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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

31. За наслідками діяльності у 2015 році штрафні (фінансові) санкції до платників податку на 

прибуток підприємств за порушення порядку обчислення, правильності заповнення податкових 

декларацій з податку на прибуток підприємств та повноти його сплати не застосовуються. 

[Підрозділ 10 розділу XX доповнено пунктом 31 згідно із Законом України N 71-VІІІ від 

28.12.2014 р. Зміни діють з 01.01.2015 р.] 

 

1. Основа налогового учета – бухгалтерский учет. Учет в сфере ВЭД по П(С)БУ 21. 

 

– Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку…, затверджена наказом 

Міністерства фінансів України  від 30 листопада 1999 року N 291 c изменениями от 18.06.2015 г. 

№573. 

– Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджена 

наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88 

 

– ПКУ: 14.1.84. інші терміни для цілей розділу III використовуються у значеннях, визначених 

Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і міжнародними стандартами фінансової 

звітності, введеними в дію відповідно до законодавства;  

 

– Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, 

затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 р. N 136 

 

– Постанова НБУ від 19.03.2015 р. № 194 Про внесення змін до Положення про встановлення 

офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів – з 31.03.2015 р. 

Офіційний курс гривні до іноземних валют встановлюється на кінець робочого дня і починає діяти 

наступного робочого дня після дня встановлення. 

 

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 21  

"ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ" 
… 

2. Норми Положення (стандарту) 21 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими 

юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ 

та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними 

стандартами фінансової звітності). 

… 

4. Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке 

значення: 

Валюта звітності - грошова одиниця України. 

Валютний курс - установлений Національним банком України курс грошової одиниці України 

до грошової одиниці іншої країни. 

… 

Іноземна валюта - валюта інша, ніж валюта звітності. 

Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при 

різних валютних курсах. 

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. 

Немонетарні статті - статті інші, ніж монетарні статті балансу. 

Операція в іноземній валюті - господарська операція, вартість якої визначена в іноземній 

валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті. 

 

Операції в іноземній валюті 

5. Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності 

шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати 

здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат). 

Підприємство може операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати у валюті 

звітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком 
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валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і 

митного законодавства в частині застосування валютного курсу. 

[Пункт 5 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 754 від 

14.07.2014 р. Зміни діють з 19.08.2014 р.] 

 

6. Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, надана іншим особам у рахунок 

платежів для придбання немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів 

тощо) і отримання робіт і послуг, при включенні до вартості цих активів (робіт, послуг) 

перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати сплати 

авансу. У разі здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальникові частинами та 

одержання частинами від постачальника немонетарних активів (робіт, послуг) вартість одержаних 

активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, 

виходячи з послідовності здійснення авансових платежів. 

[В абзац перший пункту 6 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 754 

від 14.07.2014 р. Зміни діють з 19.08.2014 р.] 

Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб у рахунок 

платежів для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні 

до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного 

курсу на початок дня дати одержання авансу. У разі одержання від покупця авансових платежів в 

іноземній валюті частинами та відвантаження частинами покупцеві немонетарних активів (робіт, 

послуг) дохід від реалізації активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із 

застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності одержання авансових платежів. 

[В абзац другий пункту 6 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 754 

від 14.07.2014 р. Зміни діють з 19.08.2014 р.] 

Балансова вартість зазначених статей балансу надалі визначається (оцінюється) згідно з 

відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

[Пункт 6 доповнено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 989 від 25.11.2002 р.] 

 

7. На кожну дату балансу: 

а) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на 

кінець дня дати балансу; 

[У підпункт “а” пункту 7 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 754 

від 14.07.2014 р. Зміни діють з 19.08.2014 р.] 

б) немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до 

балансу пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на початок 

дня дати здійснення операції; 

[У підпункт “б” пункту 7 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 754 

від 14.07.2014 р. Зміни діють з 19.08.2014 р.] 

в) немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за 

валютним курсом на початок дня дати визначення цієї справедливої вартості. 

[У підпункт “в” пункту 7 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 754 

від 14.07.2014 р. Зміни діють з 19.08.2014 р.] 

 

8. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на 

дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею 

(відповідно до облікової політики). Для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується 

валютний курс на кінець дня дати балансу. При визначенні курсових різниць на дату здійснення 

господарської операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції. 

Підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в 

іноземній валюті, за якими протягом дня здійснювались господарські операції із застосуванням 

валютного курсу, встановленого на кінець цього дня. 

[Абзац перший пункту 8 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів 

України N 754 від 14.07.2014 р. Зміни діють з 19.08.2014 р.] 

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних 

статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат). 

Курсові різниці від перерахунку монетарних статей про інвестиційну і фінансову діяльність 

відображаються у складі інших доходів (витрат), за винятком курсових різниць, які відображаються 

згідно з пунктом 9 Положення (стандарту) 21. 

[Абзац четвертий пункту 8 виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 304 
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від 30.11.2000 р.] 

Курсові різниці, які виникають внаслідок перерахунку зобов’язань засновників при формуванні 

статутного капіталу, відображаються у складі додаткового капіталу. 

[Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 627 від 

27.06.2013 р.] 

 

9. Курсові різниці, які виникають щодо дебіторської заборгованості або зобов’язань за 

розрахунками із господарською одиницею за межами України, погашення яких не плануються і не є 

ймовірними в найближчій перспективі, відображаються у складі іншого додаткового капіталу та 

відображаються в іншому сукупному доході. 

[Пункт 9 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 627 від 

27.06.2013 р.] 

 

Две категории плательщиков – кто они? 
 

Всі платникі податку на прибутокділяться з 01.01.2015 р. на дві категорії: 

1) малодоходні 

2) високодоходні. 

 

Стаття 134. Об'єкт оподаткування 

134.1. Об'єктом оподаткування є: 

134.1.1. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається 

шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 

(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на 

різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу. 

 

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом збільшення 

фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається: 

зменшення від'ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку); 

збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку). 

 

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом зменшення 

фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається: 

збільшення від'ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку); 

зменшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку). 

 

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням 

непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний 

(податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може 

визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім 

від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені 

відповідно до положень цього розділу.  

Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за 

правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 

двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань 

фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта 

оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього 

розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких 

виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у 

податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності 

років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не 

застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) 

років). 

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового 

результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих 

податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, в будь-якому 

наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами 

бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять 
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мільйонів гривень, такий платник визначає об'єкт оподаткування починаючи з такого року 

шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені 

відповідно до положень цього розділу. 

Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за 

правилами бухгалтерського обліку, включається  

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  

інші операційні доходи,  

фінансові доходи  

та інші доходи; 

_______________________________________________________________________________________ 

В рядку 2000 форми №2 показується «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)», а це дохід від реалізації, очищений від: 

– вичетов з доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

– надання скідок 

– операції з повернення продукції 

– доходів, які по договорам належать комітентам (прінціпалам і т.і.) 

– непрямих податків та зборів (ПДВ, акцізний податок). 

Платники податку повинні орієнтуватися на обороти по К-ту 70 за вирахуванням дебетових 

оборотів по цьому рахунку, зі з смисловим навантаженням «непрямі податки». 

_______________________________________________________________________________________ 

Звіт про фінансові результати 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток) визначається у Звіті про фінансові 

результати, який також позначається як форма №2. З метою оподаткування нас цікавить лише розділ 

І «Фінансові результати» форми №2, адже саме з нього ми братимемо дані для визначення податку на 

прибуток. 

Формування статей Звіту про фінансові результати 

Статті форми №2  

Код 

рядка 

форми 

№2  

З кредиту 

рахунків у 

дебет 

рахунку 79  

У дебет 

рахунків з 

кредиту 

рахунку 79  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000    70  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050  90    

Інші операційні доходи 2120    71  

Адміністративні витрати 2130  92    

Витрати на збут 2150  93    

Інші операційні витрати 2180  94    

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190      

збиток 2195      

Дохід від участі в капіталі 2200    72  

Інші фінансові доходи 2220    73  

Інші доходи 2240    74  

Фінансові витрати 2250  95    

Втрати від участі в капіталі 2255  96    

Інші витрати 2270  97    

http://blank.dtkt.ua/blank/46
http://blank.dtkt.ua/blank/46
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Всього       

Фінансовий результат до оподаткування:               прибуток 2290    441  

збиток 2295  442    

 

2. Валютний контроль. Ответственность за нарушение сроков расчетов. Способы расчетов. 

Зачет встречных требований в сфере ВЭД: нарушает ли он валютное законодательство? 

 

Традиційно що три місяці Нацбанк видає чергові постанови стосовно врегулювання ситуації на 

грошово-кредитному та валютному ринках України. Постанови НБУ від 03.09.2015 р. №581 та 

№582 діють з 4 вересня 2015 року. 

Обов'язковий продаж валюти. Ще на три місяці продовжено обов'язковий продаж в розмірі 75% 

надходжень в іноземній валюті. Продається валюта виключно наступного робочого дня після дня 

зарахування надходжень на розподільчий рахунок.  

Випадки, коли надходження в іноземній валюті не підлягають обов'язковому продажу, залишилися 

без змін, крім того, додано новий. Вимога щодо продажу валюти не поширюється на кошти, 

повернені за ініціативою іноземного банку-отримувача (посередника). Але тільки за умови, що кошти 

повертаються протягом двох днів після дня їх перерахування уповноваженим банком (п. 2 Постанови 

№581). 

Строк розрахунків та зарахування однорідних вимог. За операціями з експорту та імпорту товарів 

строк розрахунків до 04.12.2015 р. включно становить 90 к. д. 

А от зняти в банку з контролю експортну операцію припиненням зобов'язань шляхом зарахування 

зустрічних однорідних вимог у деяких випадках тепер є можливим. Заборона зарахування 

однорідних вимог залишилася тільки щодо експортних операцій за контрактами у вільно 

конвертовані валюти 1-ї групи Класифікатора та російських рублях незалежно від суми. Проте, якщо 

експортний контракт укладено в іншій валюті (яка не належить до 1-ї групи і не в російських рублях) 

і сума за контрактом не перевищує в еквіваленті 500 тис. дол. США, право на зарахування є, і банк 

має право зняти операцію з контролю на підставі належним чином оформлених документів про 

припинення зобов'язань (п. 4 Постанови №581). 

Обмеження для готівкових коштів. Збільшено ліміт на видачу готівки в іноземній валюті з 

поточних та депозитних рахунків через каси та банкомати (а також банківських металів) у межах до 

20 тис. грн (в еквіваленті офіційного курсу Нацбанку) на добу на одного клієнта (раніше — в 

еквіваленті 15 тис. грн) (пп. 10 п. 6 Постанови №581). 

Купівля іноземної валюти. Як і раніше, уповноважений банк має право купувати іноземну валюту 

за дорученням клієнта-резидента (крім фізособи) на міжбанківському валютному ринку, навіть якщо 

такий клієнт має інвалюту на поточних і депозитних рахунках (у цьому та/або інших уповноважених 

банках). Але за умови, що загальна сума такої валюти на рахунках на дату подання заяви на купівлю 

валюти є меншою ніж 25 тис. доларів США (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до відповідних 

валют) (пп. 15 п. 6 Постанови №581). 

Якщо за ЗЕД-договором за імпортною операцією, митне оформлення якої було проведено до 

01.01.2014 р. включно, відбулася заміна боржника та/або кредитора у зобов'язанні, банк за 

дорученням клієнта не має права на купівлю валюти (пп. 14 п. 6 Постанови №581). 

Змінами передбачено, що пакет документів, який подається до НБУ для підтвердження можливості 

як купівлі, так і перерахування іноземної валюти, має додатково містити акт цінової експертизи 

(погодження) Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних 

ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін. Завдяки змінам подавати довідку про 

відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів від ДФСУ не треба. 

Договори позики. Знято заборону на реєстрацію в НБУ змін до договору кредиту (позики) в 

іноземній валюті від нерезидента, якщо здійснюється заміна первісного боржника у зв'язку з його 

приєднанням до нового боржника-правонаступника та/або ліквідацією первісного боржника (пп. 23 п. 

6 Постанови №581). 

http://docs.dtkt.ua/doc/1045.14684.0#pn7
http://docs.dtkt.ua/doc/1045.14684.0#pn7
http://docs.dtkt.ua/doc/1045.14684.0#pn26
http://docs.dtkt.ua/doc/1045.14684.0#pn72
http://docs.dtkt.ua/doc/1045.14684.0#pn91
http://docs.dtkt.ua/doc/1045.14684.0#pn88
http://docs.dtkt.ua/doc/1045.14684.0#pn135
http://docs.dtkt.ua/doc/1045.14684.0#pn135
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  "ЗІР" 

Питання 05.12.14: Чи можливо припинення зобов'язань за експортно-імпортними операціями 

шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог? 

Відповідь: Згідно із п. 1 ст. 601 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) зобов'язання припиняється 

зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк 

виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги. 

Пунктом 1.10 Інструкції про порядок контролю за експортними, імпортними операціями, 

затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 березня 1999 року N 136, 

зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 року за N 338/3631, передбачено, що 

експортна, імпортна операції можуть бути зняті з контролю за наявності належним чином 

оформлених документів про припинення зобов'язань за цими операціями зарахуванням, якщо: 

вимоги випливають із взаємних зобов'язань між резидентом і нерезидентом, які є контрагентами за 

цими операціями; 

вимоги однорідні; 

строк виконання за зустрічними вимогами настав або не встановлений, або визначений моментом 

пред'явлення вимоги; 

між сторонами не було спору щодо характеру зобов'язання, його змісту, умов виконання тощо. 

Разом з тим, згідно зі ст. 387 Господарського кодексу України суб'єкти зовнішньоекономічної 

діяльності після сплати передбачених законом податків та зборів (обов'язкових платежів) самостійно 

розпоряджаються валютною виручкою від проведених ними операцій, крім випадків запровадження 

Національним банком України вимоги щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній 

валюті. 

Законом України від 06 листопада 2012 року N 5480-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок" внесено зміни до 

ст. 25 та ст. 44 Закону України від 20 травня 1999 року N 679-XIV "Про Національний банк України", 

згідно з якими Національний банк України наділяється правом запроваджувати вимоги щодо 

обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті, а також встановлювати порядок 

проведення обов'язкового продажу та розмір надходжень в іноземній валюті, що підлягають 

обов'язковому продажу. 

Абзацом першим п. 2 постанови Правління Національного банку України від 01 грудня 2014 року N 

758 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (далі - 

Постанова 758) встановлено вимогу щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному 

ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є 

уповноваженими банками, фізичних осіб - підприємців, іноземних представництв (крім офіційних 

представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без 

створення юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті 

за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України. 

У зв'язку із запровадженням вимоги щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному 

ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону уповноважені банки не можуть знімати з 

контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов'язань 

зарахуванням зустрічних однорідних вимог (абз. 1 п. 4 Постанови 758). 

Згідно зі ст. 203 ЦКУ зміст правочину не може суперечити ЦКУ, іншим актам цивільного 

законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. 

З урахуванням вищезазначеного, проведення заліку зустрічних однорідних вимог на суму валютної 

виручки (яка не надходитиме на рахунок клієнта) не є можливим, оскільки призведе до порушення 

вимог законодавства України, зокрема, вищезазначених положень нормативно-правових актів. 
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 ЩОДО ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗУСТРІЧНИХ ОДНОРІДНИХ 

ВИМОГ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

від 7 березня 2014 р. N 4122-03/7252-08 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло звернення щодо питання 

проведення зарахування зустрічних однорідних вимог при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності та повідомляє. 

Статтею 44 Закону України "Про Національний банк України" встановлено, що Національний 

банк України діє як уповноважена державна установа при застосуванні законодавства України про 

валютне регулювання і валютний контроль. 

Відповідно до цієї статті Закону до компетенції Національного банку України у сфері 

валютного регулювання та контролю належить, зокрема, видання нормативно-правових актів щодо 

ведення валютних операцій. 

Також слід зазначити, що статтею 56 Закону встановлено, що Національний банк України видає 

нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими для органів 

державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ 

незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб. 

Статтею 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. N 15-93 "Про систему 

валютного регулювання і валютного контролю" визначено функції державних органів і банківської 

системи України у сфері валютного контролю. 

Так, Національний банк України є головним органом валютного контролю, що здійснює 

контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України з усіх питань, 

не віднесених цим Декретом до компетенції інших державних органів, та забезпечує виконання 

уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю згідно з цим Декретом та 

іншими актами валютного законодавства України. 

Уповноважені банки, фінансові установи та національний оператор поштового зв'язку, які 

отримали від Національного банку України генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, 

здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через 

ці установи. 

Інформуємо, що на сьогодні відповідно до постанов Національному банку України від 

14.11.2013 р. N 453 "Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і 

запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті" та від 15.11.2013 р. N 457 

"Про встановлення розміру обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті" Національним 

банком України продовжено до 17.05.2014 р. термін дії вимог щодо строків завершення розрахунків 

за операціями з експорту та імпорту товарів в межах 90 календарних днів та обов'язкового продажу 

надходжень в іноземній валюті у розмірі 50%. 

Також згідно з частиною третьою статті 203 Господарського кодексу України господарське 

зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк 

якої не зазначений чи визначений моментом витребування. Для зарахування достатньо заяви однієї 

сторони. 

Пунктом 1.10 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними 

операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 р. N 136, 

передбачено, що експортна, імпортна операції можуть бути зняті з контролю за наявності належним 

чином оформлених документів про припинення зобов'язань за цими операціями зарахуванням, якщо, 

зокрема, вимоги є однорідними. 

