за поставлений товар при 

остаточному розрахунку за товар та надані послуги, урегулюванні 
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рекламацій і штрафних санкцій, при погашенні боргу, а також у 

розрахунках по неторгових операціях. 

У світовій банківській практиці розрізняють такі види чеків: 

Іменний чек (чек на користь певної особи) — документ, який не може 

бути переданий за допомогою звичайного індосаменту.  

Чек пред’явницький — чек, який виписується на ім’я пред’явника на 

отримання готівки в банку. Цей чек може бути переданий іншій особі як з 

індосаментом, так і без нього. Чекодавець надсилає чек іноземному 

партнеру, який після отримання чеку виставляє його банку для 

кредитування розрахунку, тобто чекодавець здійснює свій платіж прямо 

своєму партнеру. Таким чином, такий вид чеку має перевагу над 

банківським переказом, тому що платіж здійснюється безпосередньо 

своєму партнеру значно швидше. 

Ордерний чек — чек, який виписується на користь певної особи або 

за її наказом. Дуже широко використовується в міжнародному платіжному 

обороті. Передається за допомогою індосаменту із застереженням «наказу» 

чи без нього. 

Банківський чек — виписується банком на свій банк-кореспондент 

(чекодавцем виступає банк боржника). Оплата за таким чеком 

здійснюється з рахунків банку чекодавця на рахунки банку-кореспондента 

за кордоном. 

Фірмовий чек — виписується фірмою на одержувача. Такі документи 

виписуються в національній або іноземній валюті переважно на 

пред’явника і виставляються фірмою на свій банк. Оплата за ними 

здійснюється за рахунок коштів чекодавця. 

Банківський переказ — це доручення банку своєму банку-

кореспонденту виплатити певну суму грошей за розпорядженням і за 

рахунок переказника іноземному утримувачу (бенефіціару) із зазначенням 

способу відшкодування банку-платнику виплаченої ним суми. Розрахунки 

шляхом банківських переказів у міжнародній торгівлі відбуваються за 

допомогою платіжних доручень. Найчастіше розрахунок переказом 

використовується при сплаті боргів по позиках та кредитах, наданні 

авансів, поверненні зайво отриманих сум та інших операцій. 

Система розрахунків шляхом переказу не дає гарантій продавцям у 

тому, що покупці оплатять надані товари. Тому зазвичай продавці 

вимагають надання фінансових гарантій платежів. Такими гарантіями 

можуть бути гарантії банків. 

Акредитив — це зобов’язання банку перевести на рахунок продавця 

гроші при наданні узгодженого з покупцем комплекту документів, що 

підтверджує постачання товару на умовах контракту. Використання 

акредитивної форми розрахунків у міжнародній практиці регулює 

документ, який має назву «Уніфіковані правила та звичаї для 
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документарних акредитивів», розроблений Міжнародною торговельною 

палатою (МТП) за №500. 

Для здійснення розрахунків акредитивом у зовнішньоекономічних 

операціях необхідно керуватися Положенням про порядок здійснення 

уповноваженими банками операцій по документарних акредитивах в 

розрахунках по зовнішньоекономічних операціях, яке затверджено 

постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. №514. 

Інкасо — це доручення продавця своєму банку одержати від покупця 

проти товарних документів гроші й перерахувати їх продавцю. 

Застосування інкасової форми розрахунків регулюється 

«Уніфікованими правилами інкасо», прийнятими в 1978 році 

Міжнародною торговельною палатою. 

Відкритий рахунок — це найменш вигідна форма розрахунків для 

експортера, тому що вона не дає йому жодних гарантій своєчасного 

одержання платежу. Експортер поставляє покупцю товар разом з 

товаророзпорядчими документами й записує у своїх бухгалтерських 

документах у дебет відкритого на покупця рахунку суму купівлі. 

Вексель — цінний папір, що посвідчує безумовне грошове 

зобов’язання векселедавця оплатити у визначений строк певну суму 

грошей власнику векселя (векселеотримувачу). 

При розрахунках застосовується простий і переказний вексель 

(тратта). Частіше зустрічається переказний вексель, що являє собою 

безумовну пропозицію трасанту (кредитору), адресоване трасатові 

(боржнику), сплатити третій особі (ремітенту) у встановлений строк 

зазначену у векселі суму. 

 

2.2. Поняття валютних засобів і операцій з ними. Класифікація 

валют 

 

П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» визначає методологічні 

засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про операції в 

іноземній валюті. 

В зовнішньоекономічній діяльності розрізняють близькі за 

значенням поняття «операції з валютними цінностями» та «операції в 

іноземній валюті». 

Валютні ресурси (цінності) — являють собою грошові активи 

підприємств, до складу яких відносять: 

− інвалюта, що враховується на валютному рахунку й інших 

грошових рахунках; 

− інвалюта, що враховується у формі зобов’язань і на фондових 

рахунках; 

− цінні папери (акції, облігації, чеки, векселя), оцінка яких здійснена 

в інвалюті; 
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− дорогоцінні метали (золото, срібло, платина тощо). 

Операції з валютними цінностями — це такі операції, об’єктом яких 

виступає іноземна валюта у вигляді американських доларів, євро тощо. 

Операціями в іноземній валюті вважаються господарські операції, 

вартість яких виражена в іноземній валюті, або господарські операції, що 

потребують розрахунків в іноземній валюті. 

Іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, 

монет, казначейських квитків, що перебувають в обороті і є законним 

платіжним засобом на території відповідної держави, а також вилучені з 

обороту або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на 

грошові знаки, що перебувають в обороті. 

На території України іноземна валюта класифікується таким чином: 

1 група - вільно конвертована валюта, що широко використовується 

для здійснення платежів у міжнародних операціях і продається на 

головних валютних ринках світу.  

2 група - валюта, яка широко не використовується для здійснення 

платежів у міжнародних операціях і не продається на головних світових 

валютних ринках (білоруські рублі, індійські рупії тощо). 

3 група - іноземна валюта з обмеженою конвертацією (узбекські 

суми, туркменські манати та інші валюти, які не належать до груп 1, 2). 

Валюта України є єдиним законним засобом платежу на території 

України. 

Залежно від джерела надходження іноземної валюти на підприємства 

є різні способи визначення її вартості (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 - Способи визначення балансової вартості іноземної 

валюти 

 
Джерело надходження валюти на 

підприємство 

Визначення балансової вартості іноземної 

валюти 

Інвалюта отримана як виторг Балансова вартість визначається за курсом 

НБУ, що діяв на дату її одержання 

Інвалюта самостійно придбана за іншу 

валюту  

Балансова вартість придбаної валюти  

дорівнює балансовій вартості проданої 

валюти 

Інвалюта придбана підприємством за 

гривні 

Балансова вартість інвалюти дорівнює 

сумі гривень, сплачених у  зв’язку з її 

придбанням, не включаючи вартість 

комісійних та інших послуг осіб, які 

здійснюють конвертацію 

Інвалюта надійшла на валютний рахунок  Балансова вартість визначається за курсом 

НБУ, що діяв на дату надходження коштів 

на рахунок 
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2.3. Порядок відкриття валютних рахунків 

 

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті необхідно 

подати такі документи: 

- заяву про відкриття поточного рахунку установленої форми; 

- копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в 

органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати 

державну реєстрацію; 

- копію належним чином зареєстрованого статутного документу 

(статуту, засновницького договору, установчого акту, положення); 

- копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного реєстру 

підприємств та організацій України; 

- копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на 

облік в органі державної податкової служби; 

- картку із зразками підписів і відбитка печатки встановленого 

зразка. 

Якщо суб’єкт господарювання вже має в цьому банку поточний 

рахунок у національній валюті, і банком оформлена справа з юридичного 

оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку здійснюється 

за умов подання цим клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та 

засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка 

печатки. З перерахованих документів банком формується справа з 

юридичного оформлення рахунку, які залишаються в банку і зберігаються 

там, поки буде відкритий відповідний рахунок, а також протягом 5 років 

після закриття рахунку. Заява має дві форми — для юридичних осіб і для 

приватних підприємців. 

Слід зазначити, що банк має право зажадати й інші документи і дані, 

необхідні для з’ясування суті діяльності суб’єкта, його фінансового стану, 

а також особистих його представників. У випадку неподання таких 

документів рахунок суб’єкту не відкривається. 

Валютні рахунки бувають: 

Поточний рахунок — рахунок, який відкривається банком клієнту на 

договірній засаді для збереження грошових коштів і для здійснення 

розрахунково-касових операцій застосовуючи платіжні інструменти згідно 

умов договору та вимог законодавства України. 

Кредитні рахунки — відкриваються банками на договірній засаді і 

призначаються для обліку кредитів, наданих шляхом оплати 

розрахункових документів або перерахуванням кредитних засобів на 

поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитних угод. 

Розподільчий рахунок (транзитний) — на який зараховується виторг. 

Ще його називають гарантійним чи блокуючим. 

Депозитні рахунки — відкриваються підприємством на певний 

строк, обумовлений договором, який укладається між власником рахунку і 
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установою банку на певний строк, або без визначення такого строку під 

обумовлені відсотки (дохід) і належать поверненню клієнту згідно з 

законодавством України і умовами договору. 

Нормативним документом, що регулює порядок відкриття поточних 

рахунків у іноземній валюті, є Інструкція про порядок відкриття, 

використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, 

затверджена постановою Правління Національного банку України від 

12.11.2003 р. №492. 

Всі операції за валютними рахунками реєструються на підставі 

банківських виписок і прикладених до них підтверджувальних документів. 

У банківській виписці обов’язково вказуються валютні суми (вхідне 

сальдо на початок дня, суми з операцій, вихідне сальдо на кінець дня), а 

також у гривневому еквіваленті. 

Основні рахунки обліку іноземної валюти, товарно-матеріальних 

цінностей, виконаних робіт, наданих послуг у зовнішньоекономічній 

діяльності, тобто для бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом 

валюти, мають здійснюватися відповідно до Інструкції №291. 

Бухгалтерія підприємства перевіряє правильність й обґрунтованість 

проведених банком операцій за розрахунковими рахунками і, якщо буде 

виявлена помилка, повідомляє відділення банку протягом 10 днів із дня 

одержання виписки. Виправлення у виписці банку підтверджуються 

підписом головного бухгалтера установи банку та відбитком круглої 

печатки. 

Виправлення в первинних документах не дозволяється. 

Банк видає виписки в розрізі валют і в українській гривні. 

Паралельно із записами в журналах-ордерах з валютних рахунків у 

грошовій одиниці України, необхідно також відображати аналогічні записи 

у валюті відкритого рахунку за її номіналом. Для цього відкривають 

другий комплект облікових регістрів, або роблять запис даних через дріб. 

 

2.4. Курсові різниці і їх відображення в бухгалтерському обліку 

 

Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості  

одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. 

Відповідно до П(С)БО 21, валютний курс - установлений 

Національним банком України курс грошової одиниці України до 

грошової одиниці іншої країни. 

Офіційний курс своєї грошової одиниці встановлюється НБУ на 

підставі результатів торгів валютними цінностями на міжбанківській 

валютній біржі. Установлення валютного курсу на біржі називається 

котируванням валют. 

Існує два методи котирування валют: 
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Прямий — валютний курс відображає ціну одиниці іноземної валюти 

через національну валюту. 

Непрямий — за одиницю прийнята національна валюта, курс якої 

виражається у визначеній кількості іноземних грошових одиниць. 

Об’єктом обліку при визначенні суми курсових різниць є: наявні 

грошові кошти; ресурси в установах банків; ресурси в дорозі; грошові і 

платіжні документи; цінні папери; ресурси в розрахунках з юридичними і 

фізичними особами; залишок цільового фінансування з бюджету;  

заборгованість в інвалюті. 

При визначенні суми курсових різниць перерахунку не підлягають 

такі активи: основні засоби; нематеріальні активи; малоцінні й 

швидкозношувані предмети; сировина і матеріали. 

Вартість перелічених активів оцінюється в національній валюті 

України в сумі, що обчислена за чинним курсом НБУ. Відповідно до 

стандартів бухгалтерського обліку, курсові різниці виникають або на дату 

проведення розрахунку (операції), або на дату складання бухгалтерської 

звітності (кінець місяця). 

Курсові різниці залежно від причини їх виникнення  поділяються на: 

операційні — виникають під час господарських операцій з активами і 

зобов’язаннями підприємства, пов’язаних з операційною діяльністю; 

неопераційні — виникають під час господарських операцій з 

активами і зобов’язанням підприємства в інвалюті, які пов’язані з 

інвестиційною і фінансовою діяльністю підприємства. 

При віднесенні курсової різниці до операційної чи неопераційної 

необхідно керуватися тим, якою операційною, інвестиційною чи 

фінансовою є сама операція, в результаті проведення якої виникла курсова 

різниця. 

Позитивна курсова різниця відображається на таких бухгалтерських 

рахунках: 

рахунок 714 «Дохід від операційної курсової різниці»; 

рахунок 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці». 

Негативна курсова різниця: 

рахунок 945 — «Витрати від операційної курсової різниці»; 

рахунок 974 — «Втрати від неопераційних курсових різниць», з 

дальшим списанням на рахунок 79 «Фінансовий результат». 

П(С)БО 21 визначає монетарні і немонетарні статті: 

- монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, а також  

про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у  

фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів (тобто в 

майбутньому очікується рух грошових коштів за даними статтями – 

надходження чи сплата грошей); 

- немонетарні статті – статті інші, ніж монетарні статті  

балансу. 
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Монетарні статті перераховують з визначенням курсової різниці: 

- на кожну дату балансу; 

- на дату здійснення розрахунків (по зобов’язаннях – на дату їх 

погашення, по валюті – на дату списання її з каси або з рахунку в банку). 

Інші рахунки за статтями балансу не перераховуються при  складанні 

фінансової звітності. 

 

2.5. Порядок купівлі-продажу іноземної валюти та відображення 

операцій в бухгалтерському та податковому обліку 

 

Купувати безготівкову іноземну валюту суб’єкти господарської 

діяльності вправі лише через уповноважені банки або інші фінансові 

установи, які мають ліцензію НБУ, що визначається п.5 р.І Положення          

про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого 

Постановою Правління НБУ 10.08.2005р. № 281. 

Перелік документів, які необхідно подати банку для придбання 

інвалюти, залежить від виду операцій, в яких вона буде використана. 

Положення № 281 (пп.10 – 12 р.І) визначає три види таких операцій: 

І вид – поточні торговельні операції; 

ІІ вид – поточні неторговельні операції; 

ІІІ вид – валютні операції, пов’язані з рухом капіталу.  

Резиденти мають право купити, обміняти іноземну  валюту з метою 

здійснення розрахунків з нерезидентами за торговельними  операціями  на 

підставі таких документів: 

− заяви про купівлю іноземної валюти; 

− договору  з  нерезидентом,  оформленого  відповідно  до вимог  

законодавства України; 

− вантажної   митної, якщо товар ввезений на територію України; 

− акта  (здавання-приймання  тощо)  або  іншого документа, який 

свідчить про надання  послуг, виконання робіт, імпорт прав  

інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги  

(права), виконані роботи; 

− документів, що передбачені для документарної форми  

розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків  

(вексель,  яким  резидент-імпортер оформив заборгованість перед 

нерезидентом  за  договором),  якщо  договір передбачає такі форми  

розрахунків. 

Резиденти мають право купити, обміняти іноземну  валюту з метою 

проведення розрахунків з нерезидентами за імпорт  продукції  (послуг),  

який здійснюється без увезення із-за кордону  цієї продукції (послуг) на 

територію України, на підставі таких документів: 

− заяви про купівлю іноземної валюти; 
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− договору  з  нерезидентом,  оформленого  відповідно  до вимог 

законодавства України; 

− договору,  який  передбачає  продаж  продукції нерезиденту за  

межами  України  та  зарахування  виручки  від  продажу зазначеної  

продукції  на  рахунки цього резидента в уповноважених банках, або  

документів,   які  підтверджують  потребу  використання  ним  цієї  

продукції  для власних потреб за межами України, якщо цей резидент  

виробляє  продукцію,  виконує  роботи,  надає  послуги  за  межами  

України; 

− документів,    що   передбачені   для   документарної   форми  

розрахунків  (акредитив,  інкасо),  вексельної  форми  розрахунків  

(вексель,  яким  резидент-імпортер  оформив  заборгованість  перед  

нерезидентом  за  договором),  якщо  договір передбачає такі форми  

розрахунків.  

Резиденти купують,  обмінюють  іноземну валюту для здійснення  

неторговельних операцій на підставі таких документів: 

- заяви про купівлю іноземної валюти; 

- розрахунку витрат: 

а) на відрядження за межі України; 

б) на   експлуатаційні  витрати  для  транспортних  засобів,  що  

виконують рейси за межі України; 

в) для  оплати  праці  працівників-нерезидентів,  які  згідно  з  

укладеними договорами (контрактами) працюють в Україні; 

- документів, які мають силу договору і використовуються згідно з 

міжнародною практикою; 

-   укладених трудових договорів (контрактів) з нерезидентами. 

Протягом 30 днів з дня подання заява банк зобов’язаний придбати 

для клієнта іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку 

України за курсом, зазначеним у Заяві.  

Придбану інвалюту підприємство зобов’язане використати на цілі, 

зазначені у Заяві, протягом 10 днів після дати її зарахування на валютний 

рахунок (п.3 р. ІІІ Положення № 281). Якщо підприємство не використовує 

придбану валюту у зазначений термін, банк самостійно її продає протягом 

5 робочих днів. Позитивна курсова різниця, яка виникає при продажі 

валюти,  перераховується до держбюджету.  

Відповідно до п.5 П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних курсів», 

операції в інвалюті при їх первинному визнанні відображають, виходячи з 

курсу НБУ на дату їх визнання. Курсову різницю, яка виникає між курсом 

придбання валюти та курсом НБУ, списують на рахунок 949 «Інші витрати 

операційної діяльності». Облік придбання іноземної валюти наведено у 

таблиці 2.2.  
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Таблиця 2.2 - Облік придбання інвалюти  
№ 

з/п 
Зміст операції Дт Кт 

1 Перераховано банку гривні для придбання валюти 333 311 

2 Зараховані на поточний валютний рахунок грошові кошти  312 333 

3 Списана різниця між фактичним курсом придбання інвалюти та 

курсом НБУ  
949 333 

4 Нарахована та утримана комісійна винагорода банку  92 685 

685 333 

5 Повернуто не використані гривні на поточний рахунок 

підприємства  
311 333 

Продаж інвалюти підприємства можуть здійснювати також лише 

через уповноважені банки. Для цього необхідно подати Заяву про продаж 

іноземної валюти (Додаток 2 до Положення № 281). Так само, як і при 

купівля інвалюти, банк буде продавати її на міжбанківському валютному 

ринку в сумі і за курсом, вказаним у Заяві. На продаж інвалюти 

відводиться 30 днів,  не враховуючи день оформлення (п. 2 гл. 1 р.ІУ 

Положення № 281). 

Основні вимоги щодо обліку продажу інвалюти визначають П(С)БО 

21 та П(С)БО 16 «Витрати». Інвалюту, перераховану банку для продажу, 

відображають на рахунку 334 «Грошові кошти в дорозі в інвалюті». 

Облік продажу іноземної валюти  наведено у таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 - Облік продажу інвалюти  
№ 

з/п 
Зміст операції Дт Кт 

1 Отримано аванс за експортним контрактом.  312 681 

2 Перераховано банку інвалюту для продажу 334 312 

3 Зарахована виручка в національній валюті від продажу 

інвалюти 
311 377 

4 Нарахована та утримана комісійна винагорода банку 92 685 

685 377 

5 Відображено дохід від продажу інвалюти  377 711 

6 Списана собівартість проданої валюти. 942 334 

7 Відображено курсову різницю 945 334 
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ТЕМА 3. ОБЛІК ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Питання до теми: 

3.1. Порядок формування цін при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності 

3.2. Сутність імпортних операцій і задачі їх обліку 

3.3. Особливості нарахування і відображення ПДВ, митних платежів 

та інших зборів при імпортних операціях 

3.4. Особливості обліку імпорту товарів, робіт та послуг 

3.5. Облік авансів, сплачених іноземному постачальнику 

 

3.1. Порядок формування цін при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності 

 

Митне   оформлення  -   виконання   митним  органом  дій 

(процедур),  які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю  

товарів  і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон 

України,  і мають юридичне значення  для  подальшого використання цих 

товарів і транспортних засобів. 

Митний  контроль  -  сукупність заходів,  що здійснюються митними 

органами в межах своєї компетенції  з  метою  забезпечення додержання     

норм   Митного кодексу України,    законів    та    інших нормативно-

правових актів  з  питань  митної  справи,  міжнародних договорів України, 

укладених в установленому законом порядку. 

При експорті та імпорті товарів розрізняють їх контрактну, 

фактурну, митну та облікову вартість. 

Контрактна вартість — це продажна вартість експортних товарів у 

валюті контракту відповідно до базисних умов поставки. 

Фактурна вартість — це вартість, яка фактично оплачена або 

підлягає оплаті або має бути компенсована зустрічним надходженням 

товарів і яка вказується в рахунку-фактурі, відповідно до умов 

зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу. 

Фактурна вартість відображається у вантажній митній декларації в 

іноземній та національній валюті за курсом НБУ на дату її подання до 

митного органу. 

При розрахунку витрат на транспортування до митниці України, 

якщо вони відповідно до умови постачання не були включені у вартість 

товару при доставці на безоплатній основі чи за допомогою транспортних 

засобів покупця, мають використовуватися дані бухгалтерського обліку за 

калькуляцією транспортних витрат із включенням усіх необхідних статей 

чи елементів витрат. Якщо декларація заповнюється на товари декількох 
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видів, то витрати на транспортування розподіляються між товарами різних 

найменувань пропорційно їхньої ваги. 

Митна вартість — вартість товару, яка визначається відповідно до 

положень Митного кодексу України і використовується з метою митного 

оподаткування товарів і ведення митної статистики. 

Митна вартість імпортного товару — це фактурна вартість товару, 

визначена в національній валюті шляхом перерахунку суми в іноземній 

валюті за курсом НБУ на дату імпорту.  

Митна вартість товарів  і  метод  її  визначення заявляються 

(декларуються)  митному  органу  декларантом  під  час переміщення 

товарів через митний  кордон  України  шляхом  подання  декларації 

митної вартості.  

Визначення митної  вартості  товарів,  які   імпортуються   в Україну, 

здійснюється за такими методами:   

1) за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість  

операції) – основний метод;  

2) за ціною договору щодо ідентичних товарів; 

3) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів; 

4) на основі віднімання вартості; 

5) на основі додавання вартості (обчислена вартість); 

6) резервного. 

Митна вартість експортного товару — це фактурна вартість в 

перерахунку за курсом НБУ на дату подання вантажної митної декларації з 

урахуванням транспортних витрат до митної території України. 

Митна вартість експортного товару визначається на основі ціни,  яку 

було фактично сплачено  або  яка підлягає сплаті за ці товари на момент 

перетинання митного кордону України. До митної вартості товарів,  що  

вивозяться  (експортуються), також  включаються  фактичні витрати,  якщо 

вони не були раніше до неї включені:  

-  на навантаження, вивантаження, перевантаження,  

транспортування  та  страхування  до  пункту  перетинання  митного 

кордону України;  

- комісійні та брокерські винагороди;  

- ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів права 

інтелектуальної  власності, які покупець повинен здійснити як умову 

продажу (експорту) товарів, які оцінюються.  

Облікова вартість імпортного товару складається з фактурної 

вартості, витрат в іноземній валюті на доставку товару, сплачених митного 

збору, мита, акцизного податку. 

Якщо відповідно до договору постачання у вартість товару 

декларантом включені витрати на транспортування після перетину 

митного кордону України, то такі витрати не враховуються при визначенні 

митної вартості. 
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3.2. Сутність імпортних операцій і задачі їх обліку 

 

Відповідно до закону «Про зовнішньоекономічну діяльність в 

Україні», імпорт – це купівля українськими суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності товарів із ввезенням або без ввезення їх 

на територію України. 

Основним документом, що регламентує діяльність підприємств при 

переміщенні вантажів через митний кордон України, є Митний кодекс 

країни. Відповідно Митного кодексу, імпорт – це ввезення суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності на територію України товарів для 

вільного обігу. 

Передумовою здійснення імпортних операцій є проведення 

переговорів з іноземними контрагентами та укладання імпортного 

контракту. Правовою основою обліку імпортних операцій виступають 

норми бухгалтерського, митного, валютного та податкового права. 

Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту 

передбачає: 

– подання митному органу документи, що засвідчують підстави та 

умови ввезення товарів; 

– сплату податків і зборів, якими обкладаються товари під час 

ввезення; 

– дотримання вимог, передбачених законом, щодо заходів 

нетарифного регулювання та інших обмежень. 

 

3.3. Особливості нарахування і відображення ПДВ, митних 

платежів та інших зборів при імпортних операціях 

 

Митний  режим  -  сукупність норм,  встановлених законами 

України з питань митної справи,  що  залежно  від  заявленої  мети 

переміщення  товарів  і  транспортних  засобів через митний кордон 

України визначають порядок  такого  переміщення  та  обсяг  митних 

процедур, які при цьому здійснюються. 

Відповідно  до  мети  переміщення товарів через митний кордон 

України запроваджуються такі види митного режиму:  

1) імпорт - товари  ввозяться на митну територію України для 

вільного обігу без обмеження строку  їх перебування на цій території та  

можуть  використовуватися без  будь-яких митних обмежень;  

2) реімпорт - товари,  що походять  з  України  та вивезені за межі 

митної території України згідно з митним режимом експорту,  не пізніше 

ніж  у  встановлений законодавством  строк  ввозяться  на  митну  

територію України для вільного обігу на цій території;  
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3) експорт - товари вивозяться за  межі  митної  території  України  

для   вільного   обігу   без зобов'язання про їх повернення на цю територію 

та без встановлення умов їх використання за межами митної території 

України;  

4) реекспорт - товари,  що походять   з   інших   країн,   не   пізніше  

ніж  у  встановлений законодавством строк з моменту  їх  ввезення  на  

митну  територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту;  

5) транзит - товари   і транспортні  засоби  переміщуються  під 

митним контролем між двома митними органами або в межах зони 

діяльності одного митного органу без  будь-якого  використання таких 

товарів і транспортних засобів на митній території України;  

6) тимчасове ввезення (вивезення) - товари  можуть  ввозитися  на  

митну  територію  України чи вивозитися  за  межі  митної  території  

України  з   обов'язковим  наступним   поверненням  цих  товарів  без  

будь-яких  змін,  крім  природного зношення чи втрат за нормальних умов 

транспортування;  

7) митний склад - ввезені з-за меж  митної  території  України  

товари  зберігаються  під  митним контролем  без  справляння податків і 

зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та  

інших  обмежень  у  період зберігання,  а  товари,  що  вивозяться  за  межі 

митної території України,  зберігаються  під   митним   контролем   після   

митного оформлення  митними  органами  до  фактичного їх вивезення за 

межі митної території України;  

8) спеціальна митна зона - до   товарів,   які   ввозяться  на  території  

відповідних  типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж  

митної  території України, а також до товарів, які вивозяться з територій 

зазначених зон за межі митної території  України,  не  застосовуються  

заходи тарифного  і  нетарифного  регулювання,  якщо  інше не 

передбачено законом;  

9) магазин безмитної торгівлі - товари,  а також супутні товарам 

роботи,  не призначені  для споживання   на   митній   території   України,   

знаходяться   та реалізуються під митним контролем у пунктах  пропуску  

на  митному кордоні  України,  відкритих  для  міжнародного сполучення,  

інших зонах митного контролю,  визначених митними органами України,  

без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких  

товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання;  

10) переробка на митній території України - ввезені на митну 

територію України товари,  що походять з інших країн,  піддаються у 

встановленому законодавством порядку  переробці  без  застосування  до  

них заходів нетарифного регулювання,  за умови вивезення за межі митної 

території  України продуктів переробки відповідно до митного режиму 

експорту;  

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=5&nreg=92-15&text=%EC%E8%F2%ED%B3%20%F0%E5%E6%E8%EC%E8#w1_2
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=5&nreg=92-15&text=%EC%E8%F2%ED%B3%20%F0%E5%E6%E8%EC%E8#w1_11
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=4&nreg=92-15&text=%EC%E8%F2%ED%B3%20%F0%E5%E6%E8%EC%E8#w1_20
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11) переробка за межами митної території України - товари,  що 

перебувають у  вільному  обігу  на митній  території  України,  вивозяться  

без  застосування заходів тарифного та нетарифного  регулювання  з  

метою  їх  переробки  за межами   митної  території  України  та  

наступного  повернення  в Україну;  

12) знищення або руйнування - товари,  ввезені на митну територію 

України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан,  який 

виключає  їх  використання, без  справляння  податків,  установлених  на  

імпорт,  а також без застосування  заходів  нетарифного  регулювання  до  

товарів,   що знищуються або руйнуються;  

13) відмова на користь держави - якого власник відмовляється від 

товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на 

свою користь. У режимі відмови на користь держави на  товари  не  

нараховуються  і  не  справляються податки  і  збори,  а  також  не 

застосовуються заходи нетарифного  регулювання. 

Митне оформлення починається з надання митному органу митної 

декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю 

документів і свідоцтв про товари, а саме: 

- документів, які підтверджують повноваження декларанта на 

здійснення процедур декларування товарів; 

- облікової картки суб’єктів ЗЕД; 

- товаросупроводжувальних документів; 

- сертифікатів та інших дозвільних документів; 

- реєстру документів. 

 

При перетині кордону здійснюються податкові платежі та сплата за 

надані послуги (рис. 3.1). 

Мито, що стягується митницею, являє собою податок  на  товари  

та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України.  

Ставки Єдиного митного тарифу  України  є  єдиними  для  всіх  

суб'єктів  зовнішньоекономічної  діяльності  незалежно  від   форм  

власності, організації господарської діяльності та територіального  

розташування, за винятком випадків, передбачених законами  України  

та її міжнародними договорами. 

Відповідно до Закону України «Про Єдиний митний тариф» від 

05.02.1992р. № 2097-ХІІ, в Україні застосовуються такі види мита: 

1. За способом нарахування: 

-    адвалерне, що   нараховується у відсотках до митної  вартості  

товарів та інших предметів, які обкладаються митом; 

-    специфічне,  що    нараховується  у  встановленому  грошовому  

розмірі на одиницю товарів та інших  предметів,  які  обкладаються  

митом; 

-    комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладення.  
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2. За об’єктом стягнення: 

- ввізне – нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні 

на митну територію України; 

- вивізне – нараховується на товари та інші предмети при їх 

вивезенні за межі митної території України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Класифікація платежів при переміщенні через митний кордон 

 

3. Сезонне мито (ввізне та вивізне) – на строк не більше чотирьох 

місяців з моменту встановлення. 

4. Особливі види мита: 

- спеціальне; 

- антидемпінгове; 

- компенсаційне. 

Мито  нараховується  митним  органом  України  відповідно  до  

ставок Єдиного митного тарифу України, чинними  на  день  подання  

митної  декларації, і сплачується як у валюті  України,  так і в іноземній 

валюті, яку купує Національний банк України. Мито вноситься до 

державного бюджету України. При  визначенні митної вартості і сплаті 

мита іноземна валюта перераховується  у  валюту  України  за курсом 

Національного банку України,     який     застосовується     для     

розрахунків    по зовнішньоекономічних  операціях  і  діє  на  день  

подання  митної декларації. 

Основні платежі при переміщенні через митний кордон 

Податкові платежі Оплата наданих послуг 

Мито  

ПДВ 

Акцизний податок 

Збори за митне 

оформлення 

Збори за видачу кваліфікацій-

ного атестату спеціалісту з 

митного оформлення 

Збори за збереження товару 

Збори за митне 

супроводження вантажу 

Оплата за інформаційно-

консультаційні послуги 

Оплата за участь у митному 

аукціоні 
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Митний тариф — це зведення ставок мита, що застосовуються до 

товарів, які переміщуються через митний кордон та систематизація 

відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності. 

Тарифні ставки класифікуються: 

1. Складні — пільгові ставки ввізного мита передбачені Єдиним 

митним тарифом, застосовуються до слаборозвинених країн або до країн, 

які користуються в Україні режимом найбільш сприятливим, який 

визначає, що іноземні суб’єкти господарської діяльності цих країн мають 

пільги під час оплати мита, за винятком випадків, коли таке мито і пільги 

визначаються в рамках спеціального преференційного митного режиму. 

2. Прості — складаються із одного стовпчика, в якому митні ставки 

не диференціюються в залежності від країни виникнення товару. 

В цих випадках застосовуються повні (загальні) ставки ввізного 

мита, які передбачені Єдиним митним тарифом України. 

Митні тарифи класифікуються за загальною ознакою (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Види митних тарифів 

 

Митний збір нараховується за митне оформлення товарів та інших 

предметів, які перетинають кордон, а також за їх перебування під митним 

контролем.  

Виділяють такі види митних зборів: 

– за митне оформлення товарів та інших предметів; 

– за митне оформлення тимчасово ввезеного (вивезеного) майна під 

обов’язки про його повернення безпосередньо ввезенням (вивезенням); 

– за митне оформлення товарів під час транзиту; 

– за митне оформлення товарів під час ввезення на митний 

ліцензійний склад; 

– за перебування товарів та інших предметів під митним контролем; 
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Генеральне (граничне) ввізне мито – застосовується для товарів 

з країн, в торговельно-політичних відносинах з якими Україна 

використовує режим найбільшого сприяння нації, встановлений 

законодавчими органами 

Проференційні тарифи – пільгові, застосовуються до слабо 

розвинутих країн 

Конверсійні тарифи – тарифи, які встановлюються в результаті 

угоди між країнами 

Автономні тарифи – тарифні ставки, що встановлюються 

самостійно кожною країною 
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– за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного 

контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, які зберігають такі 

товари та інші предмети, або в неробочий час, який встановлений для 

митниці. 

Відповідно до Податкового кодексу України, об’єктом 

оподаткування акцизним податком є операції з реалізації вироблених в 

Україні підакцизних товарів та ввезення підакцизних товарів (продукції) 

на митну територію України. Операції з вивезення (експорту) підакцизних 

товарів (продукції) за межі митної території України не підлягають 

оподаткуванню даним податком (ст. 213 Податкового кодексу). 

Порядок обчислення акцизного податку: 

1. Із застосуванням специфічних ставок:  

                         

                                                           Са = Н А,                           (3.1) 

 

де Са - сума акцизного податку,  обчислена із  застосуванням  

специфічних  ставок  з  одиниці товару (продукції);   

Н - кількість товару  у  фізичних  одиницях  виміру,   встановлених   

Податковим кодексом України; 

 А - ставка акцизного податку; 

 У випадку встановлення  ставок  акцизного  податку  в  іноземній  

валюті:  

 

                                              Са = Н  А  Кв,                      (3.2) 

 

де Са - сума акцизного податку,  обчислена із застосуванням 

специфічних ставок з одиниці товару  (продукції);   

Н  -  кількість товару   у   фізичних  одиницях  виміру,  встановлених  

Податковим кодексом України;   

А  -  ставка  акцизного  податку;  

Кв - валютний (обмінний) курс Національного банку України,  що діє  

на дату подання митної декларації. 

Базою оподаткування  у  цьому  випадку  є  величина  товарів, 

визначена  в  одиницях  виміру  ваги,  об'єму,  кількості   товару  

(продукції),  об'єму  циліндрів  двигуна  автомобіля  або  в інших 

натуральних показниках.  

2. Із застосуванням адвалорних ставок:  

  

                                                 Са
А = В  А,                    (3.3) 

 

де Са
А - сума акцизного податку за адвалорною ставкою;  

В -  вартість  товарів  (продукції)  за  встановленими  імпортером  

максимальними  роздрібними  цінами на товари (продукцію),  які він  
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імпортує,  без  податку  на  додану  вартість  та  з   урахуванням  

акцизного податку;  

А - адвалорна ставка акцизного податку.  

Вартість товарів (продукції)  за  встановленими  імпортером  

максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію) без податку  

на   додану   вартість   та   з   урахуванням   акцизного  податку 

розраховується за формулою: 

                    

                                             В = (МРЦ - ПДВ)  К,                        (3.4) 

      

де МРЦ - максимальна роздрібна ціна;   

ПДВ - сума податку  на додану  вартість  у  складі МРЦ;   

К - кількість ввезеного товару в одиницях виміру, на які встановлено 

максимальну роздрібну ціну. 

Сума податку  на  додану вартість у складі МРЦ розраховується  

за формулою:  

                                            ,                                 (3.5) 

              

де  - ставка податку на додану вартість.  

Базою оподаткування  в  такому  випадку  є  вартість  товарів 

(продукції),  що  ввозяться  на  митну територію  України, за 

встановленими   імпортером максимальними роздрібними цінами на 

товари (продукцію),  які  він імпортує, без податку на додану вартість та з 

урахуванням акцизного податку.  

3. Із застосуванням одночасно адвалорних та специфічних ставок 

податку базою оподаткування є база, визначена  окремо  для  обчислення  

суми податку за адвалорними та специфічними  ставками. 

Сума податкового зобов'язання, якщо одночасно встановлено  

адвалорні та специфічні ставки акцизного податку, обчислюється шляхом 

додавання сум, обчислених окремо за кожною ставкою.  

Відповідно до Податкового кодексу, платниками податку на додану 

вартість є: 

1) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і 

реєструється  за своїм добровільним рішенням як платник податку у 

порядку;  

2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає  реєстрації як 

платник податку;  

3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України  в  

обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається   

відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через  

митний  кордон України відповідно до Митного кодексу України. 

.  
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Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:  

а) постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване 

на митній території України; 

б) ввезення товарів (супутніх  послуг) на митну територію України в 

митному режимі імпорту або реімпорту; 

в) вивезення товарів  (супутніх  послуг) у митному режимі експорту 

або реекспорту. 

Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення  товарів на 

митну територію України є дата подання митної декларації для митного 

оформлення.  

Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких 

розмірах:  

а) 20 відсотків – для більшості оподатковуваних операцій (сума 

податку додається до ціни товарів/послуг);  

б) 0 відсотків – оподатковуються операції з експорту товарів 

(супутніх послуг),  якщо їх експорт підтверджений митною декларацією,  

оформленою відповідно до  вимог митного законодавства.  

Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у 

разі здійснення операцій з:  

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх 

ввезення на митну територію України) та послуг;  

б) придбання  (будівництво, спорудження, створення) необоротних  

активів,  у  тому  числі  при  їх  ввезенні  на митну територію України (у 

тому числі  у  зв'язку  з  придбанням  та/або ввезенням  таких  активів як 

внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс 

платника податку,  уповноваженого вести облік результатів спільної 

діяльності);  

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території 

України,  та в разі отримання послуг,  місцем  постачання  яких  є митна 

територія України;  

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за 

договорами оперативного або фінансового лізингу.  

Для  операцій  із ввезення на митну територію України товарів датою 

виникнення права на віднесення сум  податку  до  податкового кредиту   є  

дата  сплати  (нарахування)  податку  за  податковими зобов'язаннями,  а 

для  операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території 

України  -  дата сплати (нарахування) податку за податковими  

зобов'язаннями,  що  були  включені  отримувачем  таких  послуг до 

податкової  декларації  попереднього  періоду. 

Сума  податку,  що  підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного 

бюджету   України   або   бюджетному   відшкодуванню, визначається   як 

різниця  між  сумою  податкового  зобов'язання звітного (податкового) 
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періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) 

періоду: 

 

ПДВдо сплати  = Податкове зобов’язання – Податковий кредит    (3.6) 

 

При  позитивному значенні розрахованої суми, така   сума   підлягає 

сплаті (перерахуванню) до бюджету, при від’ємному значенні - така сума 

враховується у зменшення суми податкового   боргу  з  податку,  що  виник 

за  попередні  звітні (податкові) періоди,  а в разі відсутності податкового 

боргу - зараховується до  складу  податкового  кредиту  наступного 

звітного (податкового) періоду.  

 

При  ввезенні  товарів на митну територію України суми податку,  

нараховані  митним   органом,   підлягають   сплаті   до державного  

бюджету  платниками  податку  до/або  на  день подання митної декларації 

безпосередньо на єдиний казначейський рахунок за  винятком   операцій,   

за   якими   надається  звільнення  (умовне звільнення) від оподаткування.  

У разі ввезення товарів  на  митну  територію  України залежно  від  

митного  режиму,  у  який  розміщуються  ці  товари, оподаткування 

здійснюється у такому порядку:  

а) у  митних  режимах  імпорту  та  реімпорту   податок сплачується  

у  повному обсязі (крім товарів,  що звільняються від оподаткування при 

ввезенні на митну територію );  

б) у  митних  режимах  транзиту  та  відмови на користь держави 

податок не сплачується;  

в) у  митних  режимах  митного  складу,  знищення   або руйнування,   

магазину  безмитної  торгівлі  застосовується  повне умовне звільнення від 

оподаткування;  

г) у митних режимах  тимчасового  ввезення  (вивезення) 

застосовується умовне звільнення від оподаткування. 

 

3.4. Особливості обліку імпорту товарів, робіт та послуг 

 

Відповідно до П(С)БО 21, придбання немонетарних активів (запасів, 

основних засобів, нематеріальних активів), робіт і послуг за іноземну 

валюту залежить від того, яка подія відбулася раніше: оплата або 

прибуткування.  

Вартість активів (результатів робіт, послуг) відображають в обліку за 

курсом НБУ, що діяв на дату оприбуткування. У подальшому при зміну 

курсу НБУ їх вартість не переглядають. Проте інвалютна заборгованість, 

яка виникла перед постачальником, - монетарна стаття, яка підлягає 

перерахунку на дату балансу або розрахунку. 
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У податковому обліку собівартість придбаних активів (робіт, послуг) 

буде віднесено на витрати: 

- в момент визнання доходів від продажу товарів (робіт, послуг), 

якщо вони є складовою собівартості;  

- в момент здійснення даних витрат, якщо це витрати періоду. 

 Бухгалтерський та податковий облік імпортних операцій наведено у 

табл. 3.4. 

 

Таблиця 3.4 – Імпорт товарів без попередньої оплати 

 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Бухгалтерський 

облік 

Дт Кт 

1 Сплачено податки під час митного оформлення товарів:   

 - мито 377 311 

 - ПДВ 377 311 

2 Оприбутковано товар  28 632 

3 Віднесено мито до первісної вартості товарів 28 377 

4 Включено ПДВ до складу податкового кредиту 641 377 

5 Оплачено за товар нерезиденту  632 312 

6 Відображені курсові різниці на дату розрахунку  945 632 

 

Відповідно до п.6 П(С)БО 21 вартість придбаних активів (результатів 

робіт, виконання послуг) відображається в обліку за курсом НБУ, що діяв 

на дату попередньої оплати. У подальшому при зміну курсу НБУ їх 

вартість не переглядають. Інвалютна дебіторська заборгованість - 

немонетарна стаття, яка не підлягає перерахунку через зміну курсу НБУ. 

 

3.5. Облік авансів, сплачених іноземному постачальнику 

 

Оскільки відповідно до П(С)БО 21, сплата або надходження 

авансових платежів призводить до виникнення немонетарної 

заборгованості, то відображення другою (балансуючої) операції в 

бухгалтерському обліку буде здійснюватися за курсом НБУ, що діяв на 

дату сплати (надходження) грошових коштів. Особливості відображення у 

бухгалтерському обліку авансів, сплачених іноземному постачальнику, 

наведені у таблицях 4.5, 4.6. 
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Таблиця 4.5 – Облік авансів, сплачених іноземному постачальнику 

 

№ з/п 
Зміст операції 

Бухгалтерський 

облік 

 Дт Кт 

1 Перерахована попередня оплата нерезиденту 371 312 

2 Перерахована попередня оплата нерезиденту  371 312 

3 Сплачено податки під час митного оформлення товарів:   

 - мито 377 311 

 - ПДВ 377 311 

4 Оприбутковано товар  28 632 

5 Віднесено мито до первісної вартості товарів 28 377 

6 Включено ПДВ до складу податкового кредиту 641 377 

7 Відображено взаємозалік заборгованості  632 371 

 

Таблиця 4.6 – Облік часткових авансів 

 

№ з/п Зміст операції 

Бухгалтерський 

облік 

Дт Кт 

1 Перерахована часткова попередня оплата нерезиденту 371 312 

2 Сплачено податки під час митного оформлення товарів:   

 - мито 377 311 

 - ПДВ 377 311 

3 Оприбутковано товар  28 632 

4 Віднесено мито до первісної вартості товарів 28 377 

5 Включено ПДВ до складу податкового кредиту 641 377 

6 Відображено взаємозалік заборгованості  632 371 

7 Перераховано нерезиденту остаточну оплату за товар  632 312 

8 Відображено курсові різниці на дату розрахунку               945 632 
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ТЕМА 4. ОБЛІК ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Питання до теми: 

4.1. Сутність експортних операцій і задачі їх обліку. 