Тобто при здійсненні операцій із зарахування зустрічних вимог у зовнішньоекономічній 

діяльності мають дотримуватись такі умови: вимоги контрагентів повинні бути зустрічними, тобто 

кожен із контрагентів повинен мати заборгованість по відношенню до іншого (кожна із сторін 

одночасно є як боржником, так і кредитором); вимоги повинні бути однорідними; з обох вимог має 

настати термін виконання, встановлений зовнішньоекономічним договором або законом (за винятком 

зобов'язань, за якими не встановлено терміну або термін визначається моментом вимоги). 

Принагідно зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 

мають роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм. 

 Директор департаменту    зовнішньоекономічної діяльності   Ю. Петровський 

 
3. Обязательная продажа 75 % валютной выручки - сроки применения нормы продлены! 

Вести ли учет по распределительному счету? 
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Згідно з п. 2 Постанови НБУ №581 від 03.09.15 р., валютна виручка у розмірі 75% підлягає 

обов'язковому продажу на МВРУ. Вимога щодо обов'язкового продажу поширюється на 

надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют, а також у російських 

рублях. 

Уповноважений банк зобов'язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які 

поширюється вимога щодо обов'язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового 

рахунку 2603 «Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання». Продається валюта без доручення 

клієнта та виключно наступного робочого дня після дня зарахування таких надходжень на 

розподільчий рахунок.  

В связи с этим возникает серьезный вопрос: когда признавать валютную выручку: на дату ее 

зачисления на распределительный счет или на следующий день, когда 75% валюты продано, а 25% 

зачислено на текущий валютный счет?  

Существовало два варианта решения данного вопроса: 

 

1) ратующие против отражения в бухгалтерском учете иностранной валюты на распределительном 

счете (в т.ч. ДФСУ!) аппелируют к тому, что такой счет относится к сетам банка, а не клиента (ст. 7 

Закона Украины № 2346 от 05.04.01 г. «О платежных системах…» и п. 1.8 Инструкции о порядке 

открытия, использования и закрытия счетов… № 492 от 12.11.03 г.), потому оснований для его 

отражения нет. 
2) противоположный поход заключается в том, что продаваемая банком валюта с распределительного 

счета принадлежит именно клиенту и результат такой операции продажи влияют на его учет. 

Здесь имеет место операція в иностранной валюте – хозяйстаенная операція, стоимость которой 

определена в иностранной валюте. А согласно п. 5 П(С)БУ 21 операции в иностранной валюте при 

первоначальном признании отражаются в валюте отчетности путем пересчета суммы в инвалюте с 

применением валютного курса на дату осуществления операции (даты признания активов, 

обязательств, собственного капитала, доходов и расходов). 

При продаже иностранной валюты с распределительного счета соблюсти указанные нормы 

можно, только если датой осуществления операции будет признана дата поступлення валюты на 

такой сет и активы в виде валютной виручки будут признаны в балансе на дату поступлення валюты 

именно на распределительный сет. 

!!! Минфин предложил третий вариант: утвердил приказ от 18.06.2015 г. № 573 «Об утверждении 

Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства финансов Украины по 

бухгалтерскому учету». Действует с 24.07.15 г. 

Документом, в частности, счет 31 «Рахунки в банках» Инструкции к Плану счетов бухгалтерского 

учета дополнен субсчетами 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» и 316 «Спеціальні 

рахунки в іноземній валюті». 

На субсчете 316 будут учитываться средства в иностранной валюте, подлежащие распределению 

или дополнительному предварительному контролю, в том числе сумм средств в иностранной валюте, 

подлежащих обязательной продаже в соответствии с законодательством. 

Основные правила учета валютных операций с использованием 316 сч. должны 

выглядеть так: 

1) при поступлении валютного аванса плательщику налога на прибыль фиксируется курс НБУ 

на дату поступления валюты на распределительный счет (Д-т 316 сч.), затем по факту 

отгрузки (на дату передачи покупателю рисков и выгод, связанных с правом собственности 

согласно п. 8 П(С)БУ 15 «Доход». 

2) при поступлении оплаты за ранее отгруженные экспортные товары плательщику налога на 

прибыльзакрываем расчеты с нерезидентом на дату поступления валюты на 

распределительный счет (Д-т 316 К-т 362). 

3) при продаже валюты с распределительного счета отражаются курсовые разницы, 

возникающие по датам поступления валюту на распределительный счет и списания с него. 

4) при поступлении валюты (аванс, постоплата) единоналожнику – экспортеру гр. 3 доход 

определяем на дату поступления валюты на распределительный счет. 

 

Пример. Предприятию поступил аванс в размере 10000 долларов США. Курс НБУ условно на 

http://docs.dtkt.ua/doc/1045.14246.0#pn7
http://docs.dtkt.ua/doc/1045.3703.0
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дату: 

- зачисления на распределительній счет – 22,00 грн./доллар США 

- списания с распределительного счета – 22,10 грн./доллар США 

Продажный курс МВРУ – 23,00 грн./доллар США. Комиссия банка за продажу – 345 грн.  

 

Учет поступлення валютного аванса и его продажи 
 

N 

п/п 
Содержание хозяйственной операции Бухгалтерский 

учет 

Сумма 

Д-т К-т  

Получение иностр. валюты в качестве предоплаты за продукцію на распределительный счет 

1 Зачислен валютный аванс на распределительный счет (курс 

НБУ– 22,00 грн./$) 

316 681 $ 10000 

220000 

Списание иностранной валюты с распределительного счета 

2  Отражена к.р. между курсом НБУ, действовавшим на дату 

списания инвалюты с распредсчета и курсом НБУ, по 

которому она поступила (22,10 грн./$- 22,00 грн./$)х$10000  

316 714 1000 

а) в связи с обязательной продажей 75% валютной виручки 

3 Перечислены с распределительного счета 75% инвалюты 

для продажи (курс НБУ 22,10 грн./$) 

334 316 $ 7500 

165750 

4 Зачислены на текущий счет в национальной валюте 

средства, полученные от продажи 75% инвалюты (за 

вычетом комиссии банка) (23,00 грн. х $7500 – 345 грн.) 

 

311 

 

377 

 

172155 

5 Отражена сумма комиссионного вознаграждения банка в 

связи с продажей инвалюты 

92 685 345 

685 377 

6 Отражена разница между суммой, вырученной от продажи 

инвалюты, определенной по курсу МВРУ, и балансовой 

стоимостью инвалюты, определенной по курсу НБУ на дату 

продажи (23,00 грн./$- 22,10 грн./$) х $7500    

 

377 

 

711 

 

6750 

7 Отражен зачет обязательств по продаже инвалюты 377 334 165750 

б) в связи с зачислением 25% инвалюты на текущий валютный сет предприятия 

8 Зачислен остаток валюты на счет предприятия (курс НБУ - 

22,10 грн./$ )  

312 316 $ 2500 

55250 

Формирование фінансового результата:  

9 Списана сумма комиссионного вознаграждения банка 791 92 345 

10 Списан доход от продажи валюты 711 791 6750 

11 Списана доходная курсовая разница 714 791 1000 

 

Роз'яснення щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь 

резидентів від суб'єктів Криму 
 

Лист Національного банку України 

від 3 серпня 2015 р. N 40-02015/54281 

  

Національний банк України у зв'язку з отриманням запитів від уповноважених банків щодо 

обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті з території вільної економічної зони "Крим" 

(далі - ВЕЗ "Крим") на користь резидентів роз'яснює таке. 

Відповідно до пунктів 1 та 2 постанови Правління Національного банку України від 3 

листопада 2014 року N 699 "Про застосування окремих норм валютного законодавства під час 

режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" (далі - Постанова N 699) 

для цілей застосування нормативно-правових актів Національного банку України особа, 

місцезнаходження якої (зареєстрована / постійно проживає) на території ВЕЗ "Крим" (далі - суб'єкт 

Криму), прирівнюється до нерезидента, а перекази (платежі) з материкової території України на 

територію ВЕЗ "Крим" або з території ВЕЗ "Крим" на материкову територію України здійснюються в 

порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України для операцій з 

переказу коштів за межі України / в Україну. 

Згідно з абзацом першим пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 

03.06.2015 N 354 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" 
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(далі - Постанова N 354) обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України 

підлягають надходження в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є 

уповноваженими банками, фізичних осіб - підприємців, іноземних представництв (крім офіційних 

представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без 

створення юридичної особи, а також надходження в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті 

за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України. 

Відповідно до пункту 9.4 статті 9 Закону України "Про створення вільної економічної зони 

"Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території 

України" (далі - Закон) вимоги законодавства України щодо обов'язкового продажу надходжень (в 

тому числі виручки) в іноземній валюті не застосовуються до юридичних осіб (філій, відділень, 

інших відокремлених підрозділів юридичних осіб) з місцезнаходженням на території ВЕЗ "Крим". 

Тобто, Закон звільняє від обов'язкового продажу надходження в іноземній валюті на користь 

суб'єктів Криму, проте не містить аналогічних виключень для надходжень в іноземній валюті на 

користь резидентів від суб'єктів Криму. 

Слід також враховувати, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 

06.05.2014 N 260 "Про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на 

здійснення валютних операцій окремих банків і закриття банками відокремлених підрозділів, що 

розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя" банкам України 

заборонено встановлювати кореспондентські відносини з банками України та/або іноземними 

банками, іншими кредитними або фінансовими установами, що розташовані та/або здійснюють свою 

діяльність на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, та відкривати відокремлені 

підрозділи на цій території. Оскільки можливість відкриття банками України рахунків суб'єктам 

Криму на території ВЕЗ "Крим" відсутня, то перерахування цими суб'єктами коштів в іноземній 

валюті на користь резидентів може здійснюватися виключно з рахунків, відкритих в іноземних 

банках
 1
. 

----------- 
1
 Крім випадків використання суб'єктами Криму рахунків, відкритих в банках України на материковій 

території України, відповідно до норм законодавства України. 

 

Таким чином, надходження в іноземній валюті із-за меж материкової території України на 

користь резидентів від суб'єктів Криму підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському 

валютному ринку України з дотриманням порядку та у розмірі, що встановлені законодавством 

України, зокрема, Постановою N 354. 

 Заступник Голови Національного банку України                                  О. Є. Чурій 

 

4. Экспорт продукции, товаров, работ, услуг: дата признания и оценка дохода и обязательств; 

формирование балансовой стоимости задолженности в иностранной валюте. Курсовые 

разницы. Примеры отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете. Стыковка с 

НДС. 

 

Бухгалтерський облік 

Момент відображення доходу:  у бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БУ 15  

8. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі 

наявності всіх наведених нижче умов: 

покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший 

актив); 

підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією 

(товарами, іншими активами); 

сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; 

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод 

підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 

Доходи від продажу товарів або продукції на експорт відображають на рахунку 70, на субрахунках 

701 або 702. Оскільки експортна ставка ПДВ становить 0%, то проведення з нарахування податкових 

зобов'язань з ПДВ, звичайне під час продажу покупцям-резидентам, Д-т 701 (702) К-т 641, у разі 

експорту не здійснюється. 
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Якщо першою подією є відвантаження товару покупцю, то дохід згідно з п. 5 П(С)БО 21 визнається 

за офіційним курсом гривні на початок того дня, коли товар було передано покупцю згідно з 

базисними умовами поставки (відповідно до правил «Інкотермс», які визначають обов'язки 

контрагентів щодо поставки товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до 

іншої, а також конкретний строк поставки товару (окремих партій товару). 

З 31.03.2015 р. згідно з п. 9 Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних 

валют та курсу банківських металів, затвердженого постановою НБУ від 12.11.2003 р. №496, 

офіційний курс гривні до іноземних валют, зазначених в абзаці другому п. 2 Положення №496 (у т. ч. 

до долара США, євро та російського рубля), починає діяти наступного робочого дня після дня 
встановлення.  

При цьому заборгованість покупця, яка погашатиметься іноземною валютою, є монетарною статтею 

балансу, а отже, за нею виникають інші операційні доходи або витрати у вигляді курсових різниць. 

Якщо першою подією є передоплата, то на момент її отримання підприємство-експортер доходи від 

такої операції не відображає (п. 6.4 П(С)БО 15). Заборгованість перед контрагентом-нерезидентом по 

кредиту субрахунка 681 «Розрахунки за авансами одержаними» перерахунку на кінець звітного 

періоду не підлягає, бо є немонетарною статтею. Такі доходи відображатимуть у момент переходу 

до покупця права власності на товар, але за офіційним курсом гривні на дату отримання 

передоплати. 

Витрати за експортними операціями обліковуються за правилами П(С)БО 16 та складаються з 

собівартості товарів (продукції) та інших витрат, що безпосередньо пов'язані з такими операціями, 

зокрема вивізне мито, оплата послуг сторонніх організацій, транспортні витрати тощо. Експортні 

операції з підакцизними товарами звільнені від акцизного податку згідно з пп. 213.2.1 ПКУ. 

Правила відображення експортних операцій у бухгалтерському обліку 

 

Перша подія 
Порядок визначення 

доходу 
Курсові різниці 

Відвантаження 

активів 

(виконання 

робіт, надання 

послуг) 

За курсом НБУ 

на початок дня дати 

здійснення операції 

(дати визнання 

дебіторської 

заборгованості та 

доходів) (п. 5 П(С)БО 

21). Фактично – за 

офіційним курсом 

НБУ, який діяв 

протягом дня 

здійснення операції 

При відвантаженні активів іноземному покупцю виникає 

його заборгованість перед продавцем. Оскільки таку 

заборгованість має бути погашено грошовими коштами, 

вона є монетарною і щодо неї розраховують курсові 

різниці*.  

Відбувається це на дату (п. 8 П(С)БО 21): 

1) здійснення господарської операції, тобто погашення 

заборгованості. При цьому курсові різниці розраховують 

або в межах господарської операції (тобто в розмірі суми 

погашення), або щодо всієї монетарної статті — згідно 

з наказом про облікову політику. У загальному випадку 

для цього застосовують курс НБУ на 0 годин поточної 

доби.  

2) балансу. Для цього застосовують курс НБУ на кінець 

дня дати балансу. 

 Додатну курсову різницю (курс НБУ на дату її визначення збільшився) відображають по кредиту 

субрахунку 714 (для операційної діяльності) або 744 (для неопераційної діяльності). 

  Від’ємну курсову різницю (курс НБУ на дату її визначення зменшився) показують по дебету 

субрахунку 945 (для операційної діяльності) або 974 (для неопераційної діяльності).  

Отримання 

передоплати 

На дату передачі 

ризиків та вигод, 

При отриманні від іноземного покупця передоплати 

за продукцію, товари, роботи, послуги виникає 

http://docs.dtkt.ua/doc/1027.441.0#pn39
http://docs.dtkt.ua/doc/1030.1040.0#pn49
http://docs.dtkt.ua/doc/1030.1040.0#pn49
http://docs.dtkt.ua/doc/1037.637.0#pn40
http://docs.dtkt.ua/doc/1027.25.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.110?page=24#pn4319
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(авансу) пов’язаних із правом 

власності на активи, 

але за курсом НБУ 

на початок дня дати 

одержання авансу* 

(абзац другий п. 6 

П(С)БО 21) 

кредиторська заборгованість перед нерезидентом. 

Оскільки ця заборгованість погашається не грошима, 

вона є немонетарною та курсові різниці щодо неї 

не розраховують (п. 7 П(С)БО 21) 

 У випадку отримання від покупців авансових платежів в іноземній валюті частинами та 

відвантаження покупцям частинами немонетарних активів дохід від реалізації визначають за сумою 

авансових платежів із застосуванням курсів НБУ виходячи з послідовності отримання авансових 

платежів (абзац другий п. 6 П(С)БО 21). 

 Підприємства, які ведуть бухоблік за МСФО,можуть використовувати середньовзважений курс за 

місяць ()п. 22 МСФО 21) 

Приклад: Облік експорту товарів на умовах післяплати 

Підприємство — платник податку на прибуток та ПДВ 02.03.2015 р. відвантажило товари на 

експорт на суму 1000 євро, оформлено митну декларацію. На 31.03.2015 р. товар ще не оплачено. 

Офіційний курс гривні до євро на дату відвантаження товару — 27,9 грн./євро, а на 31.03.2015 р. — 

25,4 грн./євро (курси умовні). Заборгованість іноземного покупця була погашена 06.04.2015 р., 

офіційний курс на цю дату становив 26,8 грн./євро. 

Експортер визнає надходження валютної виручки за датою її надходження на розподільчий 

рахунок. На момент погашення заборгованості експортер також розраховує курсову різницю: 1000 

х (26,8 - 25,4) = 1400 грн. У зв'язку з тим що виникла додатна курсова різниця, слід визнати дохід у 

сумі 1400 грн (за субрахунком 714). 

Обов'язковий продаж 75% валютної виручки відбувся наступного дня після її надходження на 

розподільчий рахунок — 07.04.2015 р. за комерційним курсом 27,0 грн/євро, офіційний курс на цей 

день — 26,5 грн/євро. 

Облік експорту товарів на умовах післяплати 

Зміст господарської операції  

Бухгалтерський 

облік  Сума*  

Коригування фінрезультату 

до оподаткування  

Д-т  К-т  Збільшення  Зменшення  

Відвантаження товару на експорт 

(1000 євро х 27,9 грн./євро = 27900 

грн.) 

362  702  1000 € 

27900  

—  —  

Списано собівартість 

реалізованого товару (умовно) 
902 281 

 

20000 

  

Курсова різниця на 31.03.2015 р. 

(1000 х (25,4 - 27,9) = -2500 грн.) 

945  362  2500  —  —  

Погашення заборгованості покупцем: 

отримано валюту на розподільчий 

рахунок(1000 євро х 26,8 грн./євро = 

26800 грн.) 

316  362  1000 € 

26800  

—  —  

Курсова різниця на дату погашення 

заборгованості (1000 х (26,8 - 25,4) = 

1400 грн.) 

362  714  1400  —  —  

Надійшли кошти у гривнях від 

обов'язкового продажу 75% валюти: 

750 євро х 27,0 грн./євро = 20250 грн 

311  314  750 € 

20250  

—  —  
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Визнано дохід від продажу валюти: 

750 євро х (27,0 - 26,5) грн./євро = 375 

грн. 

314  711  375  —  —  

Перераховано залишок валютної 

виручки на поточний рахунок: 

250 євро х 26,5 грн./євро = 6625 грн. 

312  314  250 € 

6625  

—  —  

Списано курсову різницю: (26,5 - 

26,8) грн./євро х 1000 євро = 300 грн. 

945  314  300  —  —  

 

 

Визначення фінансового результату 

702  

714 

711 

792 

791 

791 

791  

791 

791 

902 

945 

945 

27900  

1400 

375 

20000 

2500 

300 

—  —  

* У гривнях, якщо не зазначено інакше. 

Приклад: Облік експорту товарів на умовах передоплати 

Предприятие получило от покупателя-нерезидента на распределительный счет предоплату 

за продукцию собственного производства в сумме $10000 (курс НБУ на 0 часов текущих суток — 
18,25 грн./$).  

Продукция отгружена через неделю (курс НБУ на 0 часов соответствующих суток — 

28,87 грн./$). Вывоз продукции в таможенном режиме экспорта удостоверен надлежащим образом 
оформленной ТД.  

Плата за таможенное оформление вне места расположения таможенного органа составила 

800 грн. (условно). Стоимость услуг таможенного брокера — 900 грн. (брокер не является 

плательщиком НДС).  

Себестоимость отгруженной продукции — 105000 грн. 

В налоговом и бухгалтерском учете данные операции предприятие отражает следующим образом: 

Первое событие — предоплата за товар 

№ п/п 
Содержание хозяйственной 

операции 

Бухгалтерский 

учет Сумма, 

$/грн. 

Дт Кт 

1 2 3 4 5 

1 

Поступила от нерезидента 

предоплата по экспортному 

контракту на распределительный 

счет (курс НБУ — 18,25 грн./$) 

316 681* 
$10000 

182500 

2 
Получены от таможенного брокера 

услуги по декларированию товара 
93 685 900 

3 
Оплачены услуги таможенного 

брокера 
685 311 900 

4 

Перечислена плата за таможенное 

оформление вне места 

расположения таможенного органа 

377 311 600 
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5 
Начислена плата за таможенное 

оформление 
93 377 600 

6 

Отгружена продукция на экспорт 

(по курсу НБУ на дату получения 

предоплаты) 

362 701 
$10000 

182500 

7 
Списана себестоимость 

реализованной продукции 
901 26 105000 

8 Отражен зачет задолженностей 681 362 182500 

    9 

Отнесено на финансовый результат 

доход от реализации готовой 

продукции 

701 791 182500 

Отнесено на финансовый результат 

себестоимость реализованной 

продукции 

791 901 105000 

— стоимость услуг таможенного 

брокера 
791 93 900 

— плата за таможенное 

оформление вне места 

расположения таможенного органа 

791 93 600 

 * Возникшая задолженность — немонетарная статья, поэтому по ней не определяют курсовые 

разницы ни на дату баланса, ни на дату осуществления хозяйственной операции (в данном случае — 

реализации продукции). 

Облік операцій з надання нерезидентам послуг з місцем постачання на митній території 

України 

Документальне оформлення 

Договір з надання послуг нерезиденту слід укладати у письмовій формі, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України або законом (ст. 6 Закону про ЗЕД). При складанні 

зовнішньоекономічного договору треба керуватися Положенням про форму ЗЕД, затвердженим 

наказом Мінекономіки № 201 від 06.09.01 р. Крім інших умов, договір повинен містити інформацію 

про валюту контракту, ціну та загальну вартість, умови платежів, врегулювання спорів у судовому 

порядку, скріплюватися підписами сторін. 

Згідно з ч. 1 ст. 181 ГКУ, печатка не є обов'язковим атрибутом господарського, в т. ч. 

зовнішньоекономічного договору. Але згідно з ч. 2 ст. 207 ЦКУ обов'язковість скріплення операції 

печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін договору. 

Послуги для нерезидента (експорт послуг) 

  

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 15 "ДОХІД" 
… 

Визнання та класифікація доходу 

5. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює 

зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників 

підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. 

http://docs.dtkt.ua/doc/1085.19.0#st6
http://docs.dtkt.ua/doc/1028.716.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1028.716.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.26.0?page=6#pn1214
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.25.0?page=5#pn1100
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6. Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: 

6.1. Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що 

підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів. 

6.2. Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором 

на користь комітента, принципала тощо. 

6.3. Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг). 

6.4. Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг). 

6.5. Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним 

договором. 

6.6. Надходження, що належать іншим особам. 

6.7. Надходження від первинного розміщення цінних паперів. 

6.8. Сума балансової вартості валюти. 

… 

10. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності 

операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї 

операції. 

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх 

наведених нижче умов: 

можливості достовірної оцінки доходу; 

імовірності надходження економічних вигод від надання послуг; 

можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу; 

можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх 

завершення. 

… 

13. Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він 

відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають 

відшкодуванню. 

 

Доходи від надання послуг нерезиденту формуються з урахуванням вимог пп. 5 — 6 П(С)БУ 21.  

Приклад. Підприємство надає нерезиденту послуги з місцем постачання на території України. 

Договірна вартість послуг — $3000,00 (з урахуванням ПДВ). Собівартість наданих послуг — 

19000,00 грн. 

№ з/п 
Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція 

рахунків Сума, 

$/грн. 

Дт Кт 

1 2 3 4 5 

Перша подія – надання послуг 

1 
Відображено надання послуг 

нерезиденту (курс НБУ —

24,9 грн./$) 

362 703 
$3000,00 

74700,00 

2 
Відображено податкові 

зобов’язання з ПДВ 
703 641/ПДВ 12450,00 

3 Списано собівартість послуг 903 23 19000,00 

 
— Віднесено на фінансовий 

результат:дохід від реалізації 
703 791 62250,00 
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— Віднесено на фінансовий 

результат: собівартість 

наданих послуг 

791 903 19000,00 

5 

Відображено курсову 

різницю щодо 

заборгованості на дату 

балансу (курс НБУ — 

25,4 грн./$) ($3000,00 х 

(25,4 грн./$ - 24,9 грн./$)) 

362 714 1500,00 

714 791 1500,00 

6 
Отримано від нерезидента 

оплату за надані послуги 

(курс НБУ — 25,0 грн./$) 
316 362 

$3000,00 

75000,00 

7 

Відображено курсову 

різницю щодо монетарної 

заборгованості на дату її 

погашення ($3000,00 х 

(25,0 грн./$ - 25,4 грн./$)) 

945 362 1200,00 

791 945 1200,00 

Перша подія – передоплата 

1 

Отримано передоплату 

від нерезидента (курс 

НБУ —24,9 грн./$) 

316 681 
$3000,00 

74700,00 

2 
Відображено податкові 

зобов’язання з ПДВ 
643 641/ПДВ 12450,00 

3 

Підписано акт. Відображено 

доходи від надання послуг за 

курсом НБУ на дату 

отримання передоплати —

24,9 грн./$) 

362 703 
$3000,00 

74700,00 

4 

Списано відображені раніше 

податкові зобов’язання 

з ПДВ 

703 643 12450,00 

5 
Списано собівартість 

наданих послуг 
903 23 19000,00 

6 
Проведено залік 

заборгованостей 
681 362 

$3000,00 

74700,00 

   7 

— Віднесено на фінансовий 

результат:дохід від надання 

послуг 

703 791 62250,00 

— Віднесено на фінансовий 

результат: собівартість 
791 903 19000,00 
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наданих послуг 

 

 Про здійснення контролю за операціями резидентів, які передбачають експорт послуг 

нерезидентам через мережу Інтернет 
 

Електронне повідомлення Національного банку України 

від 7 липня 2015 р. N 22-01012/46746 

 

Національний банк України  

Департамент методології  

Асоціації українських банків, 

Асоціації "Український Кредитно-Банківський 

Союз", 

Асоціації "Незалежна асоціація банків України", 

Банкам України  

 

До Національного банку України звертаються уповноважені банки та їх клієнти щодо 

здійснення контролю за операціями з експорту резидентами [біржі фрілансу (програмісти, дизайнери, 

копірайтери, перекладачі), прямі продажі (програмісти, дизайнери, копірайтери, перекладачі), 

магазини аплікацій (програмісти), стоки (фотографи, ілюстратори, оператори), торгівельні 

майданчики (майстри, посередники з продажу товарів Made In Ukraine), рекламні посередники 

(власники сайтів, блогери) тощо] послуг нерезидентам через мережу Інтернет. При цьому, виникають 

питання щодо переліку документів, які потрібні банкам для здійснення валютного контролю за 

вказаними операціями, а також необхідності їх перекладу на українську мову та засвідчення копій 

цих документів. 

У зв’язку з цим повідомляємо. 

Законодавством України, зокрема, Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в 

іноземній валюті" (далі - Закон N 185), Декретом Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 N 15-93 

"Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Інструкцією про порядок здійснення 

контролю за експортними, імпортними операціями
1
 (далі - Інструкція), Положенням про валютний 

контроль
2
, постановою Правління Національного банку України від 03.06.2015 N 354 "Про 

врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (далі - Постанова N 

354) встановлені строки розрахунків за експортними та імпортними операціями резидентів, на 

уповноважені банки покладений обов’язок щодо контролю за дотриманням резидентами законодавчо 

встановлених строків за цими операціями, які здійснюються через уповноважені банки, а також 

визначений порядок здійснення такого контролю. 
---------- 
1
 Затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.03.1999 N 136 (зі змінами). 

2
 Затверджене постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49 (зі змінами). 

 

Так, відповідно до статті 1 Закону N 185, пункту 2.1 розділу 2 Інструкції N 136, пункту 1 

Постанови N 354 в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності виручка резидентів у 

іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки 

виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з моменту 

підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав 

інтелектуальної власності. 

На виконання зазначених вище норм для здійснення контролю за дотриманням резидентами 

законодавчо встановлених строків розрахунків (зокрема, для відліку цих строків) за операціями, що 

передбачають експорт робіт (послуг), прав інтелектуальної власності нерезидентам, банки в разі 

надходження від нерезидентів коштів на користь резидентів вимагають від клієнтів копії договорів з 

нерезидентами, а також актів та інших документів, що підтверджують виконання робіт, 

надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. 

Щодо форми зовнішньоекономічного договору за операціями з експорту резидентами послуг 

нерезидентам через мережу Інтернет необхідно зауважити, що згідно із законодавством України, 

зокрема Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про 

зовнішньоекономічну діяльність", Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів)
3
 документи, що застосовуються у міжнародній практиці, можуть виступати в ролі 

зовнішньоекономічного договору, якщо вони відповідатимуть певним умовам.  
---------- 
3
 Затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 
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06.09.2001 N 201 (зі змінами). 

 

Зокрема, такі документи можуть вважатись договором у випадку, якщо будуть належно 

оформлені, міститимуть достатню інформацію про сторони, між якими мають здійснюватися 

розрахунки, умови та вимоги, згідно з якими встановлюються зобов'язання, а також прийняття 

стороною пропозиції (оферти) і вчинення нею відповідних дій. Це можуть бути публічна пропозиція 

про угоду (оферта) і підтвердження про її прийняття іншою стороною, "інвойс" (рахунок-фактура) 

або інші. 

Щодо документів, які використовуються банком в якості підтвердження експорту послуг та є 

підставою для відліку законодавчо встановлених строків розрахунків, законодавство України 

(зокрема, норми статті 1 Закону N 185, пункту 2.2 розділу 2 та пункту 4.2 розділу 4 Інструкції) не 

встановлює вичерпного переліку документів, що підтверджують виконання резидентом робіт, 

надання послуг, передавання прав інтелектуальної власності нерезиденту, і є підставою для відліку 

банком законодавчо встановленого строку розрахунків за відповідною експортною операцією. При 

цьому, акт виконаних робіт, наданих послуг, переданих прав інтелектуальної власності може 

бути лише одним із таких документів.  

Якщо згідно з умовами експортного договору документом, який засвідчує надання резидентом 

послуг, виконання робіт нерезиденту, є, наприклад, "інвойс" (рахунок-фактура) або інший 

документ, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної 

власності, то саме цей документ має вимагатися банком для здійснення валютного контролю і бути 

підставою для відліку банком законодавчо встановленого строку розрахунків за відповідною 

експортною операцією.  

Щодо перекладу зазначаємо, що згідно з пунктом 1.11 розділу 1 Інструкції N 136 банкам 

надано право самостійно визначатись стосовно необхідності здійснення їх клієнтами перекладу на 

українську мову договорів із нерезидентами, які складені іноземною мовою, та інших документів, 

необхідних для здійснення валютного контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, 

імпортними операціями їх клієнтів. 

Щодо засвідчення наголошуємо, що відповідно до вищевказаного пункту Інструкції N 136 для 

копій документів, що подаються резидентом до банку, достатнім є засвідчення власноручним 

підписом резидента (уповноваженої ним особи) та відбитком його печатки (за наявності). 

Заступник Голови Національного банку України                                             В. Л. Рашкован 

 

5. Импорт товаров, работ, услуг; ввоз бракованных товаров; бесплатное получение 

товаров, в том числе с рекламными целями; на основе договоров товарного кредита. 

Примеры отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете. Курсовые разницы. 

Стыковка с НДС. Как определить дату формирования первоначальной стоимости 

приобретенного товара: по ГТД, по инвойсу, по оприходованию? 
 

ІМПОРТ ТОВАРІВ 

Поняття імпорту визначено у ст. 1 Закону про ЗЕД № 959 – XII від 16.04.91 р.: це купівля (у т. ч. з 

оплатою в негрошовій формі) українськими суб'єктами ЗЕД в іноземних суб'єктів господарської 

діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України.  

Під товарами Закон про ЗЕД у ст. 1 розуміє все, що завгодно: це «будь-яка продукція, послуги, 

роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу 

(оплатної передачі)». Оплата може здійснюватися як авансом, так і після отримання товару. 

Ст. 2 Закону про розрахунки в інвалюті № 185/94 – ВР від 23.09.94 р. встановлює строк розрахунків 

за імпортними операціями у 180 календарних днів. Але НБУ має право на строк до шести місяців 

змінювати цей строк, що він і робить уже досить довго. На сьогодні цей строк усе ще становить 90 

днів. 

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 9 "ЗАПАСИ" 
… 

8. Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за 

первісною вартістю. 

9. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається 

з таких фактичних витрат: 
суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням 

http://docs.dtkt.ua/doc/1085.19.0#st1
http://docs.dtkt.ua/doc/1086.218.0#st2
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непрямих податків; 

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 у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать 

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

доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів. 

… 

12. Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх 

справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених пунктом 9 цього Положення (стандарту). 

… 

14. Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в 

якому вони були здійснені (встановлені): 

понаднормові втрати і нестачі запасів; 

фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості 

кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові 

витрати"; 

витрати на збут; 

загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням і 

доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у 

запланованих цілях. 

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО  

ОБЛІКУ 16 "ВИТРАТИ"  
… 

6. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення 

зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення 

капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути 

достовірно оцінені.  

 

7. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони здійснені.  

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у 

складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.  

… 

9. Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:  

9.1. Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними 

договорами на користь комітента, принципала тощо.  

9.2. Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.  

9.3. Погашення одержаних позик.  

… 

19. Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції 

(товарів, робіт, послуг):  

витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової 

продукції;  

витрати на ремонт тари;  

оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, 

що забезпечують збут;  

витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);  

витрати на передпродажну підготовку товарів;  

витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;  

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі 

збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, 

опалення, освітлення, охорона);  

витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-

експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов 

договору (базису) поставки;  
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витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;  

витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що 

зберігається на складі підприємства; 

витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, 

представництв) підприємства; 

інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.  

До складу витрат на збут у торговельних організаціях включаються витрати обігу, за винятком 

витрат, наведених у пунктах 18, 20 і 27 цього Положення (стандарту).  

… 

Приклад 1  

Купівля товару. У січні 2015 р. підприємство уклало імпортний контракт на купівлю 300 шт. товару 

за ціною 10 євро. Загальна сума контракту — 3000 євро. Товар купувався двома партіями на умовах 

100-відсоткової передоплати кожної партії товару. 

Перша партія товару у розмірі 100 шт. була оплачена й отримана в січні 2015 р. Для оплати цієї 

партії потрібно: 100 шт. х 10 євро = 1000 євро. Для купівлі цієї валюти підприємство перераховує 

гривні за офіційним курсом 18,2 грн./євро
1
 — в сум1000 євро х 18,2 грн./євро = 18200 грн. 

Через чотири дні курс купівлі євро на МВРУ становить 21,0 грн./євро. Підприємство додатково 

перераховує ще 2800 грн. (1000 євро х 21 грн./євро - 18200 грн. = 2800 грн.). Комісія банку становить 

80 грн. (умовно). Офіційний курс НБУ на дату купівлі валюти становить 20,2 грн./євро, а на дату 

сплати авансу — 20,4 грн./євро. Отриманий товар оцінюється за офіційним курсом на дату оплати 

— 20,4 грн./євро згідно з п. 6 П(С)БО 21. 