4.2. Особливості обліку експортних операцій. 

4.3. Облік авансів, отриманих від іноземних покупців. 

 

4.1. Сутність експортних операцій і задачі їх обліку 

 

Експорт – продаж товарів українськими суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської 

діяльності, з вивезенням або без вивезення цих товарів за митну територію 

України. 

Основним нормативним документом, що регламентує діяльність 

підприємств при переміщенні вантажів через митний кордон України, є 

Митний кодекс України. Відповідно до Митного Кодексу України, 

експорт – це митний режим, відповідно до якого вивозяться за межі 

митної території України для вільного обігу без зобов’язання про їх 

повернення на цю територію та без  встановлення умов їх використання за 

межами митної території України. 

Будь – яка юридична особа може здійснювати експорт товарів (робіт, 

послуг) у випадку виконання певних вимог: 

–         здійснення експортних операцій повинно бути передбачене її 

статутними документами; 

–         має бути укладений у письмовій формі  контракт на експорт 

товарів (робіт, послуг) і відповідати всім вимогам, встановленим 

Положенням про форму зовнішньоекономічних контрактів; 

–         при визначенні предмету експортного контракту повинні бути 

враховані такі обмеження, як квотування та ліцензування експорту, 

визначені законодавством України. 

Для здійснення експортних операцій по товарах, що мають 

обмеження, підприємству необхідно отримати експортну ліцензію, яка 

надає право на експорт протягом встановленого строку певних товарів. 

Ліцензія на експорт видається в порядку, затвердженому в Положенні про 

порядок оформлення та видачі ліцензій на експорт продукції. 

Термін здійснення експортної (як і імпортної) операції - 90 

календарних днів, з моменту відвантаження, при порушенні терміну 

сплачується пеня в розмірі 0,3% від суми угоди за кожен день прострочки. 

Основним документом при цьому є вантажна митна декларація 

(ВМД).   ВМД – це заява, яка містить відомості про товари, інші предмети 

та транспортних засобах, мету їх переміщення через митний кордон 

України або про зміни митного режиму відносно цих товарів, а також 
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інформацію, яка є необхідною для здійснення митного контролю, митного 

оформлення, ведення митної статистики, нарахування митних платежів. 

Механізм і правила заповнення граф ВМД регламентовано 

Інструкцією про порядок заповнення ВМД, затвердженої наказом ДМСУ 

від 09.07.97 р. №307, а також порядком заповнення граф вантажної митної 

декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, 

тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазинів безмитної 

торгівлі, затверджене наказом ДМСУ від 30.06.98 р. №380. 

 

 4.2. Особливості обліку експортних операцій  

 

Оскільки при здійсненні експортно-імпортних операцій розрахунки 

здійснюються в іноземній валюті, то основним нормативним документом 

для здійснення бухгалтерського обліку даних операцій є П(С)БО 21 

«Вплив зміни валютних курсів». Залежно від того, що відбулося раніше: 

рух грошових коштів або рух товарно-матеріальних цінностей, можливі 

різні варіанти їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку. 

Відповідно до п.5 П(С)БО 21, операції в іноземній валюті при 

первісному їх визнанні відображають за курсом НБУ на дату здійснення 

операції (дату визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів та 

витрат). 

Реалізувавши іноземному покупцю товари (виконавши роботи, 

надавши послуги), продавець відображає в бухгалтерському обліку доход 

(Дт 362 Кт 701, 702, 703). Оскільки товари (роботи, послуги) були 

попередньо оплачені, доход визначається за курсом НБУ на дату 

надходження інвалютної попередньої оплати. Одночасно з визнанням 

доходу від продажу в бухгалтерському обліку списують собівартість 

реалізованих товарів. 

 

Таблиця 4.1 – Облік експорту товарів без попередньої оплати 

№ з/п 
Зміст операції 

Бухгалтерський 

облік 

 Дт Кт 

1 Відвантажені товари покупцю  362 702 

2 Одночасно списана собівартість реалізованих товарів 902 28 

3 Відображені курсові різниці на дату балансу  362 714 

4 Отримана оплата за товар  312 362 

5 Відображені курсові різниці на дату розрахунку  362 714 

 

4.3. Облік авансів, отриманих від іноземних покупців. 

 

Отримавши від нерезидента інвалютний аванс, гривневий еквівалент 

кредиторської заборгованості необхідно визначати за курсом НБУ на дату 

надходження грошових коштів (Дт 312 Кт 681). 
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У податковому обліку експорт товарів на умовах 100% попередньої 

оплати доход визнається за курсом НБУ, що діяв на дату: 

- надходження інвалютного авансу – якщо надходження авансу та 

визнання доходу (реалізація) відбулися у різних кварталах; 

- визнання доходів – якщо інвалютний аванс та реалізація відбулися 

в одному кварталі. 

Курсові різниці в даному випадку не виникають.  

 

Таблиця 4.2 – Експорт  товарів на умовах 100% попередньої оплати 

№ з/п 
Зміст операції 

Бухгалтерський 

облік 

 Дт Кт 

1 Отримана попередня оплата від іноземного покупця  312 681 

2 Відвантажена продукція іноземному покупцю 362 701 

3 
Одночасно списана собівартість реалізованої 

продукції 
901 26 

4 Відображено взаємозалік заборгованості 681 362 

5 Відвантажена продукція іноземному покупцю 362 701 

6 
Одночасно списана собівартість реалізованої 

продукції 
901 26 

7 Відображено взаємозалік заборгованості 681 362 

 

Таблиця 4.3 – Експорт товарів з частковою попередньою оплатою 

№ з/п 
Зміст операції 

Бухгалтерський 

облік 

 Дт Кт 

1 Отримана від нерезидента часткова попередня оплата  312 681 

2 Відвантажені товари покупцю  362 702 

3 Одночасно списана собівартість реалізованих товарів 902 28 

4 Відображено взаємозалік заборгованості 681 362 

5 Отримана остаточна оплата за товар  312 362 

6 Відображені курсові різниці на дату розрахунку  362 714 
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ТЕМА 5. ОБЛІК ТОВАРООБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Питання до теми: 

5.1. Поняття товарообмінних операцій, особливості їх оформлення. 

5.2. Оподаткування товарообмінних операцій. 

5.3. Бухгалтерський облік товарообмінних операцій. 

 

5.1. Поняття товарообмінних операцій, особливості їх 

оформлення 

 

Бартерні операції у зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД) 

регламентуються основним законодавчим документом — Закон України 

«Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності» №351–XIV від 23.12.1998р. (зі змінами і 

доповненнями). 

Відповідно до цього Закону, товарообмінна (бартерна) операція у 

сфері ЗЕД – це один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених 

бартерним договором зі змішаною формою оплати, яким часткова оплата 

експортних (імпортних) постачань передбачена в натуральній формі, між 

суб’єктом ЗЕД України та іноземним суб’єктом господарської діяльності, 

що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, 

послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у 

готівковій або  безготівковій формі. 

Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають  

ввезенню  на митну територію України у строки,  зазначені в такому 

договорі,  але не пізніше 90 календарних  днів  з  дати  митного 

оформлення   (дати оформлення вантажної митної декларації на експорт) 

товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі 

експорту за бартерним договором робіт і послуг - з дати підписання акта  

або  іншого  документа,  що  засвідчує  виконання робіт, надання послуг.  

У разі  експорту  за  бартерним   договором   високоліквідних товарів  

строки  ввезення  на  митну  територію  України імпортних товарів  не  

повинні  перевищувати  60  календарних  днів  з  дати оформлення вивізної 

вантажної митної декларації (їх перелік встановлений постановою КМУ 

«Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у 

сфері ЗЕД» №765 від 29.04.1999 р.) 

Винятком є лише товари (роботи, послуги), що імпортуються за 

бартерними договорами, консигнації, комплексному будівництву, 

постачанню складних технічних виробів, товарів спеціального 

призначення. Порядок віднесення бартерних договорів до таких, що 

передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне 

будівництво, поставку складних технічних виробів і товарів спеціального 

призначення, затверджено постановою Кабміну від 29.04.99 р. №756, а 
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Порядок видачі разового індивідуального дозволу на перевищення 

встановлених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), 

які імпортуються за бартерними договорами, затверджено постановою 

Кабміну від 13.08.99 р. №1489. 

Для таких товарів перевищення терміну допускається за наявності у 

суб’єкта ЗЕД України, що є стороною такого бартерного договору, 

разового індивідуального дозволу, який видається центральним органом 

виконавчої влади з питань економічної політики в порядку, затвердженому 

Кабінетом Міністрів України, на строк, визначений у такому дозволі. За 

порушення термінів проведення бартерних операцій встановлена 

відповідальність у вигляді нарахування пені за кожен день прострочення в 

розмірі 0,3% вартості недоотриманих товарів (робіт, послуг). При цьому 

розмір пені не може перевищувати загальну суму заборгованості. 

Перелік заборонених і високоліквідних товарів уточнюється 

щоквартально КМУ не пізніше 25 числа місяця, що випливає за кварталом. 

Підприємства, що здійснюють експорт та імпорт робіт і послуг, 

зобов’язані протягом 5 робочих днів з дати підписання акта чи іншого 

документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг, повідомити 

органи державної митної службі України (якщо експортується чи 

імпортується за даним договором товар) або органами державної 

податкової служби України (якщо імпортуються чи експортуються за 

даним договором роботи чи послуги) про факт здійснення 

зовнішньоекономічної операції. Ця інформація надається органам 

державної податкової служби за спеціально встановленою формою. 

Несвоєчасно надана така інформація спричиняє нарахування в 

розмірі 1% вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день 

прострочення її надання. 

Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартість 

експортованих товарів (робіт, послуг). 

Існує обов’язок постачальників - резидентів надавати копії договорів 

чи додаткових угод органу державної податкової служби України у 

випадках заміни зобов’язань щодо оплати товару іноземним контрагентом 

у грошовій формі на зобов’язання про зустрічне постачання їм товарів 

(робіт, послуг). 

Якщо ж за відвантажені товари (роботи, послуги) за бартерним 

договором нерезидент виконує свої зобов’язання шляхом перерахування 

грошових коштів на рахунок контрагента (суб’єкта ЗЕД України), тоді 

підставою для зняття контролю імпортної частини такого товарообмінного 

договору митним органам є надання резидентом у митницю: 

1) довідки уповноваженого банком про своєчасний і повний обсяг 

надходження коштів у рахунок такого договору; 

2) копій додаткових угод, що змінюють характер договору. 
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Для здійснення зовнішньоекономічної бартерної операції 

укладається договір. При укладенні бартерного договору (контракту) слід 

чітко визначити номенклатуру зустрічних поставок, а також збалансувати 

за вартістю експортну та імпортну частини угоди. 

Предмет договору визначає зобов’язання сторін обмінюватися тільки 

товарами із зазначенням їх назв, коротких характеристик та фізичного 

обсягу поставок з кожної сторони. Якщо предметом обміну є декілька 

товарів, то робиться посилання на додану специфікацію. В цьому ж розділі 

вказуються базисні умови взаємних поставок, які можуть бути різними для 

кожної із сторін. 

 

5.2. Оподаткування товарообмінних операцій 

 

Умовою еквівалентності обміну за бартерним договором є обмін 

товарами (роботами, послугами) за цінами, обумовленими суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності України на договірній основі з 

урахуванням всіх факторів, що діють на відповідних ринках на момент 

складання бартерних договорів. Відповідно до правил податкового обліку, 

ціни, що застосовуються у бартерних угодах, мають бути не нижчими ніж 

звичайні. 

Згідно з п. 39.1. Податкового кодексу України,  звичайна ціна на 

товари (роботи,  послуги) збігається з договірною  ціною,  якщо  інше  не  

встановлено цим Кодексом і не доведено  зворотне,  в  тому  числі в  

результаті   неможливості визначення   звичайної  ціни.  

Звичайна ціна  застосовується  у  разі  здійснення  платником 

податків:  

         а) бартерних операцій;  

б) операцій з пов'язаними особами;  

в) операцій з платниками податків, що застосовують спеціальні  

режими оподаткування або інші ставки,  ніж основна ставка  податку  

на прибуток, або не є платником цього податку, крім фізичних осіб, які не 

є суб'єктами підприємницької діяльності;  

г) в інших випадках, визначених Податковим кодексом.  

Встановлені такі методи визначення звичайної ціни:  

а) порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);  

б) ціни перепродажу;  

в) "витрати плюс";   

г) розподілення прибутку;  

ґ) чистого прибутку.  

При визначенні   звичайної   ціни    використовується інформація про 

ціни в операціях  між  непов'язаними  особам  у  порівняних  умовах   на 

відповідному ринку товарів (робіт, послуг). У  разі  відсутності  даних для 

застосування зазначених методів визначення звичайної ціни така ціна  

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=4&nreg=2755-17&text=%E1%E0%F0%F2%E5%F0#w1_2
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може  бути  визначена виходячи  з  результатів незалежної оцінки майна та 

майнових прав, яка  проводиться  суб'єктом  оціночної  діяльності  

відповідно  до Закону  України  «Про  оцінку  майна,  майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні». 

За методом порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу)   

застосовується  ціна,  яка  визначається  за  ціною  на ідентичні (а  за  їх  

відсутності  -  однорідні)  товари  (роботи, послуги),   що   реалізуються   

(придбаваються)  не  пов'язаній  з продавцем (покупцем) особі за 

звичайних умов діяльності.  

Згідно  з  методом  ціни   перепродажу   застосовується договірна   

ціна   товарів  (робіт,  послуг),  визначена  під  час подальшого продажу 

таких товарів (робіт,  послуг) покупцем  третій особі,  за вирахуванням 

відповідної націнки та витрат,  пов'язаних із збутом.  

За  методом  «витрати  плюс»  застосовується  ціна,  що складається  

з  собівартості  готової  продукції (товарів,  робіт, послуг),  яку визначає 

продавець, і відповідної націнки, звичайної для відповідного виду 

діяльності за співставних умов.  Мінімальний розмір націнки може бути 

визначено на законодавчому рівні.  

Відповідно до методу розподілення прибутку визначається прибуток  

від  операції,  який  повинен  бути  розподілений між її учасниками.   

Такий   прибуток   розподіляється   на    економічно обґрунтованій  основі,  

що  наближує  цей  розподіл  до  розподілу прибутку,  який  отримали   б   

учасники   операцій,   якби   були непов'язаними особами.  

Метод   чистого   прибутку  ґрунтується  на  порівнянні показників 

рентабельності операції, які розраховуються на підставі відповідної бази 

(такої як витрати,  обсяг реалізації,  активи), з аналогічними показниками 

рентабельності операцій між непов'язаними особами у порівняних 

економічних умовах.  

У  випадку, коли  ціни  на   товари   (роботи,   послуги) підлягають   

державному   регулюванню  згідно  із  законодавством, звичайною 

вважається ціна,  встановлена  відповідно  до  принципів такого  

регулювання.  Це  положення не поширюється на встановлення 

мінімальної ціни продажу  або  індикативної  ціни.  У  цьому  разі 

звичайною  є  ринкова ціна,  але не нижче встановленої мінімальної ціни 

продажу або індикативної ціни.  

Для  визначення  звичайних  цін  на  товари   (роботи, послуги)  

використовуються  офіційні  джерела  інформації. 

У випадку відхилення договірних цін у податковому  обліку  

платника податків у бік збільшення або зменшення від звичайних цін  

менше ніж на 20 відсотків,  таке відхилення не може бути підставою  

для визначення (нарахування) податкового зобов'язання, коригування  

від'ємного значення об'єкта  оподаткування  або  інших  показників 

податкової звітності.  
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Визначені із   застосуванням   звичайних   цін  база,  об'єкт 

оподаткування    та    інші    показники    податкового     обліку  

використовуються   органами   державної   податкової   служби  для  

проведення   розрахунку   податкових   зобов'язань,    коригування  

від'ємного  значення  об'єкта  оподаткування  або інших показників  

податкової звітності за результатами проведення перевірки.  

Великий  платник  податків  має  право  звернутися  до  

центрального органу державної  податкової  служби  із  заявою  про  

укладення договору про ціноутворення для цілей оподаткування. Договір 

про ціноутворення для цілей оподаткування є договором між зазначеним 

платником податків та центральним органом державної податкової  

служби про порядок визначення цін (методів) та їх застосування для цілей 

оподаткування протягом строку  дії такого договору.  Порядок укладення 

та виконання таких договорів встановлюється Кабінетом Міністрів 

України.  

В інших питаннях механізм оподаткування товарообмінних операцій 

ідентичний оподаткуванню двох операцій – експортної та імпортної. 

 

5.3. Бухгалтерський облік товарообмінних операцій 

 

Особливістю бухгалтерського обліку бартерних операцій є 

«критерій подібності» предметів обміну, оскільки обмін може відбуватися 

як подібними об’єктами, так і неподібними. П(С)БО 7 «Основні засоби» 

визначає, що подібними є об’єкти, які мають однакове функціональне 

призначення та однакову справедливу вартість. І навпаки: якщо об’єкти, 

які обмінюються, мають різне функціональне призначення та їх 

справедлива вартість відрізняється, що передбачає потребу у грошовій 

доплаті, то такі об’єкти вважаються неподібними. 

Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін 

активу або сплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, 

зацікавленими та незалежними сторонами (п. 4 П(С)БО 19 «Об'єднання 

підприємств»). 

Методика визначення первісної вартості об’єкта обміну в 

бухгалтерському обліку залежить від його виду. 

1. Об’єкт обміну — основні засоби. Відповідно до п. 12 П(С)БО 7 

«Основні засоби», первісна вартість об’єкта основних засобів, отриманого 

в обмін на подібний об’єкт, дорівнюватиме залишковій вартості 

переданого об’єкта основних засобів. Якщо ж залишкова вартість 

переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною 

вартістю об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, 

є справедлива вартість переданого об’єкта з включенням різниці до витрат 

звітного періоду. 
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Первісна вартість неподібного об’єкта дорівнює справедливій 

вартості переданого об’єкта основних засобів, збільшеній (зменшеній) на 

суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під 

час обміну (п. 13 П(С)БО 7 «Основні засоби»). 

2. Об’єкт обміну — запаси. Пунктом 13. П(С)БО 9 «Запаси» 

визначається такий механізм утворення первісної вартості: 

а) при обміні подібними запасами: первісна вартість одиниці запасів 

дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість 

переданих запасів більша ніж їх справедлива вартість, то первісною 

вартістю отриманих запасів вважатиметься справедлива вартість. Своєю 

чергою, різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих 

запасів включатиметься до складу витрат звітного періоду; 

б) при обміні неподібними запасами: первісною вартістю запасів 

вважатиметься справедлива вартість отриманих запасів. 

При визначенні первісної вартості запасів (чи то подібних, чи то 

неподібних) слід враховувати також: 

— суми ввізного мита; 

— суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не 

відшкодовуються підприємству; 

— транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, 

оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і 

транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх 

використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування 

запасів); 

— інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і 

доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання із 

запланованою метою (це можуть бути, наприклад, прямі матеріальні 

витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства 

на доопрацювання і підвищення якісно-технічних характеристик запасів). 

Дохід від бартерних операцій у бухгалтерському обліку визнається 

тільки тоді, коли обмін здійснюється неподібними активами. Якщо ж 

сторони бартерного договору обмінюються подібною продукцією 

(товарами, роботами, послугами та іншими активами), яка є подібною за 

призначенням та має однакову справедливу вартість, — дохід не 

визнається (п. 9 П(С)БО 15 «Дохід»). 

Відповідно до п. 23 П(С)БО 15 «Дохід», у бухгалтерському обліку 

величина доходу від здійснення бартерної операції неподібними активами 

(роботами, послугами) визначається за справедливою вартістю таких 

активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню 

підприємством, але вона має бути зменшена або збільшена відповідно на 

суму переданих або одержаних грошових коштів та їхніх еквівалентів. 

Якщо справедливу вартість таких активів, робіт, послуг достовірно 

визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю 
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активів, робіт, послуг (крім коштів та їхніх еквівалентів), переданих за цим 

бартерним контрактом (п. 24 П(С)БО 15 «Дохід»). 

Незважаючи на те, що відповідно до умов бартерного контракту 

розрахунок за отриманий товар (роботи, послуги) здійснюється не у 

грошовій формі (тобто іншими товарами, роботами, послугами), все одно у 

бартерному контракті вартість предметів обміну фіксується у вартісному 

вираженні. Відповідно, у зовнішньоекономічному контракті – в іноземній 

валюті.  

Згідно з П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних курсів», у 

бухгалтерському обліку зміна валютного курсу впливає лише на монетарні 

статті балансу, при цьому валютні курсові різниці визначаються на дату 

проведення розрахунків та на дату балансу. Такі курсові різниці щодо 

операційної діяльності відображають у складі інших операційних доходів 

(за субрахунком 714 «Прибуток від операційної курсової різниці») або 

витрат (субрахунок 945 «Витрати від операційної курсової різниці»). 

За немонетарними статтями курсові різниці не виникають, оскільки у 

бухгалтерському обліку вони відображаються виключно за тим курсом 

валюти, який був встановлений на дату здійснення господарської операції, 

і, відповідно, не повинні перераховуватися на кожну дату балансу. 

Оскільки розрахунки за ЗЕД-бартерним контрактом здійснюються не 

коштами або їхніми еквівалентами, а активами, то такі ознаки відносять 

ЗЕД-бартерні операції до немонетарних статей балансу. Тому в 

бухгалтерському обліку розрахунки при ЗЕД-бартері відображатимуться  

наступним чином. Валютний курс береться на дату першої події: 

1) якщо першим був експорт за бартером, то використовується курс 

валюти, що діяв на дату відвантаження товару; 

2) якщо першим був імпорт, то береться валютний курс на дату 

оформлення ввізної ВМД. 

При цьому зміна валютного курсу не береться до уваги.  

Якщо зовнішньоекономічні бартерні розрахунки проводилися у 

змішаній формі, тобто частково товаром (роботами, послугами), а частково 

грошима, тоді заборгованість у частині грошових розрахунків, яка виникла 

на кінець звітного кварталу, перераховують відповідно до розміру 

валютного курсу, що діяв на дату балансу. 