1
 Усі курси у прикладах — умовні. 

У лютому 2015 р. було оплачено та отримано 200 шт. товару. Цього разу підприємство перераховує 

гривні для купівлі валюти «із запасом» з розрахунку 33,0 грн/євро. Офіційний курс на дату купівлі 

валюти — 30,5 грн/євро, фактичний курс купівлі євро — 32,0 грн/євро. Комісія банку — 240 грн 

(умовно). Офіційний курс на дату оплати товару — 30,1 грн/євро. 

Облік імпорту товарів на умовах передоплати 

Зміст господарської операції  

Бухгалтерський 

облік  Сума*  

Коригування 

фінрезультату до 

оподаткування  

Д-т  К-т  Збільшення  Зменшення  

Операції в січні 2015 р.  

Перераховано гривні для купівлі 

валюти на оплату першої партії 

товару — спочатку 18200 грн., потім 

2800 грн., з урахуванням комісії 

банку 80 грн., усього було 

перераховано 21080 грн. 

333  311  21080  —  —  

Відображено комісію банка 377 

92  

333 

377  

80  —  —  

Зараховано валюту на поточний 

валютний рахунок за курсом НБУ 

20,2 грн./євро: 1000 євро х 20,2 

грн./євро= 20200 грн. 

312  333  1000 євро 

20200  

—  —  

Відображено збиток від купівлі 

валюти (різниця між курсом купівлі 

та офіційним курсом: (21,0 - 20,2) 

грн./євро х 1000 євро = 800 грн. 

942  333  800  —  —  

Оплачено першу партію товару в 

кількості 100 шт. за ціною 10 євро, 

632  312  1000 євро 

20400  

—  —  

http://docs.dtkt.ua/doc/1027.441.0#pn40
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курс НБУ 20,4 грн./євро 

Відображено курсову різницю на 

момент оплати товару (20,4 - 20,2) 

грн./євро х 1000 євро = 200 грн. 

312  714  200  —  —  

Оприбутковано 100 шт. товару у 

січні 2015 р., який оцінюється за 

курсом на дату його оплати — 20,4 

грн./євро 

281  632  1000 євро 

20400  

—  —  

Нараховано та сплачено ПДВ на 

митниці від митної вартості** 22000 

грн.: 22000 грн. х 20% = 4400 грн., та 

мито 600 грн. (умовно) 

377 

641 

377 

281  

641 

311 

311 

377  

4400 

4400 

600 

600  

—  —  

Операції в лютому 2015 р.  

Перераховано гривні для купівлі 

валюти на оплату другої партії 

товару — 33,0 грн./євро х 2000 євро 

= 66000 грн. 

333  311  66000  —  —  

Відображено комісію банку 377 

92  

333 

377  

240  —  —  

Зараховано валюту на поточний 

валютний рахунок: 30,5 грн./євро х 

2000 євро = 61000 грн. 

312  333  2000 євро 

61000  

—  —  

Відображено збиток від купівлі 

валюти (різниця між курсом купівлі 

та офіційним курсом: (32,0 - 30,5) 

грн./євро х 2000 євро = 3000 грн. 

942  333  3000  —  —  

Повернено зайво перераховані гривні 

на поточний рахунок підприємства: 

66000 - 61000- 3000 - 240 

311  333  1760  —  —  

Оплачено другу партію товару в 

кількості 200 шт. за ціною 10 євро, 

курс НБУ 30,1 грн./євро 

632  312  2000 євро 

60200  

—  —  

Відображено курсову різницю на 

момент оплати товару (30,5 - 30,1) 

грн./євро х 2000 євро = 800 грн. 

945  312  800  —  —  

Оприбутковано 200 шт. товару у 

лютому 2015 р., який оцінюється за 

курсом на дату його оплати — 30,1 

грн./євро 

281  632  2000 євро 

60200  

—  —  

Нараховано та сплачено ПДВ на 

митниці від митної вартості** 65000 

грн: 65000 грн х 20% = 13000 грн, та 

мито 1200 грн (умовно) 

377 

641 

377 

281  

641 

311 

311 

377  

13000 

13000 

1200 

1200  

—  —  

* У гривнях, якщо не зазначено інакше. 

** Наведені суми митної вартості умовні. 

 

Продаж імпортованого товару. Підприємство за прикладом 1 придбало дві партії імпортного 

товару, який потім продає на внутрішньому ринку за цінами, що складаються на цьому ринку: 

— у січні 2015 р. продано 100 шт. товару за ціною 276 грн./шт. з ПДВ. Собівартість одиниці 

товару становить: (20400 + 600) : 100 шт. = 210 грн/.шт.; 
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— у лютому 2015 р. продано 200 шт. товару за ціною 288 грн./шт. з ПДВ, 240 грн. без ПДВ. 

Собівартість одиниці товару становить: (60200 + 1200) : 200 шт. = 307 грн./шт. 

Облік продажу раніше імпортованого товару 

Зміст господарської операції  

Бухгалтерський 

облік  Сума, 

грн  

Коригування фінрезультату 

до оподаткування  

Д-т  К-т  Збільшення  Зменшення  

Операції в січні 2015 р.  

Передано покупцю партію товару: 

100 шт. х 276 грн./шт. = 27600 грн. 

361  702  27600  —  —  

Нараховано податкові зобов'язання з 

ПДВ*: 

27600 : 120 х 20 = 4600 

702  641  4600  —  —  

Списано собівартість товару: 100 шт. 

х 210 грн./шт. = 21000 грн. 

902  281  21000  —  —  

Операції в лютому 2015 р.  

Передано покупцю партію товару: 

200 шт. х 288 грн./шт. = 57600 грн. 

361  702  57600  —  —  

Нараховано податкові зобов'язання з 

ПДВ: 

з ціни продажу: 57600 грн : 120 х 20 

= 9600 грн; 

з різниці між цінами продажу та 

придбання** товару без ПДВ: (240 

грн/шт. - 307 грн/шт.) х 200 шт. = -

13400 грн; 13400 грн х 20% = 2680 

грн 

702 

949  

641 

641  

9600 

2680  

—  —  

Списано собівартість товару: 200 шт. 

х 307 грн/шт. = 61400 грн 

902  281  61400  —  —  

* Ціна продажу товару без ПДВ у січні більша, ніж ціна придбання товару без урахування 

мита: 276 грн : 120х 100 = 230 грн — це більше ніж 204 грн — ціна придбання товару за курсом 

на дату передоплати за цей товар, тому базою оподаткування ПДВ є договірна вартість 

товару. 

** У лютому 2015 р. ціна продажу товару без ПДВ становить 240 грн, а ціна придбання 

товару — 307 грн за курсом на дату передоплати, з урахування мита. З цієї причини в лютому 

2015 р. донараховуються податкові зобов'язання з ПДВ. 

 

ОТРАЖЕНИЕ ВОЗВРАТА ТОВАРОВ НЕРЕЗИДЕНТАМ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 

 

Налог на прибыль. Специальных норм по учету возвратов товаров нерезидентам для целей 

налогообложения прибыли НК Украины не содержит. Поэтому в данном вопросе приходится 

руководствоваться правилами, предусмотренными в бухгалтерском учете. 

Так как при получении товара от нерезидента налогоплательщик не отражает расходы на его 

приобретение, а лишь формирует первоначальную стоимость этих товаров, то возврат товара 

нерезиденту на налоговый учет налога на прибыль не влияет. 

НДС. В соответствии с пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 разд. V НК Украины операции по вывозу 

товаров за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме "реэкспорта", если 

товары помещены в такой режим в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 86 ТК Украины, облагаются налогом 

по нулевой ставке. 

Товары считаются вывезенными за пределы таможенной территории Украины, если такой 

вывоз подтвержден в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, таможенной 

декларацией, оформленной согласно требованиям ТК Украины. 

Дата оформления таможенной декларации, удостоверяющей факт пересечения таможенной 

границы Украины, оформленная согласно требованиям таможенного законодательства, является 

датой возникновения налоговых обязательств. 
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Таким образом, операция по вывозу (реэкспорту) ранее импортированного товара, который 

возвращается нерезиденту в связи с невыполнением (ненадлежащим выполнением) условий 

внешнеэкономического договора или по другим обстоятельствам подлежит налогообложению НДС 

по нулевой ставке при условии подтверждения такого вывоза таможенной декларацией, 

оформленной согласно требованиям ТК Украины. 

Следовательно, если покупатель при приобретении импортного товара воспользовался правом 

на налоговый кредит, то он не обязан начислять налоговые обязательства при возврате товара в 

режиме "реэкспорта". Требования п. 198.5 ст. 198 разд. V НК Украины касаются только операций, 

которые: 

- не являются объектом налогообложения согласно ст. 196 разд. V НК Украины (кроме случаев 

проведения операций, предусмотренных пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 разд. V НК Украины); 

- освобождены от налогообложения согласно ст. 197 разд. V, подразд. 2 разд. XX НК Украины, 

международным договорам (соглашениям) (кроме случаев проведения операций, предусмотренных 

пп. 197.1.28 п. 197.1 ст. 197 разд. V НК Украины); 

- осуществляются налогоплательщиком в пределах баланса налогоплательщика, в том числе 

передача для непроизводственного использования, перевод производственных необоротных активов 

в состав непроизводственных необоротных активов; 

- не являются хозяйственной деятельностью налогоплательщика. 

Операция по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины в таможенном 

режиме "реэкспорта", относится к разряду налогооблагаемых по нулевой ставке. 

Однако у контролирующих органов другое мнение, в частности, относительно возврата 

бракованных товаров. Так, если покупатель при приобретении импортированного товара 

воспользовался правом на налоговый кредит, суммы такого налогового кредита при возврате товара 

подлежат корректировке, поскольку такой товар не был использован в налогооблагаемых операциях 

в пределах хозяйственной деятельности налогоплательщика (Письмо N 7541/0/61-12/15-3115). 

Рассмотрим пример с возвратом товара нерезиденту, который был предварительно оплачен 

резидентом. 

 

Пример 1. Украинское предприятие перечислило нерезиденту предоплату за товар 

стоимостью $ 10 000. Официальный курс НБУ на дату перечисления предоплаты - 17,999763 грн. за 

$ 1. 

Товар был ввезен на таможенную территорию Украины. Официальный курс НБУ на дату 

оформления таможенной декларации - 23,190613 грн. за $ 1. 

Таможенные платежи, уплаченные при растаможивании товара, включают такие суммы: 

- ввозная таможенная пошлина 23 190,61 грн. ($ 10 000 х 23,190613 х 10 %); 

- плата за таможенное оформление товара 300 грн.; 

- ввозной НДС - 51 019,35 грн/ [($ 10 000 х 23,190613 + 23 190,61 грн.) х 20 %]. 

При оприходовании товара было установлено, что поставленный товар оказался 

ненадлежащей комплектации, в связи с чем стороны договорились о возврате товара. Через три 

месяца предприятие вернуло товар нерезидент и получило за него сумму денежных средств 

обратно. 

Официальный курс НБУ: 

- на дату возврата товара - 21,768700 грн. за $ 1; 

- на дату возврата оплаты нерезидентом - 21,006373 грн. за $ 1. 

 

Порядок отражения возврата предоплаченного товара нерезиденту в бухгалтерском и 

налоговом учете покупателя-резидента приведем в табл. 1. 

 

Таблица 1. 

 

N 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Сумма, 

грн. 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 

дебет кредит 
доход, 

грн. 

расходы, 

грн. 

Импорт товара от нерезидента 

1. 
Перечисление предоплаты за товар 

нерезиденту ($ 10 000 х 17,999763 грн.) 

$ 10 000 

179 997,63 
371 312 - - 

 

 

N Содержание хозяйственной операции Сумма, Бухгалтерский учет Налоговый учет 
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п/п грн. 
дебет кредит 

доход, 

грн. 

расходы, 

грн. 

2. 

Перечисление таможенному органу 

денежных средств для уплаты 

таможенных платежей 

74 509,96 377 311   

3. 
Оприходование импортного товара  

($ 10 000 х 17,999763 грн.) 

$ 10 000  

179 997,63 
281 632 - - 

4. 
Включение в первоначальную 

стоимость товара: 
   - - 

4.1. - суммы ввозной пошлины 23 190,61 281 377 - - 

4.2. 
- платы за таможенное оформление 

товара 
300 281 377 - - 

5. 

Оплата НДС таможенным органам и 

отражение налогового кредита на 

основании таможенной декларации 

51 019,35 641/НДС 377 - - 

6. 
Произведен зачет задолженности по 

нерезиденту 

$ 10 000  

179 997,63 
371 632 - - 

Возврат товара нерезиденту 

7. Возвращен товар нерезиденту 
$ 10 000  

179 997,63 
632 281 - - 

8. 
Списание на расходы платы за 

таможенное оформление товара 
300 949 281 - 300 

9. 
Отражение задолженности таможенных 

органов по ввозной пошлине 
23 190,61 377 281 - - 

10. Возврат ввозной таможенной пошлины 23 190,61 311 377 - - 

11. 

Отражение курсовой разницы по 

задолженности, возникшей на дату 

возврата товара нерезиденту 

[(21,768700 грн. - 17,999763 грн.) х 

х $ 10 000] 

37 689,37 632 714 37 689,37 - 

12. 

Получение оплаты за возвращенный 

товар от нерезидента на 

распределительный счет  

($ 10 000 х 21,006373 грн) 

$ 10 000  

210 063,73 
316* 632 - - 

13. 

Отражение курсовой разницы, 

возникшей на дату погашения 

задолженности нерезидентом за 

возвращенный товар  

[(21,006373 грн. - 21,768700 грн.) х 

х  $ 10 000] 

7623,27 945 632 - 7623,27 

14. Определение финансового результата 

37 689,37 714 791 - - 

7623,27 791 945 - - 

300 791 949 - - 

Примечание. * Обязательную продажу иностранной валюты в данном примере мы 

рассматривать не будем. 

 

Далее рассмотрим пример с возвратом товара нерезиденту в ситуации, когда такой товар не 

был оплачен резидентом. 

 

Пример 2. Украинское предприятие получило от нерезидента товар на сумму € 15 000. 

Испытывая сложности с приобретением валюты в связи с резким ростом ее курса и финансовые 

затруднения украинское предприятие не смогло погасить задолженность за полученный товар. 

Через четыре месяца стороны договорились о расторжении договора и возврате товара 

нерезиденту. 

Официальный курс НБУ на дату оформления таможенной декларации - 19,030830 грн. за €1. 

Таможенные платежи, уплаченные при растаможивании товара, включают такие суммы: 

- ввозная таможенная пошлина 28 546,25 грн (€ 15 000 х 19,030830 х 10 %); 

- плата за таможенное оформление товара 500 грн.; 
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-ввозной НДС-62 801,74 грн. [(€ 15 000 х 19,030830 + 28 546,25 грн.) х 20 %]. 

Курс НБУ на дату баланса (31.03.2015 г.) - 25,449314 грн. за € 1. 

 

Порядок отражения возврата не оплаченного товара нерезиденту в бухгалтерском и налоговом 

учете покупателя-резидента приведем в табл. 2. 

 

Таблица 2. 

 

N 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Сумма, 

грн. 

Бухгалтерский 

учет 
Налоговый учет 

дебет кредит 
доход, 

грн. 

расходы, 

грн. 

Импорт товара от нерезидента 

1. 

Перечисление таможенному органу 

денежных средств для уплаты таможенных 

платежей 

91 847,99 377 311   

2. 
Оприходование импортного товара  

(€ 15 000 х 19,030830 грн.) 

€ 15 000 

285 462,45 
281 632 - - 

3. 
Включение в первоначальную стоимость 

товара: 
     

3.1. - суммы ввозной пошлины 28 546,25 281 377 - - 

3.2. - платы за таможенное оформление товара 500 281 377 - - 

4. 

Оплата НДС таможенным органам и 

отражение налогового кредита на 

основании таможенной декларации 

62 801,74 641/НДС 377 - - 

5. 

Определение курсовых разниц на дату 

баланса по задолженности нерезиденту за 

товар  

[(25,449314 грн. - 19,030830 грн.) х 

х € 15 000] 

96 277,26 945 632 - 96 277,26 

Возврат товара нерезиденту 

6. Возвращен товар нерезиденту 
€ 15 000  

285 462,45 
632 281 - - 

7. 
Списание на расходы платы за таможенное 

оформление товара 
500 949 281 - 500 

8. 
Отражение задолженности таможенных 

органов по ввозной пошлине 
28 546,25 377 281 - - 

9. Возврат ввозной таможенной пошлины 28 546,25 311 377   

10. 

Откорректирована ранее отраженная на 

дату баланса курсовая разница (методом 

"красное сторно") 

96 277,26 945 632 - - 96 277,26 

11. Определение финансового результата 500 791 949 - - 

 

 

Імпорт послуг 

Документальне оформлення 

Договір із постачальником послуг — нерезидентом слід укладати у письмовій формі, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України або законом (ст. 6 Закону про ЗЕД). При складанні 

зовнішньоекономічного договору треба керуватися Положенням про форму ЗЕД, затвердженим 

наказом Мінекономіки № 201 від 06.09.01 р. Крім інших умов, договір повинен містити інформацію 

про валюту контракту, ціну та загальну вартість, умови платежів, врегулювання спорів у судовому 

порядку, скріплюватися підписами сторін. 