У податковому обліку, відповідно до вимог Податкового кодексу 

(ст.153.10) доходи та витрати від проведення товарообмінних (бартерних) 

операцій визначаються відповідно  до  договірної  ціни такої операції, але 

не нижчої (вищої) від звичайних цін.  

 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=15&nreg=2755-17&text=%E1%E0%F0%F2%E5%F0#w1_2
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ТЕМА 6. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ПЕРЕРОБКИ 

 

Питання до теми: 

6.1. Основні поняття операцій з давальницькою сировиною. 

6.2. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною. 

6.3 Особливості бухгалтерського обліку операцій з давальницькою 

сировиною. 

 

6.1. Основні поняття операцій з давальницькою сировиною 
 

Основним нормативним документом, що регламентує здійснення 

операцій з давальницькою сировиною, є Закон України «Про операції з 

давальницькою сировиною з зовнішньоекономічних відносинах» від 15 

вересня 1995р. N 327/95-ВР . 

Давальницька сировина – сировина, матеріали, напівфабрикати, 

комплектуючі  вироби,  енергоносії,  ввезені  на  митну  територію України 

іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну  

валюту  в  Україні)  або вивезені за її межі українським замовником  для  

використання  у  виробленні  готової   продукції. Давальницька  сировина  

не може бути придбана іноземним замовником на митній території 

України  за  національну  валюту  України  або отримана ним в результаті 

проведення інших операцій,  у тому числі товарообмінних.  Право  

власності  на  давальницьку  сировину   на кожному  етапі  її  переробки,  а  

також на вироблену з неї готову продукцію належить замовнику. 

 Замовник - суб'єкт  господарської  діяльності,  який   надає 

давальницьку сировину для вироблення готової продукції. 

Виконавець - суб'єкт господарської діяльності,  який здійснює 

операції з давальницькою сировиною. 

Готова продукція - продукція (товар),  вироблена   з використанням 

давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для 

проведення розрахунків за її переробку) визначена  як  кінцева  у  

контракті  між замовником і виконавцем. Готова продукція  може  бути  

повернена  у  країну  замовника  або реалізована замовником (чи за його 

дорученням виконавцем) у країні виконавця або в іншій країні.  

Операція з  давальницькою  сировиною  у  зовнішньоекономічних  

відносинах - операція з перероблення  (оброблення,  збагачення  чи 

використання)  давальницької  сировини в результаті технологічного 

процесу на готову продукцію за відповідну плату (незалежно від кількості 

виконавців та етапів, операцій  з перероблення цієї сировини).  

Відповідно до законодавства, до операцій з давальницькою 

сировиною  у  зовнішньоекономічних відносинах належать операції, в яких 

сировина замовника на кожному етапі переробки є основним матеріалом та 
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її вартість становить не менш як  20  %  загальної вартості готової 

продукції. При цьому обов'язковим є попереднє  здійснення   поставки   

виконавцю давальницької  сировини  відносно  повернення  виготовленої  з 

неї готової продукції замовнику. При розрахунку вартості давальницької 

сировини  у вартості готової продукції враховуються вартість всієї 

вивезеної (ввезеної) давальницької сировини та витрати по доставці цієї 

сировини  до виконавця.    

 

6.2. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною 

 

Порядок ввезення давальницької сировини іноземного замовника та 

вивезення виробленої з неї готової продукції  

Давальницька  сировина,  що  ввозиться на митну територію України 

іноземним замовником,  обкладається ввізним митом, а також іншими 

податками та зборами,  що справляються при ввезенні товарів відповідно 

до закону. Сплата  ввізного  мита,  податків  та  зборів провадиться 

українським  виконавцем  шляхом видачі органу державної податкової 

служби за місцезнаходженням виконавця простого авальованого векселя із 

строком платежу, що дорівнює строку здійснення операції з 

давальницькою сировиною, але не більш як  90  календарних  днів  з  

моменту  оформлення вантажної митної декларації.   

У разі непогашення векселедавцем у  визначений  строк  такого 

векселя  векселедержатель  може  опротестувати  його  в  неплатежі згідно 

із законодавством і протягом одного робочого дня з  моменту 

опротестування звернутися до банку, який здійснив аваль векселя, з 

вимогою про його оплату. Банк зобов'язаний не пізніше операційного дня, 

що настає за днем звернення векселедержателя, переказати йому зазначену 

у векселі суму. Сума, зазначена у простому авальованому векселі, 

визначається у   валюті   контракту  на  здійснення  операції  з  

давальницькою сировиною.   

У разі  вивезення  готової  продукції  в  повному  обсязі, 

передбаченому  контрактом,  за  межі  митної  території  України, вексель  

погашається  і  ввізне мито, податки та збори не справляються.   Вексель   

погашається   також  у  разі  часткового вивезення  готової  продукції  за  

межі  митної території України, передбаченого   умовами  контракту,  якщо  

український  виконавець документально   підтвердить  сплату  ввізного  

мита,  податків  та зборів,  які  повинні  бути  сплачені  у  разі  ввезення в 

Україну частини  сировини,  з  якої вироблено не вивезену з України 

готову продукцію.  Для  визначення  суми платежу мита, податків та зборів 

вартість  давальницької  сировини  перераховується  у  національну валюту  

України  за курсом Національного банку України, що діяв на день платежу 

за векселем.  
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Органи державної податкової служби мають право відповідно  

до закону надавати дозвіл  на  відстрочення  оплати  векселів  або 

погашення    письмових   зобов'язань   суб'єктам   підприємницької 

діяльності,  які здійснюють операції з давальницькою  сировиною  у 

зовнішньоекономічних  відносинах,  до  настання  строку фактичного 

відвантаження готової продукції іноземному замовнику. 

Підставою  для  митного оформлення давальницької сировини, що 

ввозиться на митну територію  України,  є  подання  українським 

виконавцем митному органу копії векселя (письмового зобов'язання), 

авізованого (взятого на облік) органом державної податкової служби за  

місцезнаходженням  виконавця,  та  копії зовнішньоекономічного 

контракту на переробку давальницької сировини.  

Підставою для митного оформлення  готової  продукції,  що 

вироблена  з  використанням  давальницької  сировини,  ввезеної на митну 

територію України,  і вивозиться з її території,  є  подання українським  

виконавцем  митному  органу копії векселя (письмового зобов'язання) та 

копії ввізної вантажної митної  декларації,  а  у разі  потреби  - і висновку 

Торгово-промислової палати України або регіональних торгово-

промислових палат про те, що готова продукція вироблена  внаслідок  

переробки  давальницької сировини,  вартість якої становить не менш як 

20 відсотків загальної вартості  готової продукції.  

Підставою для погашення векселя (письмового зобов'язання) є  

подання  українським  виконавцем  органу  державної  податкової служби  

за своїм місцезнаходженням копії вивізної вантажної митної декларації з 

відміткою митниці,  яка  здійснила  митне  оформлення готової  продукції,  

про  фактичне  перетинання готовою продукцією митного кордону 

України.  

Готова продукція,  що вироблена з давальницької сировини, ввезеної  

іноземним  замовником  на  митну  територію  України, і вивозиться з 

митної території України,  не обкладається вивізним (експортним)  митом  

та  іншими податками і зборами, що справляються у разі експорту товарів, 

і не підпадає   під   режим   ліцензування  та  квотування.   

За частину давальницької сировини або готової  продукції, отриманої  

як  плата  за  виконану роботу,  український виконавець сплачує  ввізне  

мито,  податки  та  збори,  що  справляються  при ввезенні товарів (робіт, 

послуг).  

Порядок реалізації на митній території України   готової продукції, 

що вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником  

Готова продукція,  що вироблена із давальницької сировини,  

ввезеної іноземним замовником,  може реалізуватися  на  митній  території 

України лише через зареєстроване ним  в  Україні  постійне 

представництво,  яке оформляє ввізну вантажну митну декларацію  на 

готову  продукцію  (без  фактичного її ввезення на митну територію 
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України) і сплачує ввізне мито, інші податки та збори, передбачені 

законодавством  для  аналогічних  імпортних  товарів.  Ввізне мито 

сплачується за пільговими ставками Єдиного митного тарифу України.  

Давальницька   сировина   може   закуповуватися  іноземним 

замовником на митній території України у суб'єкта  підприємницької 

діяльності України лише за іноземну валюту.  

Порядок вивезення давальницької сировини  українського замовника 

за межі митної території  України та повернення в Україну готової 

продукції  

Давальницька  сировина,  що   не   обкладається вивізним 

(експортним)  митом,  податками  та  зборами,  вивозиться з митної 

території  України  на  підставі  подання  українським  замовником 

митному органові письмового зобов'язання щодо повернення в Україну 

готової продукції,  виробленої з цієї сировини (або  повернення  в Україну 

коштів від реалізації готової продукції за межами України, крім  тієї  

готової  продукції,  що  виготовлена  з  давальницької сировини  та  має  

заборону  на експорт),  не пізніше ніж через 90 календарних днів з моменту 

оформлення  вивізної  вантажної  митної декларації.  

Контрактна   вартість   готової   продукції,  що  підлягає ввезенню на 

митну територію України, має бути не менше суми митної вартості  

вивезеної  давальницької  сировини  та  суми коштів,  що сплачені 

(підлягають сплаті) за переробку (обробку,  збагачення чи використання) 

цієї сировини.  

У разі ввезення готової продукції або повернення в Україну коштів 

від  реалізації  готової  продукції  за  межами  України  в повному обсязі у 

період,  письмове зобов'язання погашається.  

Якщо давальницька сировина,  що вивозиться за межі  митної 

території  України  українським  замовником,  підлягає  обкладенню 

вивізним  (експортним)  митом,  податками  та  зборами,  їх сплата 

провадиться   українським   замовником   шляхом   видачі  простого 

авальованого  векселя з відстроченням платежу на період здійснення 

операції  з  давальницькою  сировиною,  але  не  більш  як  на  90 

календарних  днів  з  моменту оформлення вивізної вантажної митної 

декларації.   

У  разі  ввезення  в  Україну  готової продукції у повному обсязі у 

період, на який надається відстрочення платежу,  вексель погашається і 

вивізне мито, податки та збори не справляються.  

Якщо готова продукція в  обумовленому  контрактом  обсязі  не 

ввозиться   у   визначений   строк  або  в  Україну повертаються кошти від 

реалізації готової  продукції,  український замовник   зобов'язаний   

оплатити  вексель.  У  разі  непогашення векселедавцем  у  визначений 

строк такого векселя векселедержатель може  опротестувати  його  в 

неплатежі згідно із законодавством та протягом  одного  робочого дня з 
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моменту опротестування звернутися до  банку, який здійснив аваль 

векселя, з вимогою про його оплату.  

У разі   ввезення   на   митну  територію  України  у  строк, 

обумовлений Законом,  готової продукції не  в  повному  обсязі вексель  

погашається  частково  -  відповідно  до  обсягу ввезеної готової продукції.  

Для визначення суми платежу мита, податків та зборів вартість  

давальницької   сировини   перераховується  у  національну  валюту 

України за курсом Національного банку України,  що  діяв  на  день 

платежу.  

За  частину давальницької сировини або готової продукції, що  

використовується  для  оплати  виконаної  роботи,  український замовник  

сплачує вивізне (експортне) мито,  податки та збори,  що справляються при 

вивезенні товарів (робіт, послуг).  

Готова  продукція,  вироблена  з  давальницької  сировини  

українського  замовника  з  урахуванням  вимог  цього Закону,  яка  

ввозиться на митну територію України,  обкладається ввізним митом,  

податками та зборами,  які справляються у разі імпорту товарів,  і  

до неї застосовуються заходи нетарифного регулювання відповідно до  

законодавства.  

Порядок розрахунків за переробку, обробку, збагачення чи 

використання давальницької сировини  

Розрахунки   за   переробку,   обробку,   збагачення    чи 

використання  давальницької сировини можуть проводитися в грошовій 

формі,  частиною давальницької сировини чи готової продукції, крім тієї,  

що  заборонена  до  експорту,  або  за  згодою замовника та виконавця з 

використанням усіх цих форм.  

У разі коли розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи  

використання  давальницької  сировини  провадяться в іноземній валюті,  

вона  підлягає  зарахуванню   на   рахунок   українського виконавця   в  

уповноваженому  банку  України  у  90-денний  строк починаючи з  

моменту  митного  оформлення  готової продукції  або погашення векселя 

(письмового зобов'язання) залежно від того,  яка з цих операцій була 

проведена раніше.  

Для ввезення давальницької сировини в Україну, необхідно 

здійснити наступні операції: 

1) отримати дозвіл на ввезення давальницької сировини - статтею 

230 Митного кодексу передбачена необхідність отримання дозволу 

митного органу на розміщення товарів під даний митний режим. Дозвіл, 

який надається протягом 15 днів з моменту прийняття заяви, є резолюцією 

посадової особи митниці на заяві. В ньому вказується строк переробки 

давальницької сировини, який не має перевищувати 90 днів (стаття 232 

Митного кодексу), починаючи з дня завершення митного оформлення 

товарів (сировини), ввезених для переробки. 
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2) оформити письмове зобов’язання (вексель) про вивезення 

продуктів переробки; 

3) провести митне оформлення давальницької сировини. 

 

6.3. Особливості бухгалтерського обліку операцій з 

давальницькою сировиною 

 

Порядок бухгалтерського обліку операцій переробки давальницької 

сировини на митній території України 

У виконавця давальницька сировина відображається поза балансом 

на рахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки» за цінами, 

зазначеними в договорі. Готова продукція, виготовлена з давальницької 

сировини, також відображається на позабалансовому рахунку 023 

«Матеріальні цінності на відповідальному збереженні» підприємства - 

переробника, не є його власністю і не може розцінюватись як продукція 

власного виробництва. Сума витрат при переробці сировини у виконавця 

відображається на балансовому синтетичному рахунку 23 «Виробництво». 

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним власником матеріалів, 

за найменуванням та цінами матеріалів, вказаними в договорі (у 

супровідних документах), а за відсутності цін — за цінами підприємства на 

аналогічні товари. 

На забалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» 

фіксується сума мита, акцизу, ПДВ, які відображені у наданому векселі. 

Після передачі готової продукції нерезиденту-замовнику на 

субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» відображається 

вартість наданих послуг переробки. З кредиту рахунку 23 «Виробництво» в 

дебет субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» 

списується собівартість наданих послуг. Суму митних зборів відображають 

по дебету рахунку 93 «Витрати на збут». 

Відповідно до ст. 6 Закону про давальницьку сировину, розрахунки 

за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької 

сировини можуть здійснюватися в грошовій формі шляхом виділення 

частини давальницької сировини чи готової продукції або з використанням 

усіх форм. Можливі варіанти бухгалтерського обліку операцій з 

давальницькою сировиною наведено у таблицях 6.1 – 6.3. 
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Таблиця 6.1 – Нерезидент розраховується за переробку 

давальницької сировини грошовими коштами 

 

№ 

з/п 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 

рахунків 

Дт Кт 

1 Сплачено митний збір за митне оформлення при 

ввезенні давальницької сировини 
377 311 

2 Нараховано митний збір за митне оформлення при 

ввезенні давальницької сировини та віднесено ці 

витрати на фінансовий результат 

93 

791 

377 

93 

3 Видано простий вексель митним органам на суму 

ввізного мита та ПДВ 
05 - 

4 Вартість давальницької сировини, що надійшла для 

переробки, зарахована на забалансовий рахунок 
022 - 

5 Відображено дохід від реалізації наданих послуг з 

переробки давальницької сировини, підписаний 

акт виконаних робіт 

362 703 

6 Відображено податкові зобов’язання за ставкою 

0% 
703 641 

7 Списано фактичну собівартість наданих послуг 903 23 

8 Списано суму доходу, отриманого від реалізації 

наданих послуг з переробки давальницької 

сировини, на фінансовий результат 

703 791 

9 Списано фактичну собівартість на фінансовий 

результат 
791 903 

10 Списано суму митного збору, сплаченого за митне 

оформлення при вивезенні готової продукції на 

витрати на збут  і віднесено на фінансовий 

результат 

93 

791 

377 

93 

11 Списано з забалансового рахунку вартість 

давальницької сировини 
- 022 

12 Погашено простий вексель при вивезенні готової 

продукції 
- 05 

13 Надійшла іноземна валюта в оплату послуг за 

переробку давальницької сировини 
312 362 

14 Визначено курсову різницю: 

- при збільшенні курсу валюти 

- при зменшенні курсу валюти 

 

362 

945 

 

714 

362 
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Таблиця 6.2 – Нерезидент  розраховується сировиною за переробку 

давальницької  
 

№ 

з/п 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 

рахунків 

Дт Кт 

1 Відображено витрати в сумі нарахованого митного 

збору за митне оформлення при ввезенні 

давальницької сировини з віднесенням їх на 

фінансовий результат 

93 

791 

685 

93 

2 Відображено сплату митного збору за митне 

оформлення при ввезенні давальницької сировини  
685 311 

3 Видано простий вексель митним органам на суму 

ввізного мита та ПДВ 
05 - 

4 Вартість давальницької сировини, що надійшла для 

переробки, зарахована на забалансовий рахунок 
022 - 

5 Відображено сплату митних витрат під час ввезення 

сировини в рахунок оплати послуг: 

- мито 

- митний збір 

 

 

642 

377 

 

 

311 

311 

6 Відображено віднесення сплаченого мита та митного 

збору на собівартість оприбуткованої сировини 

201 

201 

642 

377 

7 Нараховано та сплачено суму ПДВ на ввезену 

сировину (податкові зобов’язання) 

644 

641 

641 

311 

8 Оприбутковано сировину, отриману в оплату за 

послуги  
201 632 

9 Зараховано до складу податкового кредиту сплачену 

суму ПДВ під час митного оформлення сирвини 
641 644 

10 Відображено дохід від реалізації наданих послуг з 

переробки давальницької сировини, підписаний акт 

виконаних робіт 

362 703 

11 Списано фактичну собівартість наданих послуг з 

переробки давальницької сировини на фінансовий 

результат 

903 

791 

23 

903 

12 Відображено податкові зобов’язання за ставкою 0% 703 641 

13 Списано суму доходу, отриманого від реалізації 

наданих послуг з переробки давальницької сировини, 

на фінансовий результат 

703 791 

14 Відображено взаємозалік розрахунків за переробку 

давальницької сировини 
632 362 

15 Відображено сплату митного збору за митне 

оформлення при відвантаженні готової продукції 

замовнику 

377 311 

16 Списано суму митного збору, сплаченого за митне 

оформлення при вивезенні готової продукції на 

витрати на збут  і віднесено на фінансовий результат 

93 

791 

377 

93 

17 Списано з забалансового рахунку вартість 

давальницької сировини 
- 022 

18 Погашено простий вексель при вивезенні готової 

продукції 
- 05 
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За сировину, що надходить як оплата послуг з переробки, виконавець 

сплачує ввізне «імпортне» мито, податки (у тому числі ПДВ) і збори. На 

дату оформлення ввізної ВМД на сировину, одержану в рахунок оплати 

послуг з переробки давальницької сировини, у виконавця виникають  

податкові зобов’язання з ПДВ за ставкою 20% від митної її вартості. Дана 

операція вважається як імпортна. 

При оформленні ввізної ВМД на давальницьку сировину, що 

підлягає переробці і згодом буде вивезена з митної території України у 

вигляді готової продукції, український виконавець сплачує ввізне мито, 

податки (у тому числі ПДВ) і збори (крім зборів за митне оформлення) 

шляхом надання митним органам простого векселя на суму податкових 

зобов’язань. Податкові зобов’язання з ПДВ у виконавця за надану послугу 

переробки давальницької сировини виникають за ставкою 0%. 

Під час митного оформлення вивізної ВМД на готову продукцію, що 

вивозиться в повному обсязі (відповідно до договору) у встановлений 

термін, вексель погашається і вивізне мито, податки (у тому числі ПДВ) і 

збори (крім зборів за митне оформлення) не сплачуються. 

В бухгалтерському обліку проведені розрахунки замовником, за 

надані послуги з переробки давальницької сировини, сировиною належать 

до бартерної операції і в бухгалтерському обліку відображаються як 

немонетарна стаття. Сума оприбуткованої сировини за курсом НБУ на 

день оформлення ВМД, дорівнює сумі наданих послуг замовнику (за тим 

самим курсом). Заборгованість по немонетарних статтях не 

перераховується, у зв’язку зі зміною курсу НБУ. 

території України, обкладаються за ставкою 20%. Таким чином, необхідно 

розділяти вартість наданих послуг на дві частка з метою їх оподаткування: 

- одна частина обкладається ПДВ за ставкою 0% (податковий 

кредит відсутній); 

- друга частина - за ставкою 20%, яка залишається в рахунок оплати 

наданих послуг. 

При оформленні ввізної ВМД на готову продукцію необхідно 

сплатити «ввізне» ПДВ за ставкою 20% від контрактної вартості готової 

продукції, що надходить в оплату (але не нижче митної вартості). 
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Таблиця 6.3 – Нерезидент розраховується готовою продукцією за 

переробку давальницької сировини 

 

№ 

з/п 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 

рахунків 

Дт Кт 

1 Відображено сплату митного збору за митне 

оформлення при ввезенні давальницької сировини  
377 311 

2 Відображено витрати на суму нарахованих зборів за 

митне оформлення при ввезенні давальницької 

сировини з віднесенням їх на фінансовий результат  

93 

791 

377 

93 

3 Видано простий вексель митним органам на суму 

ввізного мита та ПДВ 
05 - 

4 Вартість давальницької сировини, що надійшла для 

переробки, зарахована на забалансовий рахунок 
022 - 

5 Відображено дохід від реалізації наданих послуг з 

переробки давальницької сировини, підписаний акт 

виконаних робіт 

362 703 

6 Списано фактичну собівартість наданих послуг з 

переробки давальницької сировини на фінансовий 

результат 

903 

791 

23 

903 

7 Списано суму доходу, отриманого від реалізації 

наданих послуг з переробки давальницької сировини, 

на фінансовий результат 

703 791 

8 Відображено сплату митного збору за митне 

оформлення при відвантаження готової продукції 

замовнику 

377 

 

311 

 

9 Списано  суму митного збору, сплаченого за митне 

оформлення при вивезенні готової продукції  

93 

791 

377 

93 

10 Списано з забалансового рахунку вартість 

давальницької сировини 
- 022 

11 Погашено простий вексель при вивезенні готової 

продукції 
- 05 

12 Відображено сплату митних платежів під час 

«ввезення» готової продукції в рахунок оплати послуг 

переробки: 

- мито 

- митний збір 

 

 

 

642 

377 

 

 

 

311 

311 

13 Відображено віднесення сплаченого мита та митного 

збору на собівартість оприбуткованої готової 

продукції 

281 

281 

642 

377 

14 Нараховано та сплачено суму ПДВ на «ввезену» 

готову продукцію (податкові зобов’язання) 

644 

641 

641 

311 

15 Зараховано до складу податкового кредиту суму ПДВ, 

сплачену під час митного оформлення сировини  
641 644 

16 Відображено взаємозалік розрахунків за переробку 

давальницької сировини 
632 362 
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Реалізація на митній території України готової продукції, 

виробленої з давальницької сировини, завезеної іноземним замовником 

Відповідно до ст. 3 Закону про давальницьку сировину, готова 

продукція, вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним 

замовником, може реалізовуватися на митній території України тільки 

через зареєстроване в Україні постійне представництво, яке має оформити 

ввізну ВМД на готову продукцію без фактичного її ввезення на митну 

територію України і сплатити ввізне мито, інші податки і збори, 

передбачені законодавством для аналогічних імпортних товарів. При 

цьому ввізне мито сплачується по пільгових ставках Єдиного митного 

тарифу України. 

Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» №959-ХП від 16.04.91 р., представництво іноземного суб’єкта 

господарської діяльності — це установа чи особа, що представляє інтереси 

іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні і має на це 

належним чином оформлені відповідні повноваження. Реєстрація установ 

або осіб як представництва здійснюється за порядком, передбаченим 

Положенням про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів 

господарської діяльності. Нерезидент має отримати Свідоцтво про 

реєстрацію постійного представництва в якості платника податку на 

прибуток. 

Відповідно до п. 3 ст. 4 Закону про давальницьку сировину, 

розрахунки між українським покупцем готової продукції і постійним 

представництвом нерезидента відбуваються в національній валюті України 

через рахунки постійного представництва в установах банків. 

 

Переробка давальницької сировини українського замовника за 

межами митної території України 

Відповідно до статті 237 Митного кодексу України, переробка за 

межами митної території України — митний режим, відповідно до якого 

товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, 

вивозяться без застосування заходів тарифного і нетарифного регулювання 

з метою їх переробки за межами митної території України і дальшого 

повернення в Україну. 

Відповідно до статті 238 Митного кодексу України з посиланням на 

статтю 231 Кодексу, операції з переробки товарів можуть включати: 

1) власне переробку товарів; 

2) обробку товарів — монтаж, зборку, запуск і налагодження, 

внаслідок чого виходять інші товари; 

3) ремонт товарів, у тому числі відновлення і регулювання; 

4) використання окремих товарів, які не є продуктами переробки, але 

сприяють або поліпшують процес виготовлення продуктів переробки, 

якщо самі вони при цьому цілком витрачаються. 
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Під митний режим переробки за межами митної території України 

розміщуються товари, що вивозяться з України (напрямок переміщення 

товарів «експорт»). 

Термін переробки товарів за межами митної території України 

встановлюється митним органом при видачі дозволу підприємству-

резидентові, виходячи з тривалості процесу переробки товарів, але, як 

правило, не може перевищувати 90 днів. 

Давальницька сировина, що не обкладається вивізним (експортним) 

митом, податками та зборами, вивозиться з митної території України на 

підставі подання українським замовником митному органу письмового 

зобов’язання щодо повернення в Україну готової продукції, виробленої з 

цієї сировини (або повернення в Україну коштів від реалізації готової 

продукції за межами України, крім тієї готової продукції, яка виготовлена з 

давальницької сировини та має заборону на експорт), не пізніше ніж через 

90 календарних днів з моменту оформлення вивізної вантажної митної 

декларації. Статтею 239 Митного кодексу передбачена необхідність 

одержання окремого дозволу митного органу на розміщення товарів під 

даний митний режим. 

Розміщення товарів під митний режим переробки за межами митної 

території України передбачає накладення митним органом певних 

обмежень щодо використання товарів, але не передбачає застосування до 

них заходів митно-тарифного і нетарифного регулювання. Контрактна 

вартість готової продукції, що підлягає ввезенню на митну територію 

України, має бути не менше суми митної вартості вивезеної давальницької 

сировини та суми коштів, що сплачені (підлягають сплаті) за переробку 

(обробку, збагачення чи використання) цієї сировини. 

Якщо давальницька сировина, що вивозиться за межі митної 

території України українським замовником, підлягає обкладенню вивізним 

(експортним) митом, податками та зборами, їх сплата (крім митних зборів) 

проводиться українським замовником шляхом видачі простого векселя з 

відстроченням платежу на період здійснення операції з давальницькою 

сировиною, але не більше як на 90 календарних днів з моменту 

оформлення вивізної вантажної митної декларації. 

У разі ввезення в Україну готової продукції у повному обсязі у 

період, на який надається відстрочення платежу, вексель погашається і 

вивізне мито, податки та збори (крім митних зборів) не стягуються. 

Вивезення за межі митної території України давальницької сировини 

(крім тієї її частини, що використовується українським замовником для 

розрахунків з іноземним виконавцем) не підлягає квотуванню і 

ліцензуванню. 

За частину давальницької сировини або готової продукції, що 

використовується для оплати виконаної роботи, український замовник 
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сплачує вивізне (експортне) мито, податки та збори, що стягуються при 

вивезенні товарів (робіт, послуг).  

Готова продукція, вироблена з давальницької сировини українського 

замовника з урахуванням вимог Закону, яка ввозиться на митну територію 

України, обкладається ввізним митом, податками та зборами, які 

стягуються у разі імпорту товарів, і до неї застосовуються заходи 

нетарифного регулювання відповідно до законодавства. 

Всі витрати, пов’язані з митним оформленням вивезення 

давальницької сировини і ввезенням готової продукції, виготовленої з цієї 

сировини, відносяться на її вартість. 

Оплата послуг виконавця з переробки давальницької сировини 

здійснюється декількома варіантами розрахунку: 

- грошовими коштами (табл. 6.4); 

- частиною сировини (табл. 6.5); 

- частиною виготовленої продукції (табл. 6.6). 

 

Таблиця 6.4 – Резидент  розраховується за переробку давальницької 

сировини грошовими коштами 

№ 

з/п 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 

рахунків 

Дт Кт 

1 Відображено сплату митного збору за митне оформлення 

при вивезенні давальницької сировини на переробку  
377 311 

2 Нараховано митний збір з митне оформлення при 

вивезенні давальницької сировини та віднесено його до 

вартості готової продукції 

281 377 

3 Передано давальницьку сировину на переробку 

іноземному підприємству 
206 201 

4 Підписано акт виконаних робіт з переробки 

давальницької сировини з нерезидентом 
281 632 

5 Нараховано ПДВ на вартість наданих послуг з переробки 

давальницької сировини нерезидентом 
644 641 

6 Сплачено суму ПДВ та віднесено її до складу 

податкового кредиту 

641  

641 

311 

644 

7 Сплачено митний збір за оформлення ВМД при ввезенні 

готової продукції та віднесено його на вартість готової 

продукції 

377 

281 

311 

377 

8 Списана вартість давальницької сировини на виготовлену 

продукцію, яка надійшла від виконавця 
281 206 

9 Перераховано кошти нерезиденту в рахунок оплати 

послуг переробки 
632 312 

10 Відображено курсову різницю з кредиторської 

заборгованості перед нерезидентом за надані послуги 

переробки на момент її погашення: 

- при зростанні курсу 

- при зниженні курсу 

 

 

945 

632 

 

 

632 

714 
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Таблиця 6.5 – Резидент  розраховується сировиною  за переробку 

давальницької сировини 

№ 

з/п 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет  Кредит  

1 Відображено сплату митного збору за митне оформлення 

при вивезенні давальницької сировини на переробку  
377 311 

2 Нараховано митний збір з митне оформлення при 

вивезенні давальницької сировини та віднесено його до 

вартості готової продукції 

281 377 

3 Відображено сплату митного збору за митне оформлення 

ВМД при вивезенні сировини в рахунок оплати послуг  
377 311 

4 Віднесено суму митного збору на витрати та списано їх на 

фінансовий результат  

93 

791 

377 

93 

5 Передано давальницьку сировину на переробку 

іноземному підприємству 
206 201 

6 Відображено дохід від вибуття сировини, переданої 

виконавцю як оплата послуг за переробку сировини 
362 712 

7 Списано балансову вартість сировини, переданої 

виконавцю як оплата послуг з переробки давальницької 

сировини 

943 201 

8 Відображено у складі фінансових результатів: 

- собівартість реалізованої сировини 

- дохід від реалізації сировини 

 

791 

712 

 

943 

791 

9 Підписано акт виконаних робіт з переробки 

давальницької сировини з нерезидентом 
281 632 

10 Нараховано ПДВ на вартість наданих послуг з переробки 

давальницької сировини нерезидентом 
644 641 

6 Сплачено суму ПДВ та віднесено її до складу податкового 

кредиту 

641  

641 

311 

644 

7 Сплачено митний збір за оформлення ВМД при ввезенні 

готової продукції та віднесено його на вартість готової 

продукції 

377 

281 

311 

377 

8 Списана вартість давальницької сировини на виготовлену 

продукцію, яка надійшла від виконавця 
281 206 

9 Відображено взаємозалік розрахунків за переробку 

давальницької сировини (курсові різниці не виникають) 
632 362 
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Таблиця 6.6 – Резидент розраховується готовою продукцією  за 

переробку давальницької сировини 

 

№ 

з/п 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет  Кредит  

1 Відображено сплату митного збору за митне оформлення 

при вивезенні давальницької сировини на переробку  
377 311 

2 Нараховано митний збір з митне оформлення при 

вивезенні давальницької сировини та віднесено його до 

вартості готової продукції 

281 377 

3 Передано давальницьку сировину на переробку 

іноземному підприємству 
206 201 

4 Підписано акт виконаних робіт з переробки давальницької 

сировини 
281 632 

5 Нараховано ПДВ на вартість наданих послуг з переробки 

давальницької сировини нерезидентом 
644 641 

6 Сплачено суму ПДВ та віднесено її до складу податкового 

кредиту 

641  

641 

311 

644 

7 Сплачено митний збір за оформлення ВМД при ввезенні 

готової продукції та віднесено його на вартість готової 

продукції 

377 

281 

311 

377 

8 Списана вартість давальницької сировини на виготовлену 

продукцію, яка надійшла від виконавця 
281 206 

9 Відображено відвантаження готової продукції в оплату 

послуг 
362 702 

10 Відображено собівартість відвантаженої продукції 902 281 

11 Сплачено митний збір за оформлення ВМД на вивезення 

готової продукції в рахунок оплати послуг 
377 311 

12 Віднесено сплачений митний збір на витрати та списано 

на фінансовий результат  

93 

791 

377 

93 

13 Віднесено на фінансовий результат: 

- дохід від реалізації готової продукції 

- собівартість відвантаженої продукції 

 

702 

791 

 

791 

902 

14 Відображено взаємозалік розрахунків за переробку 

давальницької сировини (курсові різниці не виникають) 
632 362 
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ТЕМА 7. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ В 

ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 

 

Питання до теми: 

7.1. Основні форми розрахунків за зовнішньоекономічними 

операціями та їх відображення в бухгалтерському обліку. 

7.2. Основні поняття про розрахунки з підзвітними особами. 

7.3. Документальне оформлення відряджень за кордон. 

7.4. Облік розрахунків за відрядженнями за кордон. 
 

7.1. Основні форми розрахунків за зовнішньоекономічними 

операціями та їх відображення в бухгалтерському обліку. 

 

Основні форми безготівкових розрахунків вітчизняних суб’єктів 

підприємницької діяльності з фірмами і організаціями інших країн 

представлені на рис. 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Форми міжнародних розрахунків 

 

Розрахунки чеками — це розрахунки з використанням письмових 

безумовних розпоряджень чекодавця платнику (банку) здійснити платіж 

зазначеної суми чекоутримувачу (пред’явнику або конкретним особам, 

організаціям) готівкою чи шляхом перерахування на його рахунок у банк. 

Документ, що виписується чекодавцем, повинен мати покриття. 

Чеки, що виписуються клієнтом банку, видаються в межах суми, що є на 

його рахунках, включаючи суми, що надійшли на ці рахунки в результаті 

надання банками кредиту. 

Таким чином, власник має право виписувати чек, що підлягає 

обов’язковому погашенню, лише за умов наявності в нього спеціального 

банківського рахунку — депозиту. Як засіб платежу в міжнародному 
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обороті чек використовується в розрахунках за поставлений товар при 

остаточному розрахунку за товар та надані послуги, урегулюванні 

рекламацій і штрафних санкцій, при погашенні боргу, а також у 

розрахунках по неторгових операціях. 

У світовій банківській практиці розрізняють такі види чеків: 

Іменний чек (чек на користь певної особи) — документ, який не 

може бути переданий за допомогою звичайного індосаменту.  

Чек пред’явницький — чек, який виписується на ім’я пред’явника на 

отримання готівки в банку. Цей чек може бути переданий іншій особі як з 

індосаментом, так і без нього. Чекодавець надсилає чек іноземному 

партнеру, який після отримання чеку виставляє його банку для 

кредитування розрахунку, тобто чекодавець здійснює свій платіж прямо 

своєму партнеру. Таким чином, такий вид чеку має перевагу над 

банківським переказом, тому що платіж здійснюється безпосередньо 

своєму партнеру значно швидше. 

Ордерний чек — чек, який виписується на користь певної особи або 

за її наказом. Дуже широко використовується в міжнародному платіжному 

обороті. Передається за допомогою індосаменту із застереженням «наказу» 

чи без нього. 

Банківський чек — виписується банком на свій банк-кореспондент 

(чекодавцем виступає банк боржника). Оплата за таким чеком 

здійснюється з рахунків банку чекодавця на рахунки банку-кореспондента 

за кордоном. 

Фірмовий чек — виписується фірмою на одержувача. Такі 

документи виписуються в національній або іноземній валюті переважно на 

пред’явника і виставляються фірмою на свій банк. Оплата за ними 

здійснюється за рахунок коштів чекодавця. 

Банківський переказ — це доручення банку своєму банку-

кореспонденту виплатити певну суму грошей за розпорядженням і за 

рахунок переказника іноземному утримувачу (бенефіціару) із зазначенням 

способу відшкодування банку-платнику виплаченої ним суми. Розрахунки 

шляхом банківських переказів у міжнародній торгівлі відбуваються за 

допомогою платіжних доручень. Найчастіше розрахунок переказом 

використовується при сплаті боргів по позиках та кредитах, наданні 

авансів, поверненні зайво отриманих сум та інших операцій. 

Система розрахунків шляхом переказу не дає гарантій продавцям у 

тому, що покупці оплатять надані товари. Тому зазвичай продавці 

вимагають надання фінансових гарантій платежів. Такими гарантіями 

можуть бути гарантії банків. 

Акредитив — це зобов’язання банку перевести на рахунок продавця 

гроші при наданні узгодженого з покупцем комплекту документів, що 

підтверджує постачання товару на умовах контракту. Використання 

акредитивної форми розрахунків у міжнародній практиці регулює 
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документ, який має назву «Уніфіковані правила та звичаї для 

документарних акредитивів», розроблений Міжнародною торговельною 

палатою (МТП) за №500. 

Для здійснення розрахунків акредитивом у зовнішньоекономічних 

операціях необхідно керуватися Положенням про порядок здійснення 

уповноваженими банками операцій по документарних акредитивах в 

розрахунках по зовнішньоекономічних операціях, яке затверджено 

постановою Правління НБУ від 03.12.03 р. №514. 

Застосування розрахунків акредитивом вигідно тоді, коли необхідно: 

− запобігти авансових платежів, які належать до групи ризику; 

− переконатися, що товар відвантажено, згідно умовам договору, 

отримати документи, які це підтверджують, а потім — розрахуватися за 

товар; 

− бути впевненим, що надійде якісний товар і саме той, який був 

передбачений договором; 

− бути впевненим, що виконані усі відповідні домовленості; 

− розрахуватися з нерезидентом в іноземній валюті; 

− зменшити вартість імпортної операції в середньому на 6–10%; 

− відстрочити свій платіж за відвантажену продукцію під час 

здійснення імпортної операції. 

Акредитиви бувають таких видів: 

1. За наявності обов’язків третього банку: 

- підтверджений; 

- непідтверджений. 

2. За способом виконання: 

- шляхом здійснення платежу по пред’явленню відповідних 

документів; 

- шляхом здійснення платежу з розстрочкою; 

- шляхом здійснення змішаного платежу; 

- шляхом акцепту перевідних векселів; 

- шляхом негоціонування. 

3. За територією розташування бенефіціара і замовника: 

- експортний; 

- імпортний.  

Інкасо — це доручення продавця своєму банку одержати від 

покупця проти товарних документів гроші й перерахувати їх продавцю. 

Застосування інкасової форми розрахунків регулюється 

«Уніфікованими правилами інкасо», прийнятими в 1978 році 

Міжнародною торговельною палатою. 

При інкасовій формі розрахунку експортер після постачання товару 

передає в банк своєї країни, що інкасує, комплект товарних документів із 

прикладеним до них інкасовим документом. Банк, що інкасує, пересилає 

комплект документів банку платника, що, у свою чергу, пред’являє їх 
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імпортеру для перевірки. Якщо документи відповідають умовам контракту, 

імпортер підтверджує банку свою згоду на оплату поставлених товарів. 

Повідомлення про зарахування на кореспондентський рахунок банку 

імпортера суми є підставою для розрахунків з експортером. Недолік інкасо 

з позиції експортера полягає в тому, що він спочатку має відвантажити 

товар, а потім передати документи в банк й очікувати виконання 

зобов’язань покупцем про сплату. Для зменшення ризику неплатежу 

експортер має наполягати на наданні банківської гарантії платежу. 

Розрізняють такі види інкасо: 

1. За документами: 

- чисте інкасо -  інкасо тільки фінансових документів; 

- документарне інкасо -  інкасо тільки комерційних документів, іноді 

супроводжуваних комерційними документами, або інкасо тільки 

фінансових документів. 

2. Залежно від операцій: 

- імпортне інкасо — банк-імпортер, одержавши від банку-експортера 

товарні документи, у визначений термін передає їх імпортерові і стягує з 

його рахунку належну імпортерові суму. 

- експортне інкасо — банк-експортер одразу ж після пред’явлення 

продавцем товарних документів оплачує йому вартість відвантаженої 

продукції з наступним отриманням відповідної суми від банку-імпортера, 

який, в свою чергу, отримує гроші від покупця. 

Відкритий рахунок — це найменш вигідна форма розрахунків для 

експортера, тому що вона не дає йому жодних гарантій своєчасного 

одержання платежу. Експортер поставляє покупцю товар разом з 

товаророзпорядчими документами й записує у своїх бухгалтерських 

документах у дебет відкритого на покупця рахунку суму купівлі. 

Вексель — цінний папір, що посвідчує безумовне грошове 

зобов’язання векселедавця оплатити у визначений строк певну суму 

грошей власнику векселя (векселеотримувачу). 

При розрахунках застосовується простий і переказний вексель 

(тратта). Частіше зустрічається переказний вексель, що являє собою 

безумовну пропозицію трасанту (кредитору), адресоване трасатові 

(боржнику), сплатити третій особі (ремітенту) у встановлений строк 

зазначену у векселі суму. 

 

7.2. Основні поняття про розрахунки з підзвітними особами 

 

Розрахунки з підзвітними особами виникають при оплаті дрібних 

господарських витрат і витрат у відрядженнях. Перелік осіб, яким 

видається аванс під звіт, встановлюється наказом керівника. 

Фактичні витрати, оплачені підзвітними особами, підтверджуються 

товарними і фіскальними чеками магазинів, квитанціями відділень зв’язку, 
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актами купівлі – продажу, проїзними документами, квитанціями готелів 

тощо. Зведеним документом витрат, оплачених підзвітними особами, є 

авансовий звіт, який складається не пізніше 3-х робочих днів після 

повернення з відрядження і на наступну добу після одержання авансу на 

господарські потреби. 

Аналітичний облік розрахунків із підзвітними особами 

організовується у розрізі особових рахунків і щодо кожної авансової суми 

окремо. 

Таблиця 7.1 – Облік розрахунків з іншими дебіторами 

№  

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 Видано працівнику суми під звіт 372 301 

2 Затверджено авансовий звіт 92 372 

3 Придбано матеріальні цінності під звіт 20,22 

641 

372 

372 

4 Повернуто залишок підзвітних сум 301 372 

5 Видано працівнику суму коштів, перевитрачених них  372 301 

6 Нараховано ПДФО за несвоєчасність повернення 

підзвітних сум 
661 641 

7 Перераховано до бюджету ПДФО 641 311 

8 Утримано із заробітної плати працівника суму 

неповернутих коштів  
661 372 

 

7.3. Документальне оформлення відряджень за кордон 

 

Основний нормативний документ, що регламентує питання 

відряджень працівників підприємства у відрядження є Інструкція про 

службові відрядження в межах України та за її кордон, затверджена 

наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998р. № 59 (у редакції 

наказу від 17.03.2011р. №362). Відрядження за кордон здійснюється 

відповідно до наказу (розпорядження) керівника підприємства після 

затвердження завдання, в якому визначаються мета виїзду, завдання та 

очікувані результати відрядження, термін, умови перебування за кордоном 

(у разі поїздки за запрошенням подається його копія з перекладом), і 

кошторису витрат. Підприємство, що відряджає працівника, здійснює 

реєстрацію особи, яка вибуває у відрядження, у спеціальному журналі. 

Підприємство,  що  відряджає  працівника,  забезпечує його коштами  

для  здійснення  поточних  витрат  під   час   службового відрядження   

(авансом).  Аванс  відрядженому  працівникові  може видаватися готівкою 

або перераховуватися у безготівковій формі  на відповідний  рахунок  для  

використання із застосуванням платіжних карток.  
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Керівник   підприємства   може   встановлювати   додаткові 

обмеження  щодо  сум  та  цілей  використання  коштів,  наданих на 

відрядження:  витрат на найм  житлового  приміщення,  на  побутові 

послуги,  транспортні  та  інші  витрати.  Дані  обмеження  

запроваджуються  наказом   (розпорядженням)   керівника підприємства.  