Згідно з ч. 1 ст. 181 ГКУ, печатка не є обов'язковим атрибутом господарського, в т. ч. 

зовнішньоекономічного договору. Але згідно з ч. 2 ст. 207 ЦКУ обов'язковість скріплення операції 

печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін договору. 

http://docs.dtkt.ua/doc/1085.19.0#st6
http://docs.dtkt.ua/doc/1028.716.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1028.716.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.26.0?page=6#pn1214
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.25.0?page=5#pn1100


 26 

Імпорт послуг не оформлюється митною декларацією.  

Затвердженої форми двосторонньогог акту немає, проте, для того щоб підтвердити факт здійснення 

господарської операцій, він повинен відповідати вимогам, установленим ст. 9 Закону про бухоблік № 

996 – XIV від 16.07.99 р. щодо обов'язкових реквізитів первинного документа. Форму акта з 

партнером необхідно погодити на етапі підписання договору. 

Валютний контроль 

Якщо наданню послуг передує передоплата, то така господарська операція підлягає валютному 

контролю. Така авансова оплата має бути оформленим актом про надання послуги протягом 90 

(Згідно з п. 1 Постанови №354) календарних днів з моменту оплати (ст. 2 Закону про розрахунки в 

інвалюті). 

Згідно з абз. 1 п. 4 постанови НБУ від 30.12.2003 р. № 597, якщо загальна вартість послуг за 

договором перевищує 50000 (з 04.06.15 р. Було 25000) євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті за 

офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на день укладення договору, 

обов'язково слід отримати акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру 

моніторингу зовнішніх товарних ринків, що засвідчує відповідність контрактних цін на послуги, які є 

предметом договору, кон'юнктурі ринку. Акт має бути наданий до обслуговуючого банку. 

Приклад  

01.04.2015 р. підприємство здійснило нерезиденту попередню оплату за консультаційні послуги. 

Вартість послуг — 10000 дол. США. Курс НБУ — 23,45 грн/USD. 06.04.2015 р. підписано акт 

наданих послуг на цю суму. Курс НБУ — 23,30 грн/USD. 

Відображення в обліку отримання послуг від нерезидента за передоплатою  

Дата  
Зміст господарської 

операції  

Бухгалтерський 

облік  
Сума, 

грн; 

USD/грн  

Коригування 

фінрезультату до 

оподаткування  

Д-т  К-т  Збільшення  Зменшення  

01.04.15 Перераховано передоплату 

за послуги нерезидента 

(10000 USD х 23,45 

грн/USD) 

3712  312  10000 

USD 

234500  

—  —  

01.04.15 Відображено ПЗ 

підприємством — 

одержувачем послуг 
(186.3 в) ПКУ) (10000 USD 

х 23,45 грн/USD) х 20% 

643  641  46900  —  —  

01.04.15 Нараховано ПК з ПДВ 641  644  46900  —  —  

01.04.15 Відображено закриття 

розрахунків з ПДВ 

644  643  46900  —  —  

06.04.15 Підписано акт наданих 

послуг (10000 USD х 23,30 

грн/USD) 

92  632  10000 

USD 

234500  

—  —  

06.04.15 Здійснено зарахування 

заборгованостей 

3712  632  10000 

USD 

234500  

—  —  

 

6. Отражение гарантийных обязательств, которые берет на себя импортер перед 

покупателями, в налоговом учете. 
 

Разницы, возникающие при формировании резервов (обеспечений): 

 

– формирование резервов и обеспечений для возмещения предстоящих расходов; 

http://docs.dtkt.ua/doc/1087.271.0#st9
http://docs.dtkt.ua/doc/1045.14246.0#pn6
http://docs.dtkt.ua/doc/1086.218.0#st2
http://docs.dtkt.ua/doc/1086.218.0#st2
http://docs.dtkt.ua/doc/1031.159.0#pn22
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ПКУ 
139.1. Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат 

139.1.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується: 
на суму витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних 

(майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою 

праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті) відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

139.1.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 
на суму витрат (крім оплати відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою 

праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті), які відшкодовані за рахунок 

резервів та забезпечень сформованих відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; 

на суму коригування (зменшення) резервів та забезпечень для відшкодування наступних 

(майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою 

праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті), на яку збільшився фінансовий 

результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 
Додаток РІ 

 
Різниці, на які збільшується фінансовий результат Різниці, на які зменшується фінансовий результат 

 

Код Назва різниці 
 

Сума Код Назва різниці 
 

Сума 

 
2. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) (статті 139, 141 розділу ІІІ Податкового кодексу 

України) 
 

Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (пункт 139.1 статі 139 розділу ІІІ Податкового кодексу 
України) 

 

2.1.1 сума витрат на формування резервів та 
забезпечень для відшкодування 
наступних (майбутніх) витрат (крім 
забезпечень на відпустки 

працівникам та інші виплати, пов’язані з 
оплатою праці, та резервів, визначених 
пунктами 139.2-139.3 статті 139 розділу 
ІІІ Податкового кодексу України) 
відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової 
звітності (підпункт 139.1.1 пункту 139.1 
статті 139 розділу ІІІ Податкового 
кодексу України) 

 2.2.1 сума витрат (крім оплати відпусток 

працівникам та інші виплати, 
пов’язані з оплатою праці, та 
резервів, визначених пунктами 139.2-
139.3 статті 139 розділу ІІІ 
Податкового кодексу України), які 
відшкодовані за рахунок резервів та 
забезпечень сформованих 
відповідно до національних 
положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової 
звітності  (підпункт 139.1.2 пункту 
139.1 статті 139 розділу ІІІ 
Податкового кодексу України) 

 

  
 
 

Х 

 2.2.2 сума коригування (зменшення) 
резервів та забезпечень для 
відшкодування наступних (майбутніх) 
витрат (крім забезпечень на 
відпустки працівникам та інші 
виплати, пов’язані з оплатою праці, 
та резервів, визначених пунктами 
139.2-139.3 статті 139 розділу ІІІ 
Податкового кодексу України), на яку 
збільшився фінансовий результат до 
оподаткування відповідно до 
національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової 
звітності  (підпункт 139.1.2 пункту 
139.1 статті 139 розділу ІІІ 
Податкового кодексу України) 

 

… 
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П(С)БО 11 «ЗОБОВ'ЯЗАННЯ» 
… 

13. Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат 

на: 

виплату відпусток працівникам; 

додаткове пенсійне забезпечення; 

виконання гарантійних зобов'язань; 

реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності; 

виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо. 

Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що 

включається до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"). 

… 

Приклад 

Підприємство торгує побутовою технікою та створює резерв на виконання гарантійних зобов'язань 

перед покупцями. Витрати на створення резерву відносять до витрат на збут. Для наочності 

розглянемо формування резерву в 2015 р. та зменшення його суми за підсумками роботи протягом 

2015 р., тобто у періодах, коли діють нові правила оподаткування прибутку. У 2015 р. підприємство 

створило резерв у сумі 55000 грн. Протягом 2015 р. було задоволено претензії покупців на суму 13500 

грн, а на кінець 2015 р. частину резерву списано як надміру нараховану суму — за оцінкою підсумків 

роботи в 2015 р. на наступний 2016 р. визначено резерв у сумі 20000 грн. Таким чином, списанню 

підлягає: 55000 - 13500 - 20000 = 21500 грн. Отже, на початок 2016 р. формується залишок резерву 

в сумі 20000 грн: нарахований резерв на 2015 р. за мінусом використаних та списаних сум протягом 

2015 р. Облік цих операцій показаний у таблиці. 

Бухгалтерський та податковий облік створення та використання резерву на виконання 

гарантійних зобов'язань 

Зміст операції  

Бухгалтерський 

облік  Сума, 

грн  

Коригування фінрезультату до 

оподаткування  

Д-т  К-т  Збільшення  Зменшення  

Створення резерву на виконання 

гарантійних зобов'язань перед 

покупцями 

93  473  55000  55000  —  

Витрати на проведення 

гарантійних ремонтів 

473  20,22,66,65,63  13500  —  13500  

Списано надміру нараховану 

суму резерву 

473  719  21500  —  21500  

До складу витрат у податковому обліку віднесено лише фактичні витрати на гарантійні ремонти в 

сумі 13500 грн. в періоді здійснення витрат. Операції створення резерву та сторнування його частини 

вилучено з податкового обліку: нівельовано витрати на створення резерву та доходи від його 

списання. 

 

7. Импорт основных средств: особенности формирования первоначальной стоимости 

объекта ОС. 
П (С)БО 7 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 

… 

7. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною 

вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. 

8. Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат: 

суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-

монтажних робіт (без непрямих податків); 

реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в 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 
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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, у якому вони 

придатні для використання із запланованою метою. 

Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних 

(створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які 

включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати". 

… 

8. Корректировки финансового результата в бухучете, проводимые для определения 

налога на прибыль во ВЭД:  

Витрати 

До 01.01.2015 р. діяли певні обмеження для включення вхідних послуг від партнерів-нерезидентів до 

складу податкових витрат. Наприклад, витрати на придбання у нерезидента послуг з консалтингу, 

маркетингу, реклами включалися до витрат у межах 4% доходу (виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному.  

З 01.01.2015 р. подібних обмежень немає. Але є інші види податкових різниць: 

20. Витрати на сплату процентів, які відповідали вимогам пункту 141.1 статті 141 розділу 

III цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, але не віднесені до складу витрат 

виробництва (обігу) згідно з положеннями пункту 141.2 статті 141 розділу III цього Кодексу у 

редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, підлягають врахуванню при визначенні фінансового 

результату до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів з 1 січня 2015 року з 

урахуванням обмеження, передбаченого пунктом 140.3 статті 140 розділу III цього Кодексу. 

[Пункт 20 підрозділу 4 розділу XX викладено у новій редакції згідно із Законом України N 71-

VІІІ від 28.12.2014 р. Зміни діють з 01.01.2015 р.] 

 

ПКУ: 140.1. Оподаткування процентів за борговими зобов'язаннями 

Під борговими зобов'язаннями для цілей даного пункту слід розуміти зобов'язання за будь-

якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за договорами фінансового 

лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення. 

 

140.2. Для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в пункті 140.1 цієї 

статті, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму 

власного капіталу більш ніж в 3, 5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються 

виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування 

збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за 

кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового 

результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за 

даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких 

процентів. 

Сума боргових зобов'язань та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як 

середнє арифметичне значень боргових зобов'язань та власного капіталу на початок та кінець 

звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у пункті 140.3 цієї статті. 

 

140.3. Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 цієї статті, 

які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до 

оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків до 

повного її погашення з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 цієї статті. 

_______________________________________________________________________________________ 

КоригПроц = Проценти - (ФінРез + ФінВитр + Аморт) х 50% 

Власний капітал підприємства, відображається у рядку 1495 балансу
.
 

Сума боргових зобов'язань підприємства з пов'язаними особами – нерезидентами (включаючи 

проценти) міститься в рядках 1510, 1515, 1600 та 1610 балансу.  

http://blank.dtkt.ua/blank/45
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Приклад. 

Сума процентів, що її нарахувало підприємство за кредитом від засновника-нерезидента, яка 

віднесена до витрат у 2015 р. (проведення Д-т 952 К-т 684), становить 42000 грн. Фінансовий 

результат до оподаткування за 2015 р. – 5200 грн, фінансові витрати – 54600 грн, амортизаційні 

відрахування – 4400 грн.  

КоригПроц = 42000 - (5200 + 54600 + 4400) х 50% = 9900 грн. 

Отже, суму фінрезультату до оподаткування за 2015 р. слід буде збільшити на 9900 грн.  

У майбутніх податкових періодах фінрезультат до оподаткування можна буде поступово зменшити 

на суму 9900 грн., зменшену щорічно на 5%, до повного її погашення з урахуванням обмежень, 

встановлених п. 140.2 ПКУ.  

Суть цієї норми полягає в «розстроченні» включення до податкових витрат суми процентів, що 

визначається за вищезазначеною формулою: спочатку вона повністю виключається зі складу витрат, 

а потім поступово знову включається протягом 20 років. 

ФР за 2016 р. зменшується на суму = КоригПроц за 2015 р. х 0,95) = 9900 х 0,95 = 9405 грн. 

ФР за 2017 р. зменшується на суму = (9900 – 9405) х 0,95 = 470,25 грн. .   

ФР за 2018 р. зменшується на суму = (9900 – 9405 – 470,25) х 0,95 = 23,5 грн.  

 

- отражение валютных кредитов и процентов по ним, возвратной финансовой помощи; 

 

Поняття кредиту визначено в ст. 1054 — 1057-1 ЦКУ, а поняття фінансового кредиту — в п. 3 ст. 1 

Закону про фінпослуги: це кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на 

визначений строк та під процент. У кредитному договорі визначаються: строки повернення кредиту, 

розмір процентів, також можливе визначення плати за інші послуги банку, пов'язані з видачею 

кредиту, а також у договорі визначаються санкції (штрафи, пеня тощо), які застосовуються до 

клієнта-позичальника за невиконання умов кредитного договору. 

Залежно від прийнятого графіка погашення кредиту у позичальника виникають зобов'язання щодо 

погашення кредиту — у певних сумах та на певні дати, які визначені в такому графіку. 

Але якщо позичальник не зможе вчасно погасити поточні зобов'язання за кредитом, відповідні суми 

(в межах кожного окремого простроченого платежу) стають простроченим кредитом, а також 

«вмикаються» санкції, передбачені кредитним договором. 

Облік прострочення кредиту 

Основна сума отриманого кредиту у валюті відображається на субрахунках 602, 604 

(короткострокові кредити) або 502, 504 та 612 (довгострокові кредити).  

Якщо частина основної суми короткострокового кредиту (як правило, це черговий платіж, не 

сплачений вчасно) стає простроченим зобов'язанням, то його слід перенести на субрахунок 606 — 

наступним днем після останнього строку сплати такої частини. Для довгострокових кредитів 

аналогічного субрахунку не передбачено, то ми пропонуємо обліковувати прострочені суми на 

субрахунку 612.  

Щодо простроченої суми відсотків за кредитом, то Інструкцією №291 не передбачено окремих 

субрахунків для обліку таких сум, тож усі відсотки обліковують на субрахунку 684, відсотки за 

своєю суттю є платою за кредит, а не штрафною санкцією. 

Курсові різниці.  

Заборгованість за основною сумою кредиту та за процентами є монетарною статтею у розумінні п. 4 

П(С)БО 21, тому за цими сумами розраховуються курсові різниці згідно з вимогами П(С)БО 21. 

Курсові різниці від перерахунку монетарних статей про фінансову діяльність, якими і є кредити 

банків, відображають у складі інших доходів (витрат), за винятком курсових різниць, які 

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.102?page=14#pn2529
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.25.0?page=17#st1054
http://docs.dtkt.ua/doc/1087.807.0#pn11
http://docs.dtkt.ua/doc/1087.807.0#pn11
http://docs.dtkt.ua/doc/1037.666.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1027.441.0#pn29
http://docs.dtkt.ua/doc/1027.441.0#pn29
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відображаються згідно з п. 9 П(С)БО 21. Факт прострочення кредиту не впливає на нарахування 

курсових різниць. 

Але «найцікавіші» платежі, які виникають у разі прострочення кредиту, — це, звичайно, штрафні 

санкції, визначені у кредитному договорі: штрафи, пеня. Такі санкції обліковують на кредиті 

субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» у кореспонденції з дебетом субрахунку 948 

«Визнані штрафи, пені, неустойки». Через субрахунок 948 штрафні санкції зменшують фінансовий 

результат до оподаткування.  

Розділ ІІІ ПКУ і, зокрема, ст. 140 ПКУ не передбачають відповідних коригувань на суми штрафних 

санкцій, тому вони включаються до розрахунку об'єкта оподаткування податком на прибуток!  

Приклад. Підприємство отримало короткостроковий кредит у сумі 3000 євро строком на три 

місяці (курс на дату отримання — 25 грн./євро). Графік погашення кредиту — щомісяця рівними 

платежами. Процентна ставка — 24% річних, фінансовий рік — 360 днів. Після закінчення першого 

місяця користування кредитом підприємство сплачує 1000 євро основної суми платежу та 

проценти у сумі 60 євро.  

На дату сплати першого платежу та процентів (проценти сплачено одночасно з їх нарахуванням) 

курс становить 26 грн/євро.  

Другий платіж у сумі 1000 євро та проценти в сумі 41 євро підприємство не сплатило вчасно (курс 

на дату сплати цього платежу та нарахування процентів — 25,6 грн/євро). Прострочення досягло 

10 днів, а за умовами договору за кожен день прострочення сплачується 0,1% від простроченої 

заборгованості, перерахованої в гривні за офіційним курсом на кожен день прострочення. Умовно 

сума штрафу становила 2700 грн. Курс на дату сплати простроченої суми кредиту та процентів — 

25,6 грн/євро.  

Облік прострочених платежів за кредитом у валюті 

Зміст господарської операції  

Бухгалтерський 

облік  Сума 

€/грн. 

Коригування фінрезультату 

до оподаткування  

Д-т  К-т  Збільшення  Зменшення  

Отримання кредиту (3000 євро х 

25 грн/євро=75000 грн.) 

312  602  3000 € 

75000,00  

—  —  

Нараховано проценти за перший 

місяць (60 євро х 26 грн/євро=1560 

грн.) 