 Днем вибуття у відрядження  вважається  день  відправлення 

поїзда,  літака,  автобуса або іншого транспортного засобу з місця 

постійної  роботи  відрядженого  працівника,  а  днем  прибуття  з 

відрядження   -   день  прибуття  транспортного  засобу  до  місця постійної  

роботи  відрядженого   працівника.   При   відправленні транспортного  

засобу  до  24-ї  години  включно  днем  вибуття  у відрядження вважається 

поточна доба,  а з 0  години  і  пізніше  - наступна  доба.  Якщо станція,  

пристань,  аеропорт розташовані за межами населеного пункту, де працює 

відряджений працівник, у строк відрядження  зараховується  час,  який  

потрібний  для  проїзду до станції,  пристані,  аеропорту.   Аналогічно   

визначається   день прибуття відрядженого працівника до місця постійної 

роботи.  

На працівника,  який перебуває у відрядженні,  поширюється  

режим робочого часу того підприємства,  до якого він  відряджений.  

За  відрядженим  працівником  зберігаються  місце  роботи  

(посада) та середній заробіток за час відрядження,  в тому числі й за час 

перебування в дорозі. 

Середній заробіток   за   час   перебування   працівника    у 

відрядженні  зберігається  на  всі  робочі  дні тижня за графіком, 

установленим за місцем постійної роботи. 

Підтверджувальними   документами,   що   засвідчують   вартість 

понесених  у  зв'язку  з  відрядженням  витрат,   є   розрахункові документи   

відповідно   до   Закону   України  «Про  застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг». У разі відрядження за кордон підтвердні документи, що  

засвідчують  вартість  понесених  за  кордоном  у  зв'язку з таким 

відрядженням  витрат,  оформлюються   згідно   із   законодавством 

відповідної держави.  

Окремим  видом  витрат,  що  не  потребують  спеціального 

документального  підтвердження,  є  добові  витрати  (витрати   на  

харчування та  фінансування  інших  власних потреб фізичної особи,  

понесені у зв'язку з таким відрядженням).  Суми добових витрат для  

державних службовців, а також інших осіб, що направляються у 

відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю 

або частково  утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів  

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98. 

Для працівників інших підприємств максимальні норми добових визначені 

Податковим кодексом України, залежно від розміру мінімальної заробітної 
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плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня податкового року (табл. 

7.2). Податковий кодекс не містить норми, що зменшує розмір добових в 

залежності від кількості разів харчування. 

 

Таблиця 7.2 – Максимальний розмір добових при відрядженні  

 
В межах 

України 

Не вище 0,2 розміру мінімальної заробітної плати  

 

За кордон 
Не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати  

 

 

Визначення кількості днів  відрядження  для  виплати  добових  

проводиться з урахуванням дня вибуття у відрядження й дня прибуття  

до місця постійної роботи, що зараховуються як два дні.  

 

Фактичний час перебування у  відрядженні  визначається: 

а) у  разі  відрядження  з України до держав,  в'їзд громадян України 

на територію яких здійснюється за наявності візи  (США, Польща, 

Бразилія тощо),  -  згідно з наказом про відрядження та відмітками про 

перетинання державного кордону  України  в  паспортному  документі 

(закордонному   паспорті  або  документі,  що  його  замінює),  що 

проставляються   уповноваженою    службовою    особою    Державної 

прикордонної служби  України,  яка здійснює прикордонний контроль, за 

особистим зверненням відрядженої особи щодо проставлення  такої 

відмітки; 

б) у разі відрядження з України  до  держав,  в'їзд  громадян України  

на  територію яких не потребує наявності візи,  -  згідно  з  наказом  про  

відрядження  та  відповідними первинними документами; 

в) у  разі  відсутності  наказу та відміток добові витрати   

відрядженому працівникові не відшкодовуються. 

До деяких країн дозволяється в’їхати у службових цілях на 90 діб 

(Ізраїль, Казахстан, Киргизстан тощо) або на 30 діб (Малайзія, Палау, 

Сейшельські острови тощо), 14 діб (Гонконг).  

При відрядженні   працівника  строком  на  один  день  добові 

витрати відшкодовуються як за повну добу.  

Термін відрядження визначається керівником, але не може  

перевищувати  60  календарних  днів,  за винятком випадків, установлених 

Кабінетом Міністрів України. 

З дозволу керівника може братися до уваги вимушена затримка  у  

відрядженні (у разі захворювання, відсутності транспортних  квитків,  

відміни авіарейсів,  ремонту транспортного засобу  або  з  інших  причин,  

не  залежних  від  працівника) за наявності підтвердних документів в 
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оригіналі.  При цьому загальний строк відрядження не може перевищувати 

60 календарних днів. 

Підприємство,  що  відряджає  працівника  у відрядження за  

кордон,  забезпечує його грошовими коштами для здійснення поточних  

витрат  під  час  службового  відрядження (авансом) в національній  

валюті держави,  до якої відряджається  працівник,  або  у  вільно  

конвертованій валюті. 

За час перебування у відрядженні працівникові відшкодовуються 

витрати: 

а) на проїзд (у тому числі на перевезення багажу,  бронювання 

транспортних  квитків,  оплату аеропортних  зборів,  користування 

постільними речами в поїздах) до  місця  відрядження  і  назад,  а також   за  

місцем  відрядження  (у  тому  числі  на  орендованому транспорті). 

б) на  оплату вартості проживання у готелях (мотелях),  інших 

житлових приміщеннях. Не  дозволяється  відшкодовувати  витрати  на 

алкогольні напої, тютюнові вироби, суми "чайових", за винятком випадків, 

коли суми таких "чайових" включаються до  рахунку  згідно  із  законами 

держави перебування, а також плату за видовищні заходи.  

в) на  побутові послуги, що включені до рахунків на оплату 

вартості проживання  у   місцях   проживання (прання, чищення, 

лагодження та прасування одягу,  взуття чи білизни), але не більш як 10% 

сум  добових  витрат для держави, до якої відряджається  працівник; 

г) на бронювання місць у  готелях  (мотелях)  у  розмірах  не більш 

як 50% вартості місця за добу; 

ґ) на оформлення закордонних паспортів; 

д) на оформлення дозволів на в'їзд (віз); 

е) на оплату вартості страхового поліса життя або здоров'я 

відрядженого працівника  або  його  цивільної відповідальності; 

є) на обов'язкове страхування та інші документально оформлені  

витрати,  пов'язані з правилами  в'їзду  та  перебування  в  місці 

відрядження (у тому числі будь-які збори і податки,  що підлягають сплаті 

у зв'язку із здійсненням таких витрат); 

ж) на   оплату службових  телефонних  розмов (у розмірах, 

погоджених з керівником); 

з) на оплату комісійних витрат у разі обміну валюти. 

 Витрати на  відрядження  відшкодовуються  лише  за  наявності 

документів  в  оригіналі,  що  засвідчують вартість цих витрат. 

Після повернення з відрядження працівник зобов'язаний  до 

закінчення  п'ятого банківського дня,  наступного за днем прибуття до 

місця постійної роботи,  подати звіт про  використання  коштів, наданих на  

відрядження.  Сума  надміру витрачених коштів (залишку коштів понад 

суму,  витрачену згідно із  звітом  про  використання коштів, наданих на 

відрядження) підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню 
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на відповідний рахунок  підприємства,  що  їх надало,   у  грошових  

одиницях,  в  яких  було  надано  аванс,  у встановленому законодавством 

порядку. 

У разі   якщо   під   час  службових  відряджень  відряджений 

працівник отримав готівку із застосуванням платіжних  карток,  він подає  

звіт  про  використання  виданих  на  відрядження  коштів і повертає суму 

надміру витрачених  коштів  до  закінчення  третього банківського  дня  

після завершення відрядження (банківського дня, наступного за днем 

прибуття до місця постійної роботи). 

У разі відрядження  до  держав,  в'їзд  громадян  України  на 

територію яких  здійснюється за наявності візи (дозволу на в'їзд), до звіту 

також додаються завірені  відділом  кадрів  або  головним бухгалтером 

ксерокопії сторінок закордонного паспорта чи документа що його 

замінює,  з прізвищем відрядженого працівника,  відмітками про перетин 

кордону України і візою держави відрядження.  

Якщо  працівник  отримав аванс на відрядження за кордон і не 

виїхав, він повинен протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення   

про  відміну  поїздки  повернути  до  каси  підприємства зазначені кошти в 

тих грошових одиницях, в яких було видано аванс. У разі  неповернення  

працівником залишку коштів у визначений строк  відповідна  сума 

стягується  з   нього   підприємством   у встановленому чинним 

законодавством порядку.  

Якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно 

виплатити додаткові кошти,  виплата  здійснюється  в  національній валюті  

України  за  офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют,  

установленим Національним банком України на день погашення 

заборгованості.  Виплата  зазначених  коштів  має здійснюватися до 

закінчення третього банківського дня після затвердження керівником звіту 

про використання коштів, наданих на відрядження. 

У разі відсутності підтвердних документів про обмін валюти, в якій  

видано  аванс,  на  національну  валюту  держави відрядження перерахунок 

витрат,  здійснених  у  відрядженні,  що  підтверджені документально,  

здійснюється виходячи з крос-курсу,  розрахованого за   офіційним   

обмінним   валютним   курсом,   що   встановлений Національним   банком  

України  на  день  затвердження  звіту  про використання коштів, наданих 

на відрядження. Не дозволяється  направляти  у  відрядження  та  видавати 

аванс  працівнику,  який  не  відзвітував  про  витрачені  кошти в 

попередньому відрядженні.  
 

7.4. Облік розрахунків за відрядженнями за кордон 

 

Видача авансу працівнику підприємства відображається записом:                   

Дт 372 «Розрахунки з підзвітними особами»  
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Кт 301 «Каса в національній валюті» - при видачі авансу в гривнях; 

Кт 302 «Каса в іноземній валюті» - при видачі авансу в іноземній 

валюті; 

Кт 313 «Інші  рахунки в банку в національній валюті» - перерахунок 

коштів на банківську платіжну картку працівника. 

 Затвердження авансового звіту: 

Дт 91 «Загальновиробничі витрати»,  

Дт 92 «Адміністративні витрати», 

Дт 93 «Витрати на збут» 

Кт 372 «Розрахунки з підзвітними особами». 

 Добові витрати в межах граничних норм включаються до податкових 

витрат підприємства (пп.140.1.7. Податкового кодексу), перевищення 

добових над граничними нормами – не включається до податкових витрат 

та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. 

Податок має бути утриманий з доходу працівника (після оподаткування) у 

відповідному місяці (якщо не вистачає, то і у наступному місяці до повної 

уплати) та перерахований до бюджету не пізніше наступного дня після 

затвердження керівником авансового звіту (пп.168.1 Податкового кодексу). 

Окрім того, можливість виплати підвищених добових має бути прописана 

у колективному договорі підприємства або у наказі про відрядження (з 

визначенням конкретної суми добових). 

Всі витрати в іноземній валюті показують за офіційним обмінним 

курсом НБУ, що діяв або на дату затвердження авансового звіту (п.5 

П(С)БО 21), або на дату видачі авансу (п.6 П(С)БО 21). 

При виплаті інвалютного авансу у підприємства виникає дебіторська 

заборгованість – немонетарна стаття, що відображається за курсом НБУ на 

дату видачі авансу. У подальшому курсові різниці не виникають.  

Під час затвердження авансового звіту витрати, що покриваються 

виданим авансом, відображаються в бухгалтерському обліку за курсом, що 

діяв на дату видачі авансу, а решта витрат відображається за курсом, що 

діяв на дату затвердження авансового звіту. В даному випадку на суму 

некомпенсованих витрат виникає кредиторська заборгованість – монетарна 

стаття, по якій будуть курсові різниці до дати її фактичного погашення: 

Дт 945 Кт 372 – при збільшенні курсу; 

Дт 372 Кт 714 – при зниженні курсу. 

Сума витрат, що перевищує суму виданого авансу, виплачується 

працівнику підприємства лише у гривнях за курсом НБУ, що діяв на дату 

розрахунку з ним.  

Оскільки витрати на відрядження відносяться до витрат періоду, то 

датою їх віднесення до податкових витрат є дата затвердження авансового 

звіту. При цьому до податкових витрат витрати на відрядження 

відносяться за курсом НБУ, що діяв на дату затвердження авансового 
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звіту. Відповідні курсові різниці, що виникають за монетарними статтями 

відносяться або до складу податкових доходів, або ж податкових витрат.  

Невикористані залишки виданого авансу мають бути повернуті до 

каси підприємства у встановлені строки у тій валюті, в якій було видано 

аванс (пп.170.9.1 Податкового кодексу). Залишок невикористаних у 

відряджені коштів до моменту їх повернення підприємству є монетарною 

статтею, за якою виникають курсові різниці (табл. 7.3). 

 

Таблиця 7.3 – Облік витрат на закордонне відрядження 

 
№ 

з/п 
Зміст операції 

Бухгалтерський облік Податковий облік 

Дебет Кредит Доходи Витрати 

1. Аванс чітко дорівнює понесеним витратам 

1 Виданий аванс 

працівнику в 

іноземній валюті 

372 302   

2 Затверджено 

авансовий звіт 

92 372  

+ 

(за курсом НБУ 

на дату 

затвердження 

авансового 

звіту) 

2. Аванс видано менше, ніж витрачено у відрядженні коштів 

1 Виданий аванс в  

іноземній валюті 
372 302   

2 Затверджено 

авансовий звіт з 

врахуванням 

витрат, що 

перевищують 

аванс 
92 

372 

(сума витрат в 

межах 

виданого 

авансу – за 

курсом на дату 

авансу, 

перевитрати – 

за курсом на 

дату 

затвердження 

звіту) 

 

+ 

(за курсом НБУ 

на дату 

затвердження 

авансового 

звіту) 

3 Компенсація 

перевитрат 

працівнику 

372 

(за курсом 

НБУ на дату 

розрахунку з 

працівником) 

301   

4 Якщо виникла курсова різниця при виплаті коштів працівнику: 

 витрати 945 372  + 

 доходи 372 714 +  

3. Аванс видано більше, ніж фактично витрачено у відрядженні 

1 Виданий аванс в  

іноземній валюті 
372 302   
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2 Затверджено 

авансовий звіт з 

врахуванням 

невитраченого 

залишку 

92 372  

+ 

(за курсом НБУ 

на дату 

затвердження 

авансового 

звіту) 

3 Повернуто 

працівником в 

касу залишок 

невикористаного 

авансу 

302 

(відобража-

ють за курсом 

НБУ на дату 

повернення 

залишку)  

372   

4 Якщо виникла курсова різниця при повернені  коштів працівником: 

 витрати 945 372  + 

 доходи 372 714 +  
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ТЕМА 8. ОБЛІК ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 

 

Питання до теми: 

8.1. Сутність та види гуманітарної допомоги 

8.2. Нормативно-правова база з регулювання операцій з гуманітарної 

допомоги. 

8.3. Бухгалтерський облік гуманітарної допомоги на підприємстві. 

 

8.1. Сутність та види гуманітарної допомоги 

 

Гуманітарна допомога – це цільова адресна безплатна допомога в 

грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді 

виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та 

вітчизняними донорами з гуманних мотивів одержувачам гуманітарної 

допомоги в Україні або за кордоном. 

Одержувачі можуть потребувати допомоги у зв’язку із соціальною 

незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим 

становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок 

стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій, екологічних, техногенних та 

інших катастроф, що створюють загрозу життю та здоров’ю населення, або 

важкою хворобою конкретних фізичних осіб. 

Гуманітарна допомога є різновидом благодійності й повинна 

спрямовуватися за умови дотримання вимог статті 4 Закону України «Про 

благодійництво», де зазначено основні напрями благодійності. Інакше таку 

допомогу не можна визнати гуманітарною. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу», 

донорами (іноземними або вітчизняними) є юридичні та фізичні особи в 

Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу 

одержувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами. 

Донори можуть надавати гуманітарну допомогу тільки одержувачам 

гуманітарної допомоги, якими є юридичні особи, зареєстровані в 

Єдиному реєстрі одержувачів гуманітарної допомоги: 

а) підприємства громадських організацій інвалідів, ветеранів війни та 

праці, а також підприємства, установи й організації, що утримуються за 

рахунок бюджетів, та уповноважені ними державні установи; 

б) добродійні організації, створені в порядку, визначеному Законом 

України «Про благодійництво»; 

в) громадські організації інвалідів, ветеранів війни та праці, 

Товариство Червоного Хреста України та його обласні організації, творчі 

спілки, а також громадські організації, створені для здійснення 

передбаченої їхніми статутними документами екологічної, оздоровчої, 

аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності; 
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г) релігійні організації, зареєстровані у встановленому порядку. 

Отриману гуманітарну допомогу одержувачі залежно від її цільового 

використання або залишають у себе (виступаючи при цьому і в ролі 

одержувача, і в ролі набувача), або передають її іншим набувачам. 

Набувачі гуманітарної допомоги – фізичні та юридичні особи, які 

потребують її і яким вона безпосередньо надається. 

 

8.2. Нормативно-правова база з регулювання операцій з 

гуманітарної допомоги 

 

Гуманітарний вантаж (товар) переміщається через митний кордон 

без попереднього декларування за умови наявності його одержувача в 

Єдиному реєстрі одержувачів гуманітарної допомоги, як це передбачено 

Порядком митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, 

затверджений постановою КМУ від 22.03.2000 р. №544. 

Митне оформлення гуманітарного вантажу (товару) здійснює 

митниця за місцезнаходженням його одержувача лише після проведення 

відповідного санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного 

й екологічного контролю. Зазначені види контролю здійснюються 

безплатно. До отримання відповідних дозволів контролюючих органів 

гуманітарний вантаж (товар) передається на зберігання під митним 

контролем одержувачу гуманітарної допомоги. 

Товари (предмети) гуманітарної допомоги ввозять на митну 

територію України тільки за наявності документального підтвердження 

якості, безпеки і можливості їх споживання. Товари (предмети) 

гуманітарної допомоги, термін придатності яких на момент перетину 

державного кордону закінчився і стосовно яких немає документального 

підтвердження можливості їх споживання, на митну територію України не 

допускаються. Харчові продукти й інші товари (предмети) гуманітарної 

допомоги, які мають обмежений термін вживання, ввозять на митну 

територію України за умови, що на момент перетину державного кордону 

термін їх придатності становить не менше 1/3 терміну, визначеного 

виробником, а медичних і ветеринарних препаратів - не менше 6 місяців. 

Вживані одяг, взуття, білизна допускаються до ввезення на митну 

територію України, якщо їх зношення не перевищує 30%. 

Відповідно до Інструкції про першочергове безплатне спрощене 

декларування гуманітарної допомоги, затвердженої наказом ДМСУ від 

24.12.99 р. №852, товари декларує одержувач гуманітарної допомоги 

самостійно або за його бажанням допущене митницею відповідне 

підприємство. 

У разі якщо одержувач гуманітарної допомоги не може самостійно 

задекларувати товари, він письмово звертається до митниці за його 

місцезнаходженням. До звернення додаються всі документи на товари, 
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включаючи документ контролю за доставкою вантажу на митницю 

призначення й акт огляду вантажу, оформлений у пункті пропуску через 

державний кордон України. 

Службова особа митниці терміново розглядає звернення, визначає 

підприємство, яке декларуватиме товари, відповідно до затвердженого 

митницею графіка безплатного декларування гуманітарних вантажів 

підприємствами, й оформляє заявку на проведення декларування товарів у 

двох примірниках, один з яких залишається на митниці. Заявка 

реєструється в окремому журналі і є підставою для укладення з цим 

підприємством договору на проведення декларування товарів. 

 

Митне оформлення гуманітарного вантажу (товару) митниця 

здійснює без сплати митних зборів і мита за наявності рішення Комісії з 

питань гуманітарної допомоги про визнання цих товарів гуманітарною 

допомогою або рішення зазначеної Комісії про підтвердження інформації 

регіональних комісій про визнання товарів гуманітарною допомогою, як це 

передбачено ст. 6 Закону про гуманітарну допомогу. 

Ввезення гуманітарної допомоги (крім підакцизних товарів) не 

обкладається податком на додану вартість та податком на прибуток. 

Суми коштів або майна, що добровільно перераховуються 

(передаються) для цільового використання з метою охорони культурної 

спадщини установам науки, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, 

а також неприбутковим організаціям, можуть включатися до складу 

податкових витрат донора, але не більш як 10% оподатковуваного 

прибутку попереднього звітного періоду. 

Безплатна передача майна підлягає обкладенню ПДВ. Звільняються 

від обкладання ПДВ операції з надання добродійної допомоги, а саме 

безплатна передача товарів (робіт, послуг) особам, з метою їх 

безпосереднього використання з благодійною метою, а також операції з 

безплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб’єктам) 

благодійної допомоги згідно із законодавством. 

Отримання гуманітарної допомоги в її одержувачів не 

обкладатиметься податком на прибуток за наступних умов. Для цього 

одержувачі гуманітарної допомоги повинні бути зареєстровані як 

неприбуткові організації, в яких отримання добродійної допомоги або 

безоплатно наданих коштів, або майна звільнені від оподаткування.  

 

8.3. Бухгалтерський облік гуманітарної допомоги на 

підприємстві 

 

Порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги 

затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.12.99 р. №298. 
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У разі обліку отримання й цільового використання гуманітарної 

допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням, 

що, своєю чергою, передбачає визнання доходу й обкладення податками 

відповідно до законодавства України. 

Передача одержувачами коштів і предметів гуманітарної допомоги 

здійснюється за довіреністю набувачів або за документами, що 

засвідчують фізичну особу набувача, й оформляється відповідними 

видатковими документами (ордерами, накладними, довіреністю тощо). 

Для відображення надходження й використання гуманітарної 

допомоги використовують рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові 

надходження». За кредитом рахунка 48 відображаються кошти цільового 

призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, за 

дебетом – використання суми у певних напрямах, визнання їх доходом, а 

також повернення невикористаних сум. 

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових 

надходжень і витрат проводиться за їх призначенням і джерелами 

надходжень. 

 

Таблиця 8.1 – Отримання та використання гуманітарної допомоги  

 
З/п Назва операції Бухгалтерський 

облік 

Дебет Кредит 

1. Отримано гуманітарну допомогу у вигляді:     

— коштів; 30,31 48 

— товарно-матеріальних цінностей; 20, 22, 

26, 28 

48 

— об’єктів основних засобів 15 48 

2. Передано гуманітарну допомогу набувальнику:   

— коштами; 48 30,31 

— товарно-матеріальними цінностями 48 20, 22, 

26, 28 

3. Гуманітарну допомогу використано на забезпечення 

статутної діяльності (тобто гуманітарну допомогу 

одержувач отримав для власних потреб) 

23 30, 31, 

20, 22, 

26, 28 

Одночасно визнається дохід 48 745 

4. Отримано послуги як гуманітарну допомогу 23 48 

Одночасно визнається дохід 48 745 

5. Введення в експлуатацію об’єктів основних засобів, 

отриманих у рахунок гуманітарної допомоги 

10 15 

Щомісячна сума амортизації відображається проведенням 23 13 

Одночасно на суму амортизації визнається дохід 48 745 

 

Основні засоби, отримані як гуманітарна допомога, повинні 

списуватися згідно з Порядком списання товарів (предметів) гуманітарної 
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допомоги, що мають певний термін експлуатації, затвердженим 

постановою КМУ від 16.03.2000 р. № 514. 

Положеннями ст. 14 Закону про гуманітарну допомогу встановлено, 

що одержувачі й набувачі гуманітарної допомоги (юридичні особи) 

повинні щомісяця подавати у відповідні комісії з питань гуманітарної 

допомоги звіти про наявність і розподіл гуманітарної допомоги до повного 

використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги. 

Зарахування коштів у іноземній валюті, що надаються іноземним 

донором, на рахунки в іноземній валюті одержувача гуманітарної 

допомоги здійснюється без ліцензій НБУ за наявності рішення Комісії з 

питань гуманітарної допомоги при Кабміні України про визнання цих 

коштів гуманітарною допомогою на підставі зазначеного іноземним 

донором напряму використання. При цьому в дорученні на перерахування 

коштів на рахунок у іноземній валюті одержувача гуманітарної допомоги 

має бути визначено напрям використання гуманітарної допомоги. 

Гуманітарна допомога в інвалюті не підлягає: 

- обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку; 

- списанню в безперечному порядку уповноваженими на це 

органами. 

Іноземна валюта, що надійшла як гуманітарна допомога на рахунок у 

іноземній валюті одержувача, а також відсотки, що нараховуються на 

залишки коштів гуманітарної допомоги, використовуються ним виключно 

на цілі, визначені іноземним донором. 

Одержувач після повного використання гуманітарної допомоги у 

вигляді іноземної валюти зобов’язаний протягом 5 робочих днів надати 

Комісії з питань гуманітарної допомоги й органу Державної фіскальної 

служби за своїм місцезнаходженням звіт про цільове використання 

гуманітарної допомоги у вигляді іноземної валюти. 

Одержувач щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, подає 

Комісії з питань гуманітарної допомоги звіт про наявність і розподіл 

гуманітарної допомоги у вигляді іноземної валюти до повного 

використання всієї суми отриманої гуманітарної допомоги. 
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ТЕМА 9. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З 

ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

 

Питання до теми: 

9.1. Основні вимоги щодо реєстрації іноземної інвестиції 

9.2. Облік іноземної інвестиції 

9.3. Господарські одиниці іноземних підприємств 

9.4. Облік господарських одиниць за межами України 

 
9.1. Основні вимоги щодо реєстрації іноземної інвестиції 

 

Іноземними інвестиціями визнаються цінності, які вкладаються 

іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до 

законодавства України із метою одержання прибутку або досягнення 

соціального ефекту. До об’єктів інвестиційної діяльності відносять будь 

яке майно, у тому числі основні фонди, оборотні кошти, цінні папери, 

інтелектуальну власність, інші об’єкти власності, майнові права, 

інвестування у які не заборонено законодавством України.  

Згідно із законом України «Про режим іноземного інвестування», 

підприємством з іноземними інвестиціями вважається підприємство або 

організація будь-якої організаційно-правової форми, які створені 

відповідно до законодавства України, і іноземна інвестиція в статутному 

фонді яких за його наявності, становить не менше 10%. Підприємство 

набирає статут у підприємства з іноземними інвестиціями із дня 

зарахування іноземних інвестицій на його баланс. Згідно із чинним 

законодавством України, до суб’єктів господарської діяльності, які 

здійснюють інвестиційну діяльність на території України, належать: 

- юридичні особи, створені відповідно до законодавства певної 

країни, яке відрізняється від законодавства України; 

- фізичні особи – іноземці, які не мають постійного місця 

проживання на території України і не обмежені в дієздатності; 

- іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації; 

- інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, визначені 

законом. 

У статуті господарського підприємства мають бути обов’язково 

зазначені розмір статутного капіталу підприємства та суми внесків 

кожного із учасників. Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді: 

− іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним 

банком України; 

− валюти України – при реінвестиціях в об'єкт первинного 

інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до 

законодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи); 
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− будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним 

майнових прав; 

− акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних 

прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, 

створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших 

країн), виражених у конвертованій валюті; 

− грошових вимог та права на вимоги виконання договірних 

зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у 

конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) 

країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями; 

− будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у 

конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) 

країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також 

підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на 

території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо; 

− прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на 

користування надрами та використання природних ресурсів, наданих 

відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій 

валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або 

міжнародними торговельними звичаями; 

− інших цінностей відповідно до законодавства України. 

Якщо одним із учасників є іноземний інвестор, то згідно з чинним 

законодавством України оцінку інвестицій здійснюють в іноземній 

конвертованій валюті та у гривнях. Ці кошти оцінюють за погодженням 

сторін на основі цін міжнародних ринків чи ринку України, а 

перераховують іноземну валюту в гривню за курсом НБУ. Іноземні 

інвестори можуть вносити свої інвестиції в грошовій формі іноземною 

валютою, але вона має бути вільноконвертованою, широко 

використовуватися для платежів за міжнародними операціями, 

продаватися на головних валютних ринках світу і дозволеною для 

здійснення інвестицій в Україну.  

Порядок державної реєстрації іноземних інвестицій встановлює 

Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій від 

07.08.1996р. № 928 (зі змінами та доповненнями). Державна реєстрація 

іноземних інвестицій здійснюється Радою Міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими 

державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після їх 

фактичного внесення. Для державної реєстрації іноземних інвестицій 

іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа 

подає органу державної реєстрації такі документи: 
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− інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у 

трьох примірниках з відміткою державної податкової інспекції за місцем 

здійснення інвестиції про її фактичне внесення; 

− документи, що підтверджують форму здійснення іноземної 

інвестиції (установчі документи, договори (контракти) про виробничу 

кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної 

діяльності, концесійні договори тощо); 

− документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції 

(відповідно до вимог, визначених статтею 2 Закону України «Про режим 

іноземного інвестування»); 

− документ, що свідчить про внесення заявником плати за 

реєстрацію. 

Орган  державної  реєстрації   фіксує   дату   надходження 

документів у   журналі   обліку   державної   реєстрації  внесених 

іноземних інвестицій, протягом трьох робочих днів починаючи з цієї дати 

розглядає  подані  документи і приймає рішення про реєстрацію іноземної 

інвестиції або про відмову в ній. 

Державна  реєстрація  іноземної  інвестиції   здійснюється шляхом 

присвоєння   інформаційному   повідомленню   про   внесення іноземної 

інвестиції реєстраційного номера,  який  на  усіх  трьох примірниках 

засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою органу 

державної реєстрації. 

Перший примірник  інформаційного  повідомлення  повертається 

заявникові як підтвердження факту державної  реєстрації  іноземної 

інвестиції, другий - надсилається поштовим відправленням Мінфіну в  

день  здійснення реєстрації  іноземної інвестиції, третій - залишається в 

органі, що здійснив її реєстрацію. 

Відмова  в  державній  реєстрації   іноземних   інвестицій можлива 

лише у разі, коли здійснення цієї інвестиції суперечить законодавству 

України,  або подані  документи не відповідають вимогам цього   

Положення. Відмова з мотивів недоцільності здійснення іноземної 

інвестиції не допускається. Відмова у   державній   реєстрації   повинна  

бути  оформлена письмово із зазначенням мотивів і може бути оскаржена у 

судовому порядку.  

За державну реєстрацію іноземної інвестиції справляється плата у  

розмірі  двадцяти  неоподатковуваних  мінімумів   доходів громадян на   

день  здійснення  реєстрації  іноземної  інвестиції. 

Державна реєстрація  іноземної  інвестиції  діє  протягом усього 

періоду   функціонування  інвестиції.  В  разі  повної  або часткової 

репатріації іноземної  інвестиції  за  кордон  іноземний інвестор або  

уповноважена  ним  особа  повинні  повідомити про це відповідний орган 

державної реєстрації,  про що останнім  робиться відмітка на  

інформаційному  повідомленні  і  відповідний  запис у журналі обліку 
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державної реєстрації внесених іноземних інвестицій. Інформаційне 

повідомлення   із   зазначеною   відміткою  подається відповідним органам,  

установам  у   разі   вивезення   (переказу) іноземної інвестиції за кордон 

відповідно до законодавства.  

 

9.2. Облік іноземної інвестиції 

 

Оцінка прямої іноземної інвестиції здійснюється в іноземній 

конвертованій валюті, яка визнається вільно конвертованою, широко 

використовується для платежів за міжнародними операціями, продається 

на головних валютних ринках світу і дозволяється для здійснення 

інвестицій в Україну (1-ша група Класифікатора іноземних валют та 

банківських металів). 

Перерахунок сум в іноземній валюті у гривні проводять за курсом, 

установленим НБУ, за домовленістю сторін в установчих документах слід 

зазначити: 

− суму (вартість) внеску в іноземній валюті з одночасним її 

перерахунком у гривні за курсом, встановленим Нацбанком України, на 

дату підписання цих установчих документів; 

− або суму (вартість) внеску тільки у гривнях. 

У цьому випадку з метою державної реєстрації підприємства будуть 

чітко визначені частки учасників, обчислені, виходячи з суми (вартості) 

всіх внесків, зведених до одного знаменника. 

Водночас на дату фактичного внесення іноземної інвестиції для 

реєстрації самої іноземної інвестиції також слід провести перерахунок. 

Іноземні інвестори, які здійснюють прямі інвестиції в Україну 

шляхом внесення коштів до статутного капіталу об’єкта інвестування, 

повинні відкрити поточний рахунок для формування статутного капіталу. 

Під час відкриття поточного рахунка для формування статутного 

фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного 

фонду) суб'єкта господарювання – юридичної особи – подаються: 

− заява про відкриття поточного рахунка, підписана уповноваженою 

засновниками (учасниками) особою; 

− один примірник оригіналу установчого документа або його копія, 

засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунка для формування 

статутного фонду (статутного капіталу) акціонерного товариства замість 

установчого документа подається договір про створення акціонерного 

товариства або його копія, засвідчена нотаріально; 

− рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій 

надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових 

операцій за цим рахунком, яке оформляється у формі довіреності, 

засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників (учасників) є 
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фізичною особою). Замість оригіналу довіреності до банку може бути 

подана її копія, засвідчена нотаріально; 

− картка із зразками підписів і відбитка печатки, у якій наводиться 

зразок підпису особи, якій засновниками (учасниками) надано право 

розпорядчого підпису. Картка приймається без відбитка печатки та 

засвідчується підписом уповноваженого працівника банку. 

На цей рахунок зараховуються кошти засновників (учасників) для 

формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, 

пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання – юридичної 

особи – до його державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок 

починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком 

документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, 

використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. 

При внесенні іноземними інвесторами коштів у вигляді валюти слід 

враховувати всі головні правила інвалютного бухгалтерського обліку: 

− відповідно до П(С)БО 21, у разі відображення в балансі 

заборгованості щодо внесків до статутного капіталу заборгованість 

іноземних інвесторів в іноземній валюті треба перерахувати в гривні із 

застосуванням валютного курсу (курсу валюти звітності до іноземної 

валюти, встановленого НБУ). Таку заборгованість вважають монетарною 

статтею балансу, яку на дату балансу слід відображати з використанням 

валютного курсу. Тому за такою заборгованістю на кожну дату балансу 

проводять перерахунок іноземної валюти в гривні і визначають 

бухгалтерські курсові різниці; 

− погашення заборгованості інвесторів (тобто фактичне внесення 

іноземної інвестиції) також вимагає перерахунку в гривні суми в іноземній 

валюті із застосуванням валютного курсу на дату зарахування такої валюти 

на банківський рахунок. На дату погашення заборгованості визначають 

курсові різниці; 

− курсові різниці від перерахунку монетарних статей про фінансову 

діяльність відображають у складі інших доходів (витрат). Ці різниці 

відображають або на субрахунку 744 «Дохід від неопераційної курсової 

різниці» або на субрахунку 974 «Втрати від неопераційних курсових 

різниць». 

Бухгалтерський облік операції іноземного інвестування у вигляді 

внесення коштів в іноземній валюті наведено в табл. 9.1. 

Крім перерахування коштів іноземні інвестори можуть здійснювати 

інвестиції в Україну у вигляді майна, відмінного від коштів. Це будь-яке 

рухоме чи нерухоме майно і пов’язані з ним майнові права. Згідно з 

Митним кодексом митний контроль і митне оформлення здійснюють лише 

у разі переміщення через митний кордон України товарів. Пільга зі сплати 

ввізного мита на майно, яке ввозять на територію України як внесок 

іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними 
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інвестиціями, передбачена Законом України «Про режим іноземного 

інвестування». 

 

Таблиця 9.1 - Облік іноземної інвестиції у вигляді валюти 

 
№ 

з/п 
Зміст господарської операції Дебет Кредит 

1 Відображено суму заборгованості іноземного інвестора у 

розмірі номінальної вартості частки в статутному капіталі.  
46 40 

2 Відображено фактичне зарахування іноземної валюти, 

внесеної до реєстрації підприємства, в рахунок погашення 

частини заборгованості іноземного інвестора щодо внеску до 

статутного капіталу.  

312 46 

3 Відображено позитивну курсову різницю щодо погашеної 

частини заборгованості іноземного інвестора на дату 

фактичного зарахування іноземної інвестиції  

46 744 

4 Відображено від'ємну курсову різницю щодо непогашеної 

частини заборгованості іноземного інвестора на дату балансу 
974 46 

5 Відображено від'ємну курсову різницю щодо непогашеної 

частини заборгованості іноземного інвестора на дату балансу 
974 46 

6 Відображено фактичне отримання внеску іноземного 

інвестора в іноземній валюті (погашено решту 

заборгованості).  

312 46 

7  Відображено від'ємну курсову різницю, що утворилася при 

погашенні частини заборгованості іноземного інвестора щодо 

внеску до статутного капіталу підприємства з іноземними 

інвестиціями 

974 46 

8 Списано витрати (втрати) від неопераційної курсової різниці 

на фінансовий результат 
792 974 

9 Списано доходи від неопераційної курсової різниці на 

фінансовий результат 
744 792 

 

Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного  інвестора  

до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями (крім 

товарів  для реалізації або власного споживання), звільняється від 

обкладення митом.      При цьому  митні  органи  здійснюють  пропуск 

такого майна на територію України  на  підставі  виданого  підприємством  

простого векселя  на  суму  мита  з відстроченням платежу не більш як на 

30 календарних  днів  з  дня  оформлення  ввізної  вантажної   митної 

декларації. Вексель погашається  і  ввізне  мито не справляється,  якщо у 

період,  на який дається  відстрочення  платежу,  зазначене  майно 

зараховане  на  баланс  підприємства  і  податковою  інспекцією за 

місцезнаходженням  підприємства  зроблена  відмітка  про   це   на 

примірнику векселя.  

Якщо протягом  трьох  років  з  часу  зарахування   іноземної 

інвестиції на баланс підприємства з іноземними інвестиціями майно, що 
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було ввезене  в  Україну  як  внесок  іноземного  інвестора  до статутного 

капіталу зазначеного підприємства, відчужується, у тому числі  у зв'язку з 

припиненням діяльності цього підприємства (крім вивезення   іноземної   

інвестиції   за  кордон),  підприємство  з іноземними  інвестиціями  сплачує  

ввізне  мито,  яке обчислюється виходячи  з  митної  вартості  цього майна, 

перерахованої у валюту України   за   офіційним   курсом   валюти   

України,   визначеним Національним банком України на день здійснення 

відчуження майна. Для того, аби скористатися вказаною пільгою, 

обов'язково потрібно пройти державну реєстрацію іноземної інвестиції 

згідно з Положенням  № 928. 

В інших випадках підприємства з  іноземними  інвестиціями  

сплачують   податки відповідно до законодавства України.  

У бухгалтерському обліку отримання іноземної інвестиції у вигляді 

майна, яке перетинає митний кордон України, ніяких інвалютних 

особливостей немає. Заборгованість іноземного інвестора щодо внеску до 

статутного капіталу вважають немонетарною статтею балансу, тому 

курсові різниці (незалежно від того, в якій валюті виражено оцінку 

внесеного майна) не розраховують. 

Облік операцій з отримання іноземних інвестицій у вигляді валюти і 

майна подано в табл. 9.2. 

 

Таблиця 9.2 – Облік  іноземних інвестицій у вигляді коштів і майна 

 
№ 

з/п 
Зміст господарської операції Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Відображено суму заборгованості іноземного інвестора у 

розмірі номінальної вартості частки в статутному капіталі 

підприємства з іноземними інвестиціями. 

46 40 

2 Погашено частину заборгованості іноземного інвестора при 

зарахуванні валюти.  
312 46 

3 Сплачено митні збори під час перетину обладнанням 

кордону.  
377 311 

4 Сплачено на митниці ПДВ 377 311 

5 Видано вексель на суму ввізного мита  377 622 

6 Відображено у складі первісної вартості обладнання суму 

митних зборів 
1041 377 

7  Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 377 

8 Відображено вартість транспортних послуг з доставки 

обладнання на підприємство 
1041 685 

9 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 685 

10 Оплачено транспортні послуги 685 311 

11 Погашено решту заборгованості іноземного інвестора щодо 

внеску до статутного капіталу.  
1041 46 

12 Відображено витрати на монтаж обладнання 1041 631 

13 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 
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14 Оплачено послуги на монтаж обладнання 631 311 

15 Погашено вексель  622 377 

16 Обладнання введено в експлуатацію 1042 1041 

 

9.3. Господарські одиниці іноземних підприємств 

 

Відповідно до законодавства України іноземні суб’єкти 

господарської діяльності, які здійснюють ЗЕД на території України, мають 

право на її території відкривати свої представництва.  

Представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності – це 

установа або особа, яка представляє інтереси суб’єкта господарської 

діяльності.  Зміст функцій представництва визначається у дорученні, що 

видається його керівництву. 

Представники іноземних суб’єктів господарської діяльності повинні 

бути зареєстровані в Міністерстві економіки, після чого заявнику 

видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка з відповідним 

номером. На території України до представництв застосовується 

національний режим валютного регулювання, встановлений законами 

України для підприємств, створених без участі іноземних інвестицій. 

Юридичні особи-нерезиденти можуть відкривати поточні рахунки в 

національній та іноземній валюті на території України тільки своєму 

представництву. Причому поточні рахунки в національній валюті 

представництву юридичної особи-нерезидента відкриваються за наявності 

лише індивідуальної ліцензії НБУ.  

Використання готівкової іноземної валюти на території України 

представництвами має деякі особливості порівняно зі звичайними 

підприємствами. Використання готівкової іноземної валюти з власних 

поточних рахунків розташованими на території України представництвами 

юридичних осіб-нерезидентів дозволяється: 

- для забезпечення витрат працівників представництв на 

відрядження за кордон; 

- для забезпечення експлуатаційних витрат постійних 

представництв юридичних осіб-нерезидентів 

- для оплати праці працівників-нерезидентів, які працюють в 

Україні за контрактом (з представництвом юридичної особи-нерезидента); 

- для відшкодування фізичним особам втрат у разі виникнення 

рекламацій, форс-мажорних обставин. 

Представництва (або нерезиденти, які їх утворили) мають право бути 

власниками всіх цінностей, які знаходяться на території України. Товари, 

що ввозяться для облаштування офісів представництв іноземних 

підприємств з подальшим їх вивезенням та професійне устаткування 

ввозяться у режимі тимчасового ввезення на митну територію України і 

перебувають під митним контролем з моменту ввезення на територію 
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України до моменту зворотного вивезення або випуску митницею для 

вільного обігу на території України. Операції з тимчасового ввезення 

(пересилання) на митну територію України товарів під зобов’язання 

зворотного вивезення за її межі звільняються від оподаткування ПДВ.  

Суб’єкти ЗЕД ведуть бухгалтерський облік відповідно до чинного 

законодавства. Типові проводки господарських операцій представництв-

нерезидентів наведені у табл. 9.3. 

 

Таблиця 9.3 – Бухгалтерський облік господарських операцій 

представництв нерезидентів, які не здійснюють комерційної діяльності 

 
№ 

 з/п 
Зміст господарської операції Дебет Кредит 

1 Отримано основні засоби для організації роботи 

представництва 
10 48 

2 Отримано кошти в іноземній валюті для організації роботи 312 48 

3 Перераховано іноземну валюту для продажу 334 312 

4 Зараховано на поточний рахунок кошти, отримані від 

реалізації іноземної валюти 
311 711 

5 Нараховано заробітну плату працівникам представництва 92 661 

6 Нараховано суми обов’язкових платежів на заробітну плату 92 65 

7 Проведено утримання із заробітної плати 661 64, 65 

8 Оприбутковано канцтовари 20, 22 631 

9 Списано вартість канцтоварів, що використовуватимуться 

адміністративно-управлінським персоналом 
92 20, 22 

10 Списано суму представницьких витрат 92 685 

11 Нараховано орендну плату за офіс, комунальні послуги 92 685 

12 Відображено витрати на відрядження 92 372 

 

 Фінансовий результат визначається звичайним способом з 

використанням субрахунку 791 «Фінансовий результат основної 

діяльності». Сальдо на рахунку 791 закривається в кореспонденції з 

рахунком 682 «Внутрішні розрахунки». Якщо в результаті поточної 

діяльності утворюється прибуток, то головне підприємство приймає 

рішення про використання прибутку для покриття майбутніх витрат або 

про перерахування суми прибутку на рахунок іноземного суб’єкта. 

У випадку, коли представництво нерезидента створено для 

здійснення комерційної діяльності (торгівлі, виробництва, реалізації 

послуг та продукції) в інтересах іноземного суб’єкта господарської 

діяльності, то порядок бухгалтерського обліку буде ідентичний обліку на 

вітчизняних підприємствах.  
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9.4. Облік господарських одиниць за межами України 

 

Підприємства України можуть здійснювати ЗЕД через свої філії, 

дочірні підприємства, розташовані за кордоном. 