951  684  60 € 

1560,00  

—  —  

Сплачено черговий платіж за 

кредитом 

602  312  1000 € 

26000,00  

—  —  

Сплачено проценти за перший 

місяць 

684  312  60 € 

1560,00  

—  —  

Нараховано курсову різницю: 

на суму чергового платежу: 

(26,0 - 25,0) грн./євро х 1000 євро 

= 1000 грн.; 

на залишок заборгованості: 

(26,0 - 25,0) грн./євро х 2000 євро 

= 2000 грн. 

974  602  1000,00 

2000,00  

—  —  

Нараховано проценти за другий 

місяць(41 євро х 25,6 

грн/євро=1049.60 грн.) 

951  684  41 € 

1049,60  

—  —  

Визнано в обліку прострочену 

суму кредиту за курсом 25,6 

грн/євро 

602  606  1000 € 

25600,00  

—  —  

Нараховано курсову різницю: 

на прострочену суму: 

602 

602  

744 

744  

400,00 

400,00  

—  —  

http://docs.dtkt.ua/doc/1027.441.0#pn51
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.110?page=14#st140
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(25,6 - 26,0) грн./євро х 1000 євро 

= -400 грн.; 

на непрострочений залишок 

заборгованості: 

(25,6 - 26,0) грн./євро х 1000 євро 

= -400 грн.; 

Нараховано штрафну санкцію за 

прострочення сплати кредиту та 

процентів (цифра умовна) 

948  685  2700,00  —  —  

Сплачено прострочену суму 

кредиту 

606  312  1000 € 

25600,00  

—  —  

Сплачено проценти за другий 

місяць 

684  312  41 € 

1049,60  

—  —  

Сплачено штрафну санкцію 685  311  2700,00  —  —  

 

ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ, 

ОТРИМАНОЇ ВІД ЗАСНОВНИКА 
 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 18 червня 2015 р. N 12810/6/99-99-19-02-02-15 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> щодо оподаткування поворотної 

фінансової допомоги, отриманої від засновника, та нарахування умовних відсотків у разі її 

неповернення протягом 365 днів і повідомляє. 

Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) 

поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за 

договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у 

вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення. 

Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", який набрав чинності з 

01.01.15 p., розділ III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу викладено у новій редакції. 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування є прибуток із 

джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення 

або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Відповідно до п. 18 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу за операціями, по 

яких витрати для цілей оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2015 року визначалися за 

датою перерахування коштів на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку, і 

станом на 1 січня у платника податку була наявна кредиторська заборгованість за такими операціями, 

при розрахунку об'єкта оподаткування сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок 

або в касу контрагента платника податку після 1 січня 2015 року, зменшує фінансовий результат до 

оподаткування. 

Отже, починаючи з 01.01.15 р. проводиться зменшення фінансового результату до 

оподаткування на суму поверненої поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку 

до 01.01.15 р. від осіб, які не є платниками податку на прибуток, та включеної до складу доходів 

при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток до цієї дати. 

Голова                                                      P. Насіров 

… 

140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується: 
…140.5.3. на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, 

розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації; 

 

учет разницы между договорной ценой и обычной ценой реализации и приобретения; 

 

ПКУ: 140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується: 
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140.5.1. на суму перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) вартістю 

реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках, 

визначених статтею 39 цього Кодексу; 

140.5.2. на суму перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, 

послуг) над звичайною ціною при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених 

статтею 39 цього Кодексу; 

… 

– ограничения при приобретении у неприбыльных организаций и у низконалоговых 

нерезидентов; 

 

140.5.4. на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та 

послуг (крім зазначених у пункті 140.2 та у підпункті 140.5.5 цього пункту та операцій, які визнані 

контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у: 

неприбуткових організацій, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі 

необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом 

звітного (податкового) року не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ. У разі 

якщо сума операцій перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на 1 січня звітного (податкового) року, коригування фінансового результату до оподаткування, 

визначені цим підпунктом, проводяться на всю суму операцій; 

[Абзац другий підпункту 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 викладено у новій редакції згідно із 

Законом України N 652-VIII від 17.07.2015 р. Зміни діють з 13.08.2015 р.] 

нерезидентів (в тому числі нерезидентів - пов'язаних осіб), що 

зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 
пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу. 

Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо: 

операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що 

обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються 

відповідно до статті 39 цього Кодексу; або операція не є контрольованою та сума таких витрат 

підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, 

встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБНОВЛЕННОМУ 

ПЕРЕЧНЮ ГОСУДАРСТВ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА. 
Правительство представило обновленный перечень государств (территорий), которые отвечают 

критериям, установленным пп. 39.2.1.2 НКУ, и одновременно отменил ранее действовавший 

(утвержден распоряжением КМУ N 449-р от 14.05.2015 г.). 

Указанный перечень используется для определения контролируемых операций в рамках 

трансфертного ценообразования, а необходимость его пересмотра связана с изменениями в 

законодательстве, действующими с 13 августа 2015 года (даты вступления в силу Закона N 609-VIII 

от 15.07.2015 г.). С этой даты при определении перечня государств больше не учитывается такой 

критерий, как не раскрытие в публичном доступе информации о структуре собственности 

юрлиц. 

Из нового перечня исключены такие государства, как Гваделупа, Грузия, Великое 

Герцогство Люксембург, Республика Мальта, Королевство Марокко, Объединенные Арабские 

Эмираты, Республика Сингапур, Швейцарская Конфедерация и Ямайка. 

 

Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, 

установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового 

кодексу України 
 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 14 травня 2015 р. N 449-р 

 

1. Відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу 

України затвердити перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим 

підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, згідно з 

додатком. 
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2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 

грудня 2013 р. N 1042 "Про затвердження переліку держав (територій), у яких ставки податку на 

прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні" 

(Офіційний вісник України, 2014 р., N 4, ст. 116). 

Прем’єр-міністр України                                         А. Яценюк 

Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 14 травня 2015 р. N 449-р 

 

ПЕРЕЛІК  

ДЕРЖАВ (ТЕРИТОРІЙ), ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ КРИТЕРІЯМ, УСТАНОВЛЕНИМ  

ПІДПУНКТОМ 39.2.1.2 ПІДПУНКТУ 39.2.1 ПУНКТУ 39.2 СТАТТІ 39 

ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  

 

1. Австрійська Республіка до 01.08.15 

2. Ангілья  

3. Князівство Андорра  

4. Антигуа і Барбуда  

5. Аруба 

6. Співдружність Багамських Островів  

7. Барбадос  

8. Королівство Бахрейн  

9. Беліз  

10. Бермудські Острови  

11. Республіка Болгарія  

12. Боснія і Герцеговина  

13. Британські Віргінські Острови  

14. Бруней-Даруссалам 

15. Республіка Вануату 

16. Віргінські острови Сполучених Штатів 

Америки 

17. Гваделупа до 16.09.15 

18. Гернсі  

19. Гібралтар  

20. Особливий адміністративний район 

Китаю Гонконг 

21. Гренада  

22. Грузія до 16.09.15 

23. Джерсі 

24. Ірландія 

25. Автономне співтовариство Канарські 

острови Королівства Іспанія  

26. Республіка Кабо-Верде  

27. Кайманові Острови  

28. Держава Катар  

29. Киргизька Республіка  

30. Республіка Кіпр  

31. Автономний край Косово і Метохія 

Республіки Сербія  

32. Кюрасао 

33. Королівство Лесото  

34. Республіка Ліберія  

35. Ліванська Республіка до 16.09.15 

36. Князівство Ліхтенштейн  

37. Велике Герцогство Люксембург до 

16.09.15 

38. Особливий адміністративний район 

Китаю Макао  

 

39. Колишня Югославська Республіка 

Македонія  

40. Федеративна територія Лабуан Малайзії  

41. Мальдівська Республіка  

42. Республіка Мальта до 16.09.15 

43. Королівство Марокко до 16.09.15 

44. Мартініка  

45. Республіка Маршаллові Острови  

46. Федеративні Штати Мікронезії  

47. Республіка Молдова  

48. Монтсеррат  

49. Республіка Науру 

50. Ніуе 

51. Об’єднані Арабські Емірати до 16.09.15 

52. Султанат Оман  

53. Острів Мен  

54. Острови Кука  

55. Острови Теркс і Кайкос 

56. Республіка Палау  

57. Республіка Панама  

58. Республіка Парагвай  

59. Співдружність Північних Маріанських 

Островів  

60. Автономний регіон Мадейра 

Португальської Республіки 

61. Республіка Сан-Маріно  

62. Демократична Республіка Сан-Томе і 

Прінсіпі  

63. Республіка Сейшельські Острови  

64. Сент-Вінсент і Гренадіни  

65. Сент-Кітс і Невіс  

66. Сент-Люсія  

67. Республіка Сінгапур  

68. Сінт-Мартен (Нідерландська частина)  

69. Республіка Судан  

70. Демократична Республіка Тімор-Лешті 

71. Туркменістан 

72. Республіка Узбекистан 

73. Французька Гвіана  

74. Чорногорія 

75. Швейцарська Конфедерація до 16.09.15 

76. Ямайка до 16.09.15 
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Приклад 1 Платник податку на прибуток, який за вимогами пп. 134.1.1 ПКУ зобов'язаний 

здійснювати коригування фінрезультату, придбав у червні 2015 р. товар на суму 20 тис. у. о. 

(операція в іноземній валюті під час первісного визнання становить 430 тис. грн) в іноземного 

постачальника, зареєстрованого в Республиці Болгарія. Нерезидент відповідно до Переліку №449-р 

зареєстрований у державі, яка відповідає критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 ПКУ.  

Відображення у декларації з прибутку можливе за двома варіантами: 

1) варіант — у межах реалізованого товару
1
: до кінця року реалізовано половину придбаного товару, 

відповідно фінрезультат для оподаткування податком на прибуток збільшується на (430 тис. грн : 50) 

х 30% = 64500 грн, у межах реалізованого товару; 

1
 Необхідно дочекатися позиції податкових органів з цього питання. 

2) варіант — у межах придбаного товару: до кінця року реалізовано половину придбаного товару, але 

фінрезультат для оподаткування податком на прибуток збільшується на 430 тис. грн х 30% = 129000 

грн. 

Приклад 2 Платник податку на прибуток, який за вимогами пп. 134.1.1 ПКУ зобов'язаний 

здійснювати коригування фінрезультату, придбав у червні 2015 р. товар на суму 20 тис. у. о. в 

іноземного постачальника. Проте операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає 

рівню звичайних цін, що буде обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній 

документації, які подаються відповідно до ст. 39 ПКУ. 

У цьому випадку відповідно до абз. 4 п.п.140.5.4 НКУ збільшувати фінрезультат не потрібно. 

 

– приобретение роялти у нерезидентов; 

 

ПКУ: 140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується: 
… 

140.5.5. на суму витрат по нарахуванню роялті на користь нерезидента, що перевищує суму 

доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному… 

 

Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:  

операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що 

обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються 

відповідно до статті 39 цього Кодексу; або операція не є контрольованою та сума таких витрат 

підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, 

встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту; 

140.5.6. на суму витрат по нарахуванню роялті на користь нерезидента, що перевищує суму 

доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному (крім суб'єктів господарювання, 

які здійснюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону 

України "Про телебачення і радіомовлення")… 

 

Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:  

операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що 

обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються 

відповідно до статті 39 цього Кодексу; або операція не є контрольованою та сума таких витрат 

підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, 

встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту; 

 

140.5.7. на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані 

на користь: 

1) нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 

пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу; 

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.117?page=13#pn2395
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.117?page=5#pn814
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2) нерезидента, який не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті, за 

виключенням випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати роялті іншим 

особам; 

3) нерезидента щодо об'єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у 

резидента України. 

У разі виникнення розбіжностей між контролюючим органом та платником податку стосовно 

визначення особи, у якої вперше виникли (були набуті) права інтелектуальної власності на об'єкт 

інтелектуальної власності, такі контролюючі органи зобов'язані звернутися до центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, для отримання 

відповідного висновку; 

4) нерезидента, який не підлягає оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентом 

якої він є; 

5) особи, яка сплачує податок у складі інших податків, крім фізичних осіб, які оподатковуються 

в порядку, встановленому розділом IV цього Кодексу; 

6) юридичної особи, яка відповідно до цього Кодексу звільнена від сплати цього податку чи 

сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена в пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу. 

Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо: 

операція є контрольованою та сума роялті відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у 

звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 

цього Кодексу; 

або 

операція не є контрольованою та сума роялті підтверджується платником податків за 

правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без 

подання звіту; 

 

ДФС. «ЗІР» 

Питання 20.07.15: В яких випадках платник податку може не застосовувати вимоги пп. 140.5.7 

п. 140.5 ст. 140 ПКУ щодо збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду на 

суму витрат по нарахуванню роялті та яка документація потрібна для підтвердження такої 

суми? 

Відповідь: Підпунктом 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 

N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), встановлено, що фінансовий результат 

податкового (звітного) періоду збільшується, зокрема на суму витрат по нарахуванню роялті у 

повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь: 

- нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 

ПКУ; 

- нерезидента, який не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті, за 

виключенням випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати роялті іншим 

особам; 

- нерезидента щодо об'єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у резидента 

України. 

У разі виникнення розбіжностей між контролюючим органом та платником податку стосовно 

визначення особи, у якої вперше виникли (були набуті) права інтелектуальної власності на об'єкт 

інтелектуальної власності, такі контролюючі органи зобов'язані звернутися до центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, для отримання 

відповідного висновку; 

- нерезидента, який не підлягає оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентом якої він є; 

- особи, яка сплачує податок у складі інших податків, крім фізичних осіб, які оподатковуються в 

порядку, встановленому розд. IV ПКУ; 

- юридичної особи, яка відповідно до ПКУ звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей 

податок за ставкою, іншою, ніж встановлена в п. 136.1 ст. 136 ПКУ. 
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Вимоги щодо пп. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 ПКУ можуть не застосовуватися платником податку, якщо: 

- операція є контрольованою та сума роялті відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті 

про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до ст. 39 ПКУ; 

або 

- операція не є контрольованою та сума роялті підтверджується платником податків за правилами 

звичайних цін відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту. 

Відповідно до пп. 39.4.3 п. 39.4 ст. 39 ПКУ платники податків, що здійснюють контрольовані 

операції, повинні вести та зберігати документацію щодо трансфертного ціноутворення. 

Згідно з пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПКУ документація з трансфертного ціноутворення (сукупність 

документів або єдиний документ, складений в довільній формі) повинна містити таку інформацію: 

а) дані про пов'язаних осіб, а саме: 

контрагента (контрагентів) контрольованої операції; 

осіб, які безпосередньо (опосередковано) володіють корпоративними правами платника податків у 

розмірі 20 і більше відсотків. 

Дані повинні бути такими, що дають змогу ідентифікувати таких пов'язаних осіб (включаючи 

найменування держав (територій), податковими резидентами яких є такі особи); 

б) загальний опис діяльності групи (включаючи материнську компанію та її дочірні підприємства), у 

тому числі організаційну структуру групи, опис господарської діяльності групи, політику 

трансфертного ціноутворення; 

в) опис операції, умови її здійснення (ціна, строки та інші визначені законодавством України 

обов'язкові умови договорів (контрактів); 

г) опис товарів (робіт, послуг), включаючи фізичні характеристики, якість і репутацію на ринку, 

країну походження і виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов'язану з якісними 

характеристиками товару (роботи, послуги); 

ґ) умови та строки здійснення розрахунків за операцією; 

д) чинники, які вплинули на формування та встановлення ціни; 

е) відомості про функції пов'язаних осіб, що є сторонами контрольованої операції, про використані 

ними активи, пов'язані з такою контрольованою операцією, та економічні (комерційні) ризики, які 

такі особи враховували під час здійснення контрольованої операції (функціональний аналіз та аналіз 

ризиків); 

є) економічний аналіз (включаючи методи, які застосовано для визначення умов контрольованої 

операції та обґрунтування причин вибору відповідного методу; суму отриманих доходів (прибутку) 

та/або суму понесених витрат (збитку) внаслідок здійснення контрольованої операції, рівень 

рентабельності; розрахунок ринкового діапазону цін (рентабельності) стосовно контрольованої 

операції з описом підходу до вибору зіставних операцій, джерела інформації, застосовані для 

визначення умов контрольованої операції); 

ж) результати порівняльного аналізу комерційних та фінансових умов операцій відповідно до пп. 

39.2.2 п. 39.2 ст. 39 ПКУ; 

з) відомості про проведене платником податку самостійне або пропорційне коригування податкової 

бази та сум податку відповідно до підпунктів 39.5.4 і 39.5.5 п. 39.5 ст. 39 ПКУ (у разі його 

проведення). 

 

9. Учет операций по приобретению иностранной валюты.  
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Исходя из п. 5 ПСБУ – 21 финансовый результат от операции приобретения иностранной 

валюты исчисляется на дату зачисления валюты на текучий счет предприятия (отражение валюты в 

составе активов). 

При этом финансовый результат рассчитывается как разница между курсом МВРУ, по 

которому приобреталась валюта и курсом НБУ на дату зачисления иностранной валюты на текучий 

валютный счст: 

- отрицательный результат отражается на субсчете 711 «Доход от купли-продажи 

иностранной валюты»; 

- положительный результат отражается на субсчете 942 «Расходы от купли-продажи 

иностранной валюты». 

 

Пример учета операцій по покупке иностранной валюты. 

2 марта 2015 г. банк на основании заявления предприятия зачислил 280000 грн. для приобретения 

$10 000 на балансовый счет 29000. На дату приобретения валюты (06.03.15 г.) курс МВРУ составил 

23 грн. За доллар США. Курс НБУ на 06.03.15 г. – 23,090564 грн. За 1 доллар США.  

 

Дата Содержание операции 

Бухгалтерский учет 
Сумма, 

$/грн. 
дебет кредит 

02.03.2015 г. 
Перечислены банку гривны ддля 

покупки иностранной валюты  
333 311 280000 

06.03.2015 г. 
Оприходована валюта по курсу НБУ 

(23,090564 х $10000) 
312 333 

$10000 

230905,64 

06.03.2015 г 

Отражена разница между курсом 

приобретения валюты на МВРУ и 

курсом НБУ (23 - 23,090564) х $10000) 

333 711 905 

06.03.2015 г Удержана стоимость услуг банка 92 333 1150,00 

06.03.2015 г 

Возвращен остаток денежных средствна 

текущий счет за вычетом комиссионных 

банка  

311 333 48850,00 

 

10. Особенности отражения в бухгалтерском учете отдельных видов 

внешнеэкономических операций:  

 

- списание валютных задолженностей с истекшим сроком исковой давности;  

Задолженность может быть классифицирована как безнадежная, если она отвечает какому-либо из 

критериев, перечисленных в п. 14.1.11 НКУ. Наиболее часто в ВЭД-отношениях задолженность 

признается безнадежной вследствие истечения срока исковой давности — п.п. «а» п.п. 14.1.11 

НКУ.  

ВЭД-сфере существует «своя» Конвенция об исковой давности (для Украины вступила в силу с 

01.04.94 г., письмо МИД Украины от 21.02.2001 г. № 21/19-612-267), ст. 8 которой срок исковой 

давности установлен продолжительностью в 4 года (при этом ч. 2 ст. 22 Конвенции допускает, что в 

любое время в течение срока исковой давности по письменному заявлению должника кредитору этот 

срок может быть продлен, однако все же согласно ст. 23 не может превышать 10 лет).  

Касается все это договорных отношений сторон стран-участниц, присоединившихся к Конвенции 

об исковой давности (перечень которых по состоянию на 27.03.2003 г. приведен в письме МИД 

Украины от 27.10.2003 г. № 72/17-612-4085) со следующими странами-участницами: Аргентина, 

Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бурунди, Венгрия, Гана, Гвинея, 

Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Монголия, Никарагуа, 

Норвегия, Парагвай, Польша, Республика Молдова, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, 

Словения, США, Уганда, Уругвай и Чешская Республика. В то же время, как оговорено ч. 3 ст. 3 
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Конвенции, если стороны договора купли-продажи в ясной форме исключили ее применение, то 

Конвенция не применяется.  

В ВЭД-отношениях при определении срока исковой давности возможны следующие варианты:  

1) в договоре указано, что отношения сторон регулируются законодательством Украины 

(соответственно срок исковой давности при этом в общем случае составляет 3 года) или 

законодательством третьего государства (тогда ориентируются на установленный таким 

законодательством срок);  

2) стороны ВЭД-договора являются субъектами из стран — участниц Конвенции об исковой 

давности и договорились о применении в своих отношениях ее положений (в таком случае в 

вопросах исковой давности руководствуются Конвенцией);  

3) в договоре не оговорено, право какого государства регулирует отношения сторон по 

договору. В таком случае нужно учитывать, что согласно ч. 1 ст. 44 Закона Украины «О 

международном частном праве» от 23.06.2005 г. № 2709-IV к договору применяется 

законодательство государства местонахождения субъекта хозяйствования, являющегося по 

договору купли-продажи продавцом.  

Пример списания безнадежной кредиторской денежной задолженности: 

 По договору купли-продажи налогоплательщик-покупатель получил от нерезидента товар 

стоимостью $10000. При ввозе (курс НБУ — 7,8 грн./$ (условно)) были уплачены таможенные 

платежи в сумме 24960 грн., в том числе:  

— ввозная таможенная пошлина — 7800 грн.;  

— ввозной НДС — 17160 грн.  

По истечении срока исковой давности кредиторская задолженность перед нерезидентом (товар 

нерезиденту так и не был оплачен) списывается как безнадежная. Курс НБУ на дату списания в 

2015 г. составил 20, 4 грн./$ (условно).  

№ п/п 
Содержание хозяйственной 

операции 

Бухгалтерский учет 
Сумма,  

$/грн. 
Дт Кт 

1 2 3 4 5 

   1 

— Уплачена ввозная таможенная 

пошлина (курс НБУ — 7,8 грн./$, 

условно): 

377 311 7800 

— ввозной НДС  (курс НБУ — 7,8 

грн./$, условно) 
377 311 17160 

2 
Оприходован импортный товар 

($10000 х 7,8 грн./$) 
28 632* 

$10000 

78000 

3 

В первоначальную стоимость товара 

включена ввозная таможенная 

пошлина 

28 377 7800 

4 

Отнесена в состав налогового кредита 

сумма ввозного НДС  

(на основании ГТД) 
641 377 17160 
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5 

На конец отчетного периода 

(квартала) отражена курсовая разница 

по монетарной (денежной) 

задолженности перед нерезидентом 

(допустим, курс НБУ на конец 

периода составил 7,7 грн./$) 

[$10000 х (7,7 грн./$ - 7,8 грн./$) = 

1000 грн.] 

632 714 1000 

6 

Отражена курсовая разница на дату 

списания безнадежной задолженности 

(предположим, сумма КР составляет 

126000 грн.  условно) (20,4 – 7,8) х 

$10000 

945 632 126000 

7 

Списана безнадежная (денежная) 

задолженность перед нерезидентом по 

окончании срока исковой давности 

(курс НБУ на дату списания составил 

20,4 грн./$) 

632 717 
$10000 

204000 

 Товарная задолженность перед нерезидентом  

Если от нерезидента была получена предоплата (аванс) за товар, но товар нерезиденту так и не был 

отгружен, то по истечении срока исковой давности кредиторская задолженность перед нерезидентом 

приобретает статус безнадежной задолженности и в учете включается в состав прочего 

операционного дохода записью Дт 681 — Кт 717 по курсу НБУ на момент возникновения такой 

задолженности перед нерезидентом. 

По адолженности, возникшей до 01.04.2011 г., предприятие получение аванса. уже отразило в 

валовых доходах по правилу первого события. 

Налоговики в отношении переходной безнадежной задолженности разъясняли, что ее сумму в 

доходы при списании ставить не нужно, если при получении аванса были отражены валовые доходы 

(ЕБНЗ в разделе 110.28).  

Однако с 01.01.2015 г. сумма списания второй раз попадет в доходы! 

Что касается НДС, то предварительная оплата стоимости экспортируемых товаров не приводила к 

возникновению НДС-обязательств и на налоговый учет по НДС никак не влияла (п. 187.11 НКУ). При 

экспорте (по ставке 0 %) налоговые обязательства начисляют по отгрузке (п.п. «б» п. 187.1 НКУ). 

Поэтому в НДС-учете списание безнадежной кредиторской задолженности никак не отразится. 

Пример списания безнадежной дебиторской товарной задолженности: 

№ п/п Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерский учет 
Сумма,  

€/грн. 
Дт Кт 

1 
Перечислена предоплата за товар 

нерезиденту (€10000 х 10,1 грн./ €) 
371 312 

€10000 

101 000 

2 

Начислена и уплачена пеня за нарушение 

сроков расчетов до решения суда (в 

размере 0,3 % стоимости товара, 

непоступившего от нерезидента) 

948 642 
10 000 

(условно) 

642 311 
10000 

(условно) 
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3 

Списана безнадежная (товарная) 

задолженность нерезидента по окончании 

срока исковой давности 
944 371 

€10000 

101 000 

Расходы, связанные со списанием 

дебиторской задолженности, отнесены на 

финансовый результат 
791 944 

€10000 

101 000 

4 
Сумма списанной безнадежной 

дебиторской задолженности отражена в 

забалансовом учете 
071 — 

€10000 

101 000 

 

Признаки безнадежной задолженности в налоговом учете для отнесения в расходы. 
 

ПКУ: 139.2. Резерв сумнівних боргів (РСБ) 

139.2.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується: 
на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; 

на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, 

визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, понад суму резерву сумнівних 

боргів. 

139.2.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування 

(зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності. 

 

Обовязковість нарахування РСБ визначена у п. 7 П(С)БО 10 та п. 2.8 разд. II П(С)БО 25. 

Створення РСБ необхідно для того, щоб відобразити в балансі суму поточної дебіторської 

заборгованості за чистою реалізаційною вартістю. 

Під резервування підпадає не вся поточна дебіторська заборгованість, а лише сумнівний борг, за 

яким повинні бути отримані грошові кошти.  

Величина резерву сумнівних боргів визначається за одним із методів, про що зазначено в 

обліковій политиці: 

- застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості; 

- застосування коефіцієнта сумнівності. 

За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву 

визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. 

За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина резерву розраховується множенням 

суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності. 

 

Малодоходні підприємства. У питаннях списання безнадійної заборгованості керуються виключно 

правилами, передбаченими П(С)БО та МСФО: 

– створення РСБ під грошову заборгованість здійснюється проведенням – Д-т 944 «Сунівні та 

безнадійні борги» К-т 38 рах. «Резерв сумнівних боргів»); 

– списання безнадійної заборгованості – Д-т 38 К-т 36 «Розрахунки з покупцями і 

замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами». Тобто процес списання супроводжує 

зменшення суми нарахованого РСБ на відповідну суму (п. 11 П(С)БО 10); 

– якщо суми нарахованого РСБ для списання безнадійної заборгованості недостатньо, 

суму перевищення відносять одразу до складу інших операційних витрат проведенням 

Д-т 944 К-т 36, 37; 

– Також проведенням Д-т 944 К-т 36, 37 відносять одразу до складу інших операційних 

витрат суму списання безнадійної дебіторської заборгованості, по якой створення РСБ 

не передбачено (п. 11 П(С)БО 10); 

Тобто всі витрати по Д-ту 944 враховуються у фінансовий результат. 

Високодоходні підприємства. Коригування проводиться лише по дебіторській заборгованості.  
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– проведенням Д-т 944 К-т 36, 37 відносять до складу інших операційних витрат без 

коригування суму списання безнадійної дебіторської заборгованості, по якой створення 

РСБ не передбачено, тобто «негрошової». (п. 11 П(С)БО 10); 

– підприємства, які ведуть облік відповідно до МСФО та вирішили не створювати РСБ, 

вони списують безнадійну дебіторську заборгованістьі не коригують фінансовий 

результат; 

– суму витрат на створення РСБ , яку підприємство віднесло до складу інших операційних 

витрат проведенням Д-т 944 К-т 38 з витрат фактично виключають шляхом збільшення на 

цю суму фінансового результату (абз. 2 пп. 139.2.1);  

– фінансовий результат збільшується (виключається з витрат) на суму витрат від списання 

дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів проведенням Д-т 944 К-

т 36, 37 (абз. 3 пп. 139.2.1) ; 

– фінансовий результат зменшується (включається до витрат) на суму коригування 

(зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат.  

1) Зменшення РСБ відбувається в разі, якщо РСБ спочатку створений у більшій сумі, ніж 

фактична сума заборгованості і резерв зменшується проведенням Д-т 38 К-т 719 «Інші 

доходи від операційної діяльності» 

2)  Зменшення РСБ відбувається в разі, якщо підприємство списує безнадійну дебіторську 

заборгованість за рахунок РСБ проведенням Д-т 38 К-т 36, 37. 

 

Перехідна безнадійна дебіторська заборгованість. 

 

Якщо створення РСБ під грошову заборгованість (Д-т 944 К-т 38 рах.) відбулось до 01.01.15 р. і в 

бухгалтерському обліку вже було віднесено на витрати, то списання безнадійної заборгованості в 

2015 р. (Д-т 38 К-т 36, 37) не впливає на фінансовий результат 2015 р. 

Ті підприємства, які не створювали РСБ, при списанні безнадійної заборгованості в 2015 р. (Д-т 944 

К-т 36, 37) включать цю суму до витрат і зменшать фінансовий результат 2015 р. Також в витрати 

попаде сума сисання безнадійної заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів (Д-т 944 К-т 

36, 37). 

 

- учет внесения иностранных инвестиций в уставный капитал, их возврат; 
 

Основным документом, регулирующим правоотношения в сфере иностранного 

инвестирования, является Закон о режиме иностранного инвестирования от 19.03.1996 г. N 93/96-ВР. 

 

Иностранные инвестиции и инвестиции украинских партнеров, включая взносы в уставный 

капитал предприятий, оцениваются в иностранной конвертируемой валюте и в валюте Украины по 

договоренности сторон на основе цен международных рынков или рынка Украины (ч. 1 ст. 5 

Закона о режиме иностранного инвестирования). 

Пересчет инвестиционных сумм в иностранной валюте в валюту Украины осуществляется по 

официальному курсу валюты Украины, определенному Национальным банком Украины. 

 

В соответствии со ст. 2 Закона о режиме иностранного инвестирования иностранные 

инвестиции могут осуществляться в виде: 

- иностранной конвертируемой валюты; 

- валюты Украины — в соответствии с законодательством Украины; 

- любого движимого и недвижимого имущества и связанных с ним имущественных прав; 

- акций, облигаций, других ценных бумаг, а также корпоративных прав (прав собственности на 

часть (пай) в уставном капитале юридического лица, созданного в соответствии с законодательством 

Украины или законодательством других стран), выраженных в конвертируемой валюте; 

- денежных требований и права на требования выполнения договорных обязательств, которые 

гарантированы первоклассными банками и стоимость которых выражена в конвертированной 

валюте, подтвержденной согласно законам (процедурам) страны инвестора или международным 

торговым обычаям; 

- любых прав интеллектуальной собственности, стоимость которых в конвертированной валюте 

подтверждена согласно законам (процедурам) страны инвестора или международным торговым 

обычаям, а также подтвержденная экспертной оценкой в Украине, включая легализованные на 

территории Украины авторские права, права на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, знаки для товаров и услуг, ноу-хау и т. п.; 
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- прав на осуществление хозяйственной деятельности, включая права на пользование недрами и 

использование природных ресурсов, предоставленных в соответствии с законодательством или 

договорами, стоимость которых в конвертированной валюте подтверждена согласно законам 

(процедурам) страны инвестора или международным торговым обычаям; 

- других ценностей в соответствии с законодательством Украины. 

 

Иностранные инвестиции в Украину в денежной форме разрешается осуществлять в гривнях и 

иностранной валюте исключительно 1 группы Классификатора иностранных валют (п. 1.3 

Положения о порядке иностранного инвестирования в Украину, утвержденного постановлением 

Правления НБУ от 10.08.2005 г. N 280. 

Для осуществления иностранных инвестиций в Украину иностранный инвестор имеет 

право  
- открыть инвестиционный счет и перечислять на него иностранную валюту из-за рубежа; 

- перечислить непосредственно на текущий счет резидента иностранную валюту из-за рубежа; 

- осуществить продажу иностранной валюты с инвестиционного счета и зачислить на 

инвестиционный счет средства в гривнях, полученных от продажи иностранной валюты, для 

дальнейшего осуществления иностранной инвестиции; 

- перечислить из собственного инвестиционного счета средства в гривнях и иностранной 

валюте на текущий счет резидента или инвестиционный счет другого иностранного инвестора; 

- перечислить средства в иностранной валюте 1 группы Классификатора иностранных валют и 

гривни с собственного текущего счета физического лица — нерезидента в уполномоченном банке на 

его инвестиционный счет. 

 

Формирование уставного капитала и задолженности участников перед хозяйственным 

обществом отражается записью по дебету счета 46 "Неоплаченный капитал" и кредиту счета 40 

"Зарегистрированный (паевой) капитал" по каждому участнику общества исходя из курса НБУ на 

дату подписания учредительных документов. 

Задолженность инвесторов в иностранной валюте в бухгалтерском учете следует рассматривать 

как монетарную статью, по которой следует исчислять курсовые разницы. 

 

Порядок отражения курсовых разниц по расчетам с учредителями в иностранной валюте с 9 

августа 2013 года претерпел изменения в соответствии с Приказом Минфина N 627 от 27.06.2013 г. 

Так, курсовые разницы, возникающие в результате пересчета обязательств учредителей при 

формировании уставного капитала, отражаются в составе дополнительного капитала (абзац 4 п. 8 

П(С)БУ 21), а не на счетах классов 7 и 9. 

Именно на субсчете 423 "Накопленные курсовые разницы" и нужно отражать курсовые 

разницы, которые образовались от перерасчета задолженности с учредителями в иностранной валюте 

и по зарубежным хозяйственным единицам, а не на субсчете 425 "Прочий дополнительный капитал". 

Курсовые разницы, которые возникают относительно дебиторской задолженности или 

обязательств по расчетам с хозяйственной единицей за пределами Украины, погашение которых не 

планируются и не являются вероятными в ближайшей перспективе, отражаются в составе прочего 

дополнительного капитала и отражаются в прочем совокупном доходе (п. 9 П(С)БУ 21). 

 

В случае продажи или ликвидации хозяйственной единицы за пределами Украины накопленная 

сумма курсовых разниц (по дебиторской задолженности или обязательствам по расчетам с 

зарубежной хозяйственной единицей), отраженная в составе прочего дополнительного капитала, 

включается в состав прочих доходов (расходов) того отчетного периода, в котором признается 

прибыль или убыток от продажи (ликвидации) хозяйственной единицы за пределами Украины и 

отражается в прочем совокупном доходе (п. 14 П(С)БУ 21). 

 

Следовательно, получение от нерезидента денежных средств в иностранной валюте в качестве 

взноса в уставный капитал не приводит к возникновению доходов. 