Господарською одиницею за межами України є дочірнє, спільне, 

асоційоване підприємство, філія, представництво або підрозділ 

підприємства, які знаходяться за кордоном або ведуть господарську 

діяльність за межами України. 

Філії без створення юридичної особи та інші відокремлені підрозділи 

українських суб’єктів ЗЕД не можуть самостійно здійснювати 

декларування товарів та інших предметів. Облік на таких підприємствах 

ведеться відповідно до законодавства іноземної країни з обов’язковим 

наданням звітності материнському підприємству для складання 

консолідованої звітності.  

У випадку ліквідації господарської одиниці за межами України сума 

курсових різниць відображається у складі додаткового капіталу, входить 

до складу інших доходів чи витрат звітного періоду, в якому визнається 

дохід чи збиток від продажу (ліквідації) фінансових інвестицій в 

господарську одиницю за межами України: 

Дт 425 «Інший додатковий капітал» Кт 744 «Дохід від не операційної 

курсової різниці» 

Дт 974 «Втрти від не операційної курсової різниці» Кт 425 «Інший 

додатковий капітал» 
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ТЕМА 10. ОБЛІК СПЕЦИФІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ  

 

Питання до теми: 

10.1. Кредитні операції в іноземній валюті та їх відображення в 

бухгалтерському та податковому обліку  

10.2. Міжнародні лізингові операції 

10.3. Загальні поняття консигнаційних та комісійних операцій 

 
10.1. Кредитні операції в іноземній валюті та їх відображення в 

бухгалтерському та податковому обліку 

 

Порядок отримання кредитів резидентами від нерезидентів 

регламентується Наказом Президента України від 27.06.99 р. №734/99 

«Про регулювання порядку отримання резидентами кредитів, позик в 

іноземній валюті від нерезидентів і застосування штрафних санкцій за 

порушення валютного законодавства» і «Положенням про порядок 

отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від 

нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті 

нерезидентам», яке затверджене постановою Правління НБУ від 17.06.04 р. 

№270.  

Резиденти (далі - резиденти-позичальники) можуть одержувати 

кредити, позики, у тому  числі  поворотну  фінансову  допомогу  в  

іноземній валюті (далі - кредити),  від нерезидентів відповідно до 

договорів. Резиденти-позичальники  одержують  та погашають кредити 

лише в безготівковій формі.  

Договори,       які        передбачають        виконання резидентами-

позичальниками боргових зобов'язань в іноземній валюті перед 

нерезидентами за залученими від  них  кредитами,  підлягають 

обов'язковій  реєстрації  Національним  банком відповідно до Указу 

Президента України від 27.06.99 N 734 «Про врегулювання порядку  

одержання резидентами кредитів,  позик в іноземній валюті від 

нерезидентів та застосування  штрафних  санкцій  за  порушення 

валютного   законодавства».   

Отримання кредитів передбачено тільки в безготівковій формі 

шляхом надходження позикових коштів: 

1) на валютний рахунок позивача в обслуговуючий банк на території 

України; 

2) на валютний рахунок позивача, який відкрито за межами України; 

3) методом оплати за межами України іноземним кредитором 

зобов’язань резидента перед другим нерезидентом. 

Якщо кредитним договором передбачено, що засоби будуть отримані 

позивачем на валютний рахунок, який відкритий за межами України, то 
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резидент має пред’явити індивідуальну ліцензію НБУ на розміщення 

валютних засобів (цінностей) на рахунках за межами України. 

Основна сума заборгованості перед банком-нерезидентом при 

одержанні кредиту відображається за дебетом рахунка 312 та кредитом 

рахунків 502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті» або 602 

«Короткострокові кредити банків в іноземній валюті». Якщо кредит 

отримано не від банку або отримано процентну позику від нерезидента, то 

використовуються рахунки 506 «Інші довгострокові позики в іноземній 

валюті» або 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». До довгострокової 

заборгованості за кредитами належить заборгованість, термін погашення 

якої більший, ніж 12 місяців з дати балансу (п. 7 П(С)БО 11). Частина 

довгострокової заборгованості, яка підлягає погашенню протягом 12-ти 

місяців з дати балансу, відображається у складі поточної заборгованості на 

субрахунку 612 «Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями в іноземній валюті» (п. 11 П(С)БО 11). Довгострокові 

зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за 

їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від 

умов та виду зобов’язання (п. 10 П(С)БО 11). 

Нараховані на користь нерезидента проценти відображаються у 

складі витрат звітного періоду на субрахунку 951 «Відсотки за кредит» 

(якщо кредитор — банк), або 952 «Інші фінансові витрати» (за умови 

отримання кредиту або процентної позики від іншої, ніж банк, особи). 

Проценти відображаються у кожному звітному періоді незалежно від дати 

сплати (виходячи з принципу нарахування), тобто коли вони фактично 

мали місце. Якщо кредит залучено у зв’язку зі створенням 

кваліфікаційного активу і в наказі про облікову політику підприємства 

прописано, що проценти капіталізуються, то нараховані проценти 

включаються до первісної вартості кваліфікаційного активу. Поточна 

заборгованість перед нерезидентом за нарахованими процентами 

відображається на субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими 

відсотками». На відміну від поточної заборгованості, для довгострокових 

зобов’язань за процентами спеціального рахунка не встановлено, тож таку 

заборгованість можна відображати за кредитом рахунка 55 «Інші 

довгострокові зобов’язання». 

Одержана сума кредиту в іноземній валюті і сума нарахованих 

відсотків мають бути відображені в обліку за курсом НБУ на дату його 

одержання (нарахування відсотків), що встановлено п. 5 П(С)БО 21. На 

кожну дату розрахунків (погашення заборгованості) і на кожну дату 

балансу курсова різниця відображається як на суму кредиту, так і на суму 

процентів, оскільки така заборгованість є монетарною статтею. Додатна 

сума курсової різниці відображається за кредитом рахунка 744 «Дохід від 

неопераційної курсової різниці», від’ємна — за дебетом рахунка 974 
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«Втрати від неопераційних курсових різниць». Про це також йдеться в 

листі Мінфіну від 24.03.2004 р. №31-04200-20-25/4757. 

 

10.2. Міжнародні лізингові операції 

 

Лізинг – різновид підприємницької діяльності, яка спрямована на 

інвестування коштів у рухоме та нерухоме майно, що спеціально 

передається за договором фізичним та юридичним особам на відповідний 

період для використання в підприємницьких цілях.  

Об’єктом лізингу є будь-яке рухоме і нерухоме майно, яке може бути 

віднесено до основних засобів (машини, устаткування, транспортні засоби, 

обчислювальна та інша техніка, системи телекомунікації тощо), не 

заборонено до вільного обігу на ринку. 

Суб’єктами лізингу можуть бути: 

-  лізингодавець - суб’єкт підприємницької діяльності (у т. ч. 

банківська або небанківська фінансова установа), який передає в 

користування об’єкти за договором лізингу; 

- лізингоодержувач - суб’єкт підприємницької діяльності, який 

одержує в користування об’єкти за договором лізингу; 

- продавець лізингового майна - суб’єкт підприємницької діяльності, 

який виготовляє майно, що виступає об’єктом лізингу. 

Лізингові операції здійснюються на підставі контрактів (угод), що 

укладаються між суб’єктами лізингу. Лізинговими угодами оформлюються 

відносини майнового наймання, за яких лізингодавець однієї держави 

передає лізингоотримувачу іншої держави в користування майно на 

певний строк і за узгоджену плату. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2002 р. № 445 

затверджено Порядок можливого віднесення операцій резидентів у 

випадку ведення ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів 

оперативного і фінансового лізингу. 

Відповідно до Закону України «Про фінансовий лізинг» (у редакції 

Закону України від 11.12.2003 р. № 1381-IV), за договором фінансового 

лізингу лізингодавець зобов’язується придбати у власність майно у 

продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоотримувачем 

специфікацій і умов та передати його в користування лізингоотримувачу 

на певний строк (не менш одного року) за узгоджену плату (лізингові 

платежі). Договір фінансового лізингу має бути укладено у письмовій 

формі і відповідати вимогам законодавства України. 

Предметом договору фінансового лізингу може бути неспоживче 

майно, визначене індивідуальними ознаками і віднесене до основних 

фондів. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші 

природні об’єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їхні відособлені 

структурні підрозділи (філії, цехи, ділянки).  



 

97 
 

У випадку переходу права власності на предмет лізингу від 

лізингодавця до іншої особи відповідні права і обов’язки лізингодавця за 

договором лізингу переходять до нового власника предмет лізингу. Якщо 

ж сторони договору лізингу уклали договір закупівлі-продажу предмету 

лізингу, то право власності на предмет лізингу переходить до 

лізингоотримувача у випадку і з моменту сплати ним визначеної 

договором ціни, якщо договором не передбачено інше. 

Законом визначено таке поняття, як сублізинг. Під сублізингом 

розуміється вид піднаймання предмету лізингу, відповідно до якого 

лізингоотримувач за договором лізингу передає третім особам (новому 

лізингоотримувачу за договором сублізингу) у користування за визначену 

плату на деякий термін відповідно до умов договору сублізингу предмет 

лізингу, отриманий раніше від лізингодавця за договором лізингу.  

Відповідно до Податкового кодексу України,  лізингова (орендна) 

операція - господарська операція (крім  операцій  з  фрахтування  (чартеру) 

морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної  

особи  (орендодавця), що   передбачає  надання  основних  фондів  у  

користування  іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за 

плату та на визначений строк.  

 Лізингові операції поділяються на:  

а) оперативний   лізинг   -  господарська  операція фізичної або 

юридичної  особи,  що  передбачає  передачу  орендарю основного  фонду,  

придбаного  або виготовленого орендодавцем,  на умовах  інших,  ніж  ті,  

що  передбачаються  фінансовим  лізингом;  

б) фінансовий  лізинг - господарська операція,  що здійснюється 

фізичною або юридичною особою і  передбачає  передачу орендарю  

майна,  яке  є  основним засобом і придбане або виготовлене 

орендодавцем,  а також  усіх  ризиків  та винагород,  пов'язаних з правом 

користування та володіння об'єктом лізингу; 

в) зворотний лізинг  -  господарська  операція,  що здійснюється  

фізичною  чи  юридичною  особою  і передбачає продаж основних засобів 

фінансовій  організації  з  одночасним  зворотним отриманням  таких  

основних  засобів  такою  фізичною чи юридичною особою в оперативний 

або фінансовий лізинг;  

г) оренда  житлових  приміщень  -  операція,  що   передбачає 

надання житлового будинку,  квартири або їх частини її власником у 

користування  орендарю   на   визначений   строк   для   цільового 

використання за орендну плату;  

ґ) оренда  житла  з викупом - господарська операція юридичної  

особи, що передбачає відповідно до договору оренди житла з викупом  

передання   другій   стороні  -  фізичній  особі  майнових прав на 

нерухомість, будівництво якої не завершено та/або житло  за  плату  на  

довготривалий  (до  30  років) строк,  після закінчення якого або 
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достроково,  за умови повної сплати  орендних платежів  та відсутності 

інших обтяжень та обмежень на таке житло, житло переходить у власність 

орендаря.  

Міжнародний лізинг – це договір лізингу, що здійснюється 

суб’єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або в 

разі якщо майно чи платежі перетинають державні кордони. 

Коли відбувається купівля обладнання в іноземної фірми i надається 

після цього вітчизняному лізингоодержувачу, то в цьому випадку йдеться 

про імпортний лізинг. Різниця між експортним та імпортним лізингом 

визначається країною місця розташування лізингодавця та 

лізингоодержувача. 

При імпортному лізингу виробник (продавець) розташований за 

кордоном, а при експортному — закордонним партнером є  

лізингоодержувач. 

Транзитний міжнародний лізинг має місце в тих випадках, коли 

лізингодавець однієї країни бере кредит або купує необхідне майно в іншій 

країні та постачає його лізингоодержувачу, що розташований у третій 

кpaїнi. 

Транзитні oпepaції контролюються транснаціональними 

корпораціями та банками, які мають дочірні лізингові фірми з 

розгалуженою мережею закордонних філій та представництв, які 

взаємодіють з місцевими лізингоодержувачами. 

Для лізингу особливо важливі: вибір валюти контракту; оцінка 

ризику зміни курсу валюти; митний режим лiзингooдepжyвaчa; податки 

фірми-лізингодавця. 

Лізингоодержувач за користування об’єктом лізингу вносить 

періодичні лізингові платежі, що включають: 

- суму, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості 

об’єкта лізингу, який амортизується за строк, за який вноситься лізинговий 

платіж; 

- суму, що сплачується лізингодавцю як відсотки за залучений ним 

кредит для придбання майна за договором лізингу; 

- платіж як винагорода лізингодавцю за одержане у лізинг майно; 

- відшкодування страхових платежів за договором страхування 

об’єкта лізингу, якщо об’єкт застраховано лізингодавцем; 

- інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу. 

Лізингові операції резидентів, які здійснюються на умовах, коли 

відстрочення поставки об’єкта лізингу в Україну перевищує 90 

календарних днів, потребують одержання індивідуальної ліцензії НБУ з 

моменту виставлення векселя, здійснення авансового платежу на користь 

нерезидента лізингодавця при використанні акредитивної форми 

розрахунків, або якщо останній лізинговий платіж надійде на рахунок 

резидента-лізингодавця у строк, що перевищує 90 календарних днів з дати 
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оформлення вантажної митної декларації на вивезення з України об’єкта 

лізингу. 

Перевищення зазначених термінів без одержання індивідуальної 

ліцензії НБУ тягне за собою стягнення пені за кожен день прострочення у 

розмірі 0,3% від суми недоодержаного виторгу (митної вартості 

недопоставленої продукції) в іноземній валюті, перерахованій у грошову 

одиницю України за валютним курсом НБУ на день виникнення 

заборгованості. 

Якщо відповідно до лізингового договору резидент передає майно в 

лізинг нерезиденту без його вивезення з митної території України, то 

контроль за строками розрахунків за таким договором не здійснюється. 

Митне оформлення об’єктів лізингу регулюється Порядком митного 

оформлення об’єктів лізингу, що переміщуються через митний кордон 

України, який затверджено наказом Державної митної служби від 

16.02.2000р. № 83. При ввезенні об'єкта лізингу лізингоотримувач 

зобов'язаний, незалежно від терміну дії договору (контракту), сплатити всі 

передбачені податки, збори та платежі. 

Оформлення операцій, під час яких об'єкти лізингу  не 

переміщуються через митний кордон України, митними органами не 

здійснюється. 

Бухгалтерський облік розрахунків у іноземній валюті ведеться 

відповідно до П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», який затверджено 

наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193. 

При операціях з оперативної оренди у лізингоодержувача-резидента 

його кредиторська заборгованість за орендними платежами — монетарна 

стаття обліку, яка підлягає перерахунку на дату здійснення розрахунків та 

на дату балансу. Курсові різниці відображаються на субрахунку: 

945 «Втрати від операційної курсової різниці»; 

714 «Дохід від операційної курсової різниці». 

При операціях фінансового лізингу вартість об’єкта лізингу 

відображається в лізингоотримувача одночасно як актив і як кредиторська 

заборгованість перед лізингодавцем. Відповідно до п. 5 П(С)БО 21, 

операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у 

валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із 

застосуванням валютного курсу НБУ на дату здійснення операції (дата 

визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат). Отже, 

датою визнання активом (оприбуткування) об’єкта фінансового лізингу 

буде дата його митного оформлення і його вартість відображена в балансі 

за курсом НБУ на дату розмитнення. Кредиторська заборгованість перед 

лізингодавцем, яка є монетарною статтею, підлягає перерахуванню на дату 

балансу здійснення розрахунків (погашення). Курсові різниці з 

заборгованості за договорами фінансового лізингу відображаються на 

субрахунку: 
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744 «Дохід від не операційних курсових різниць»; 

974 «Втрати від не операційних курсових різниць». 

При операціях оперативної оренди у резидента-лізингодавця 

дебіторська заборгованість лізингоотримувача — монетарна стаття, отже, 

підлягає перерахунку на дату балансу та на дату проведення розрахунків 

(погашення). 

Відображається на субрахунку: 

945 «Втрати від операційної курсової різниці»; 

714 «Дохід від операційної курсової різниці». 

При операціях фінансового лізингу у резидента-лізингодавця 

дебіторська заборгованість лізингоотримувача — монетарна стаття й 

підлягає перерахунку на дату балансу та на дату проведення розрахунків 

(погашення). Курсові різниці з заборгованості за договорами фінансового 

лізингу відображаються на субрахунку: 

744 «Дохід від не операційних курсових різниць»; 

974 «Втрати від не операційних курсових різниць». 

Бухгалтерський облік оперативного лізингу 

Для цілей бухгалтерського обліку необхідно користуватися 

визначенням, наведеним у П(С)БО 14 «Оренда», затвердженому наказом 

Мінфіну від 28.07.2000 р. № 181. 

Резидент-лізингоодержувач відображає об’єкт оперативного лізингу 

(оренди) на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи». 

Орендна плата має відображатися у складі витрат звітного періоду 

залежно від способу використання об’єкта оренди на рахунках: 23 

«Виробництво»;  91 «Загальновиробничі витрати»; 92 «Адміністративні 

витрати»; 93 «Витрати на збут»; 949 «Інші витрати операційної 

діяльності». 

Всі витрати, які пов’язані з отриманням об’єкта оренди — мито, 

митні збори та платежі, що сплачуються лізингоотримувачем (орендарем) 

при розмитненні орендованого об’єкта, необхідно відносити на субрахунок 

949 «Інші витрати операційної діяльності». 

Резидент-лізингодавець (орендодавець) — об’єкт оперативної 

оренди залишає у складі своїх основних фондів (необоротних активів) і 

продовжує амортизувати. 

Орендні платежі в період нарахування відображаються: 

- у складі доходів від реалізації робіт, послуг на субрахунку 703 

«Дохід від реалізації робіт, послуг» (якщо операції оренди відносяться до 

основного виду діяльності підприємства); 

- у складі доходів від операційної оренди активів на субрахунку 713 

«Дохід від операційної оренди активів». 

Митні витрати — митні платежі та збори, сплачені під час 

вивезення об’єкта оренди за межі митного кордону України, 

відображаються у складі витрат звітного періоду. 
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Бухгалтерський облік фінансової оренди 

Відповідно до П(С)БО 14, об’єкт, отриманий за договором 

фінансового лізингу, в обліку лізингоодержувача, залежно від різновиду 

об’єкта фінансової оренди, відображається: 

- як актив; 

- як зобов’язання перед лізингодавцем. 

Згідно з п. 5 П(С)БО 14, отриманий об’єкт відображається: 

- у складі основних засобів на рахунку 10 «Основні засоби»; 

- у складі інших необоротних активів на рахунку 11 «Інші необоротні 

активи». 

Лізингоодержувач відображає об’єкт лізингу за найменшою на 

початок оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або справжньою 

вартістю мінімальних орендних платежів. 

Протягом періоду очікуваного використання об’єкта лізингу 

лізингоодержувач нараховує амортизацію в порядку та розмірах, 

визначених П(С)БО 7 «Основні засоби». При ввезенні об’єкта фінансового 

лізингу на митну територію України лізингоодержувач зобов’язаний 

сплатити передбачені законодавством платежі як при імпортних операціях. 

Таким чином, на суму митних платежів необхідно збільшити вартість 

об’єкта лізингу. 

Таким чином, застосовуючи положення П(С)БО 7 «Основні засоби» 

можна відобразити в обліку вартість об’єкта за первісною вартістю, з 

урахуванням витрат, визначених у п. 8 П(С)БО 7: 

- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що 

здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт 

основних засобів; 

- суми ввізного мита; 

- суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) 

основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству); 

- витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; 

- витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження 

основних засобів; 

- інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних 

засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою 

метою. 

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та вартістю 

об’єкта лізингу, відображеною в обліку лізингоотримувача на початку 

терміну дії договору лізингу, є фінансовими витратами лізингоотримувача. 

Фінансові витрати відображаються в обліку тільки в сумі, що відноситься 

до звітного періоду (п. 5 П(С)БО 14) та відображається на субрахунку 952 

«Інші фінансові витрати». 

Кредиторська заборгованість перед лізингодавцем відображається на 

субрахунку 531 «Зобов’язання за фінансовою орендою в іноземній 
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валюті». Заборгованість, що буде погашена протягом 12 місяців з дати 

балансу, підлягає відображенню на рахунку 612 «Поточна заборгованість 

за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті. 

Відповідно до п. 196.1.2 Податкового кодексу, передача майна в 

оперативний лізинг  не є об’єктом обкладення ПДВ (крім операцій з 

увезення на митну територію України майна для передачі в оперативний 

лізинг). 

Місце постачання послуг із надання лізингодавцем (нерезидентом 

України) в оперативний або фінансовий лізинг нерухомого майна 

визначається за місцезнаходженням такого нерухомого майна.  

Послуги з надання лізингодавцем (нерезидентом України) в оперативний 

або фінансовий лізинг рухомого майна (за винятком транспортних і 

банківських сейфів), які надаються резиденту України, є об’єктом 

обкладення ПДВ та оподатковуються в загальному порядку за ставкою 20 

%. Якщо зазначені послуги з рухомим майном надаються лізингодавцем 

(нерезидентом України) нерезиденту України, який не має постійного 

представництва на митній території України, то ці послуги не є об’єктом 

обкладення ПДВ. 

Місце постачання послуг із надання в оренду (лізинг) транспортних 

засобів визначається в загальному порядку відповідно до п. 186.4 ст. 186 

Податкового кодексу, а саме як місце реєстрації постачальника. Тож, ці 

послуги лізингодавцем (нерезидентом України, який не має постійного 

представництва на митній території України) не є об’єктом обкладення 

ПДВ.  

Базою обкладення ПДВ послуг при здійсненні операцій із 

постачання лізингодавцем в оперативний лізинг майна буде вся сума 

лізингового платежу. 

Відповідно до ст.160 Податкового кодексу України, резидент, або 

постійне представництво нерезидента, що здійснює на користь 

нерезидента виплату лізингових платежів, зобов’язаний утримувати під 

час виплати такого доходу та додатково сплачувати податок на 

репатріацію доходів, що становить 15% їх суми та за їх рахунок. 

Перерахування податку на репатріацію доходів нерезидента має бути 

здійснено разом з виплатою лізингового платежу. 
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