 

Пример. В январе 2014 года подписан учредительный договор о создании предприятия с 

иностранными инвестициями и уставным капиталом в размере $ 100 000 (799 300 в гривневом 

эквиваленте). Одним из учредителей данного предприятия является иностранный инвестор — 

юридическое лицо. 

В соответствии с условиями договора иностранный инвестор осуществляет взнос в уставный 

капитал предприятия иностранной валютой в размере $ 30 000, а украинский участник 
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(юридическое лицо) — эквивалент в гривнях, который равен $ 70 000. При этом до регистрации 

предприятия в январе 2014 года иностранным участником внесено на текущий счет $ 10 000, а 

украинским участником — 300 000 грн. Оставшаяся сумма взносов внесена учредителями 26 марта 

2014 года. 

 

N  

п/п 

Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, 

грн. 

Бухгалтерский учет 

дебет кредит 

1. Зачисление на текущий счет 

предприятия денежных средств в 

виде предварительного взноса 

участника-резидента в уставный 

капитал 

300 000 311 
404 "Внески до 

незареєстрованого 

статутного капіталу" 

 

2. Зачисление иностранной валюты на 

текущий счет предприятия в виде 

предварительного взноса нерезидента 

в уставный капитал 

(курс НБУ — 7,993 грн. за $ 1) 

$ 10 000*  

79 930 

312 404 

 

3. Отражение уставного капитала в 

соответствии с учредительными 

документами (курс НБУ — 7,993 грн/ 

за $ 1 на дату подписания 

учредительных документов): 

   

3.1. - резидента $ 70 000 

559 510 

461 401 "Статутний капітал" 

 

3.2. - нерезидента $ 30 000  

239 790 

462 401 

4. Списание сумм предварительного 

взноса участников в уменьшение 

неоплаченного капитала 

(курс НБУ — 7,993 грн. за $ 1) 

300 000 404 461 

$ 10 000 

79 930 

404 462 

5. Зачисление иностранной валюты в 

счет окончательного погашения 

задолженности иностранного 

инвестора по взносу в уставный 

капитал (курс НБУ — 10,5857 грн. за 

$ 1) 

$ 20 000 211 516 312 462 

6. Отражение курсовой разницы на дату 

окончательного погашения 

задолженности иностранным 

инвестором [$ 20 000 х (10,5758 грн. 

за $ 1 — 7,993 грн. за $ 1)] 

51 656 462 423 

7. Зачисление на текущий счет 

предприятия денежных средств в счет 

окончательного погашения 

задолженности резидента по взносу в 

уставный капитал 

259 510 311 461 

 

Кредитовое сальдо по субсчету 423 (в примере — это 51 656 грн.) будет отражаться в строке 

1410 Баланса (Отчета о финансовом положении) (форма N 1) и в строке 2410 Отчета о финансовом 

положении (Отчета о совокупном доходе) (форма N 2). 

В случае если информация о размере накопленных курсовых разниц отвечает признакам 

существенности, она раскрывается в дополнительно вписываемой статье "Накопичені курсові 

різниці" (строка 1412 Баланса). Отрицательная курсовая разница приводится в строке 1412 в скобках. 

В итог баланса включается общая сумма дополнительного капитала (строка 1410). 

 

- валютные командировки. Излишне израсходованные средства. Расчет корпоративной 

карточкой; 
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Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом 

Мінфіну України від 13.03.98 р. № 59 із змінами від 04.08.2015 р. № 694: 

 

– скасовано необхідність реєстрації відрядженої особи у відповідному журналі;  

– якщо дата на транспортному квітку не збігається з датою прибуття працівника з 

відрядження згідно з наказом про відрядження, з дозволу керівника підприємства 

береться до уваги затримка у відрядженні на вихідні або святкові й неробочі дні. За ці 

дні працівникові не відшкодовуються добові витрати, витрати на найм житлового 

приміщення та інші витрати, крім витрат на проїзд з місця відрядження до місця 

постійної роботи;  

– при відрядженнях в межах України керівникам підприємств дозволили особисто 

вирішувати питання щодо відшкодування своїх витрат на перевезення багажу понад 

вагу, вартість перевезення якої входить до вартості квитка, крім міністрів та керівників 

інших центральних органів виконавчої влади. 

 

Аванс у валюті 

Забезпечити працівника авансом перед відрядженням  – обов'язок роботодавця.  

Ст. 121 КЗпП, передбачає гарантії працівникам при службових відрядженнях і в абзаці другому якої 

сказано: працівникам, які скеровуються у відрядження, виплачуються добові за час перебування у 

відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму житлового 

приміщення в порядку і розмірах, що встановлюються законодавством.  

Невиплата авансу є невиконанням обов'язків працедавця, встановлених ст. 21 КЗпП: забезпечувати 

умови праці, необхідні для виконання роботи. 

Законодавство не встановлює для роботодавців (крім бюджетників) ані строку видачі такого авансу, 

ані валюти, в якій він має бути виплачений. Тож формально роботодавець має право надати 

працівникові навіть при закордонному відрядженні аванс у гривнях та перекласти таким чином на 

працівника клопіт з обміну гривні на потрібну валюту. 

Для того, щоб отримати з уповноваженого банку готівку в іноземній валюті на відрядження, згідно з 

п. 2.2 Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені 

постановою НБУ від 30.05.2007 р. №200, роботодавець надає банку: 

— заяву на видачу готівки (форма якої затверджена додатком 10 до Інструкції про касові операції); 

— довіреність представнику на отримання готівки; 

— лист-розрахунок, який містить прізвище, ім'я та по батькові осіб, які виїжджають за кордон, та 

розрахунок витрат. 

На практиці роботодавці часто надають працівникові, який скеровується у відрядження, 

корпоративну картку. Така картка створюється до корпоративного рахунку в банку і є іменною, 

тобто оформляється на довірену особу роботодавця, і договором із банком забороняється іншим 

особам користуватися такою карткою. Кошти, зняті з такої картки (або через банкомат, або 

шляхом розрахунку карткою за товари/послуги), вважаються отриманими працівником під звіт, і він 

повинен за них відзвітувати після повернення з відрядження. 

Повернення з відрядження – документальне оформлення 

Згідно з пп. 170.9.2 ПКУ, звіт про використання коштів, виданих на відрядження, подають за 

формою, встановленою наказом Міндоходів від 24.12.2013 р. №845 до закінчення п'ятого 

банківського дня, наступного за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження.
  

Якщо витрати на відрядження були оплачені з використанням корпоративних платіжних карток 

звіт подають до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження — за 

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=4#st121
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0#st21
http://docs.dtkt.ua/doc/1137.695.0#pn45
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.110?page=17#pn3149
http://dtkt.com.ua/show/0sid1111.html?id_rubrik=&id_specific=&name_blank=%C7%E2%B3%F2+%EF%F0%EE+%E2%E8%EA%EE%F0%E8%F1%F2%E0%ED%ED%FF+%EA%EE%F8%F2%B3%E2&type_search=all&Search_blank=%21&search.x=4&search.y=6&search=%21
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отриманою готівкою з платіжної карти або 10 банківських днів, якщо розрахунки за платіжною 

карткою проводилися у безготівковій формі (пп. 170.9.3 ПКУ). 

За наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається платником податку до каси  або 

зараховується на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання авансового звіту. 

Згідно з п. 8.4 Правил №200, невикористаний залишок готівкової іноземної валюти, що була 

отримана юридичною особою – резидентом з поточного рахунку в іноземній валюті для забезпечення 

витрат на відрядження працівників за кордон, підлягає зарахуванню безпосередньо на поточний 

рахунок в іноземній валюті юридичної особи – резидента протягом п'яти банківських днів з часу його 

оприбуткування до каси юридичної особи – резидента. 

Щодо витрат, які зазначаються працівником у авансовому звіті, то ті з них, які були понесені в 

іноземній валюті, мають зазначатися як у гривнях, так і в валюті, в якій вони були понесені. Сума 

наведених у ньому добових має підтверджуватися наказом про відрядження (розміром і строком 

перебування у відрядженні) та відмітками про перетин кордону у закордонному паспорті працівника 

(за необхідності), а решта витрат – ще й відповідними первинними документами.  

За п. 19 Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом 

Мінфіну України від 13.03.98 р. №59., у разі відсутності підтвердних документів про обмін валюти, в 

якій видано аванс, у національну валюту держави відрядження перерахунок витрат, здійснених у 

відрядженні, що підтверджені документально, здійснюється виходячи з крос-курсу, розрахованого за 

офіційним обмінним валютним курсом, установленим НБУ на день затвердження авансового звіту. 

 

ПЛАТІЖНІ КАРТКИ У ВІДРЯДЖЕННІ. 

 

Витяг зі статті у Балансі № 18 за 2015 р. від 02.03.2015 р. 
 

Корпоративна платіжна картка (далі - КПК), якщо вона отримана у власність підприємства і 

договором з банком визначена її вартість (плата за випуск КПК), відображається: 

- за дебетом рахунка 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (якщо картка емітована на 

строк не більше року), зі списанням у момент передачі довіреній особі з кредиту рахунка 22 у дебет 

рахунка 92 "Адміністративні витрати"; 

- за дебетом субрахунка 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" (якщо картка емітована 

на строк більше року), з нарахуванням амортизації згідно з вибраним для МНМА методом (див. п. 27 

П(С)БО 7) проведенням Дт 92 - Кт 132. 

Якщо КПК передається підприємству в користування, то обліковувати її на балансі 

підприємства не потрібно. Плата за щорічне обслуговування КПК, комісії за зняття готівки, 

безготівкове перерахування, конвертацію валюти тощо відображаються також на рахунку 92. 

 

КПК. Як ми вже згадували в консультації на с. 20 цього номера, дата фактичного списання 

грошей з поточного рахунка згідно з банківською випискою не завжди збігається з датою операції за 

допомогою КПК (тобто з датою зняття з КПК готівки згідно з чеком банкомату або з датою оплати за 

безготівковим розрахунком згідно з квитанцією платіжного терміналу). Щоб такий нюанс знайшов 

відображення в обліку, вважаємо за можливе окремо вести облік за заблокованими і фактично 

списаними з рахунка сумами. Для цього можна використовувати такі субрахунки: 

- 3131 "Кошти в національній валюті на КПК" або 3141 "Кошти в іноземній валюті на КПК" - 

для обліку руху коштів за даними банківської виписки; 

- 3132 "Кошти в національній валюті, використані держателем КПК" або 3142 "Кошти в 

іноземній валюті, використані держателем КПК" - для обліку коштів, використаних підзвітною 

особою, але поки що не списаних з КПК (тобто за заблокованими сумами). 

 

Режим використання субрахунків 3132 та 3142 буде таким: 

- за кредитом відображається використання коштів з КПК на підставі чеків банкомату, а також 

сліпів, квитанцій платіжного терміналу, поданих працівником разом з авансовим звітом (тобто 

блокування сум на поточному рахунку з використанням КПК) у кореспонденції з дебетом 

субрахунка 372; 

- за дебетом відображається списання заблокованих коштів з КПК на підставі банківської 

виписки кореспонденцією Дт 3132 - Кт 3131 для коштів у національній валюті і Дт 3142 - Кт 3141 для 

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.110?page=17#pn3149
http://docs.dtkt.ua/doc/1137.695.0#pn106
http://docs.dtkt.ua/doc/1036.158.0#pn182
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коштів в іноземній валюті. 

Залишок за кредитом субрахунків 3132 та 3142 свідчить про зняті з КПК підзвітною особою 

суми, які не відображені в банківській виписці. У балансі наводиться згорнуте сальдо субрахунків 

3131 та 3132 (або 3141 та 3142). 

 

Приклад. Відрядження за кордон - використання інвалютної КПК 

 

Начальник відділу продажів Петухов П. П. був у закордонному відрядженні в Німеччині в 

період із 04.02.15 р. по 10.02.15 р. (7 днів). Аванс на відрядження йому був перерахований на КПК, 

валюта якої - євро. Добові для відряджень до країн єврозони встановлено в розмірі 40 євро на добу. 

Квитки на літак загальною вартістю б 000 грн. працівникові придбало підприємство за 

безготівковим розрахунком. Перебуваючи у відрядженні, працівник: 

- 04.02.15 р. зняв із картки 300 євро (чек банкомата надано); 

- 10.12.15 р. заплатив за проживання за безготівковим розрахунком 1 150 євро. 

 

У таблиці покажемо бухоблік операцій (курс НБУ - умовний). Для дотримання вимог п. 8 

П(С)БО 21 обліковою політикою підприємства передбачено, що курсові різниці на дату операції 

розраховуються за всією статтею. 

 

N 

п/п 

Зміст операції Первинні 

документи 

Бухгалтерський облік 

Дт Кт Сума 

1 2 3 4 5 6 

1 28.01.15 р. придбано працівникові авіаквитки Наказ на 

відрядження, 

виписка банку 

377 311 6 000,00 

2 28.01.15 р. перераховано на купівлю інвалюти (€1 500) 36 

000 грн. з урахуванням комісійних банку* 

Платіжне 

доручення 

333 311 36 000,00 

3 02.02.15 р. €500 зараховано на поточний рахунок 

підприємства. Курс НБУ - 18,28 грн. за €1 

 (€1 500 х 18,28)** 

Виписка банку 312 333 €1 500,00  

27 420,00 

4 02.02.15 р. нараховано витрати на купівлю інвалюти. Курс 

купівлі на МВРУ - 23,60 грн. за €1 [€1500 х (23,60 - 18,28)] 

Виписка банку 942 333 7 980,00 

5 02.02.15 р. відображено комісію банку в розмірі 0,4 % 

вартості інвалюти, придбаної за курсом МВРУ  

(€1 500 х 23,60 х 0,4 %) 

Виписка банку 92 333 141,60 

6 02.02.15 р. повернено залишок на поточний рахунок у 

гривнях 

Виписка банку 311 333 458,40 

7 02.02.15 р. Перераховано  €1 500 на КПК. Курс НБУ - 

18,28 грн. за €1 

Платіжне 

доручення 

3141 312 €1 500,00  

27 420,00 

8 04.02.15 р. знято в банкоматі готівкою €300. Курс НБУ - 

18,37 грн. за €1 

Чек банкомату 3722 3142 €300,00 

5 511,00 

9 05.02.15 р. списано кошти з КПК згідно з випискою банку. 

Курс НБУ - 19,03 грн. за €1 

Виписка банку 3142 3141 €300,00  

5 709,00 

10 05.02.15 р. відображено курсову різницю за субрахунком 

3141 [€1 500 х (19,03 - 18,28)] 

Виписка банку 3141 714 1 125,00 

11 05.02.15 р. відображено курсову різницю за субрахунком 

3142 [€300 х (19,03 - 18,37)1 

Виписка банку 945 3142 198,00 

12 05.02.15 р. відображено комісію банку за зняття готівки 

(2% від суми зняття) (€300 х 2 % х 19,03) 

Виписка банку 92 3141 €6,00  

114,18 

13 10.02.15 р. за безготівковим розрахунком оплачено 

проживання в готелі в сумі €1 150. Курс НБУ - 28,57 грн. за 

€1 

Рахунок за 

готель, квитанція 

платіжного 

терміналу 

3722 3142 €1 150,00  

32 855,50 

14 11.02.15 р. списано вартість проживання з КПК згідно з 

випискою банку. Курс НБУ - 28,08 грн. за €1 

Виписка банку 3142 3141 €1 150,00  

32 292,00 

15 11.02.15 р. відображено курсову різницю за субрахунком 

3141 [€1 194 х (28,08 - 19,03)] 

Виписка банку 3141 714 10 805,70 
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16 11.02.15 р. відображено курсову різницю за субрахунком 

3142 [€1 150 х (28,08 - 28,57)] 

Виписка банку 3142 714 563,50 

17 12.02.15 р. затверджено авансовий звіт: 

- €280 (€40 х 7 д.) - добові (за курсом НБУ на день зняття 

готівки***, тобто на 04.02.15 р. - 18,37 грн. за €1) 

Авансовий звіт 93 3722 €280,00  

5 143,60 

- €15 - проїзд у громадському транспорті (оригінали 

транспортних квитків) (за курсом НБУ на день зняття 

готівки***, тобто на 04.02.15 р. - 18,37 грн. за €1) 

93 3722 €15,00 

275,55 

- €1 150 - проживання (за курсом НБУ на день оплати***, 

тобто на 10.02.15 р. - 28,57 грн. за €1) 

93 3722 €1 150,00  

32 855,50 

18 12.02.15 р. списано на витрати вартість авіаквитків 

(працівник надав оригінал відривної частини посадочного 

талона) 

Авансовий 

звіт****, 

посадочний 

талон 

93 377 6 000,00 

19 12.02.15 р. повернено працівником невитрачені кошти (€5) 

у касу підприємства. 

Курс НБУ - 28,87 грн. за €1 (€5 х 28,87) 

Прибутковий 

касовий ордер 

302 3722 €5,00  

144,35 

20 12.05.15 р. відображено курсову різницю за субрахунком 

372 [€5 х (28,87 - 18,37)] 

Бухгалтерська 

довідка 

3722 714 52,50 

21 12.02.15 р. €5 зараховано на поточний інвалютний рахунок 

підприємства 

Видатковий 

касовий ордер, 

виписка банку 

312 302 €5,00  

144,35 

* З 01.01.15 р. пенсійний збір при купівлі іноземної валюти юридичні особи не сплачують (п. 5 ст. 1 

Закону від 26.06.97 p. N 400/97-ВР). 

** Інвалюта, що надійшла, обліковується за курсом НБУ, що діє на день її надходження на 

поточний рахунок підприємства (п. 5 П(С)БО 21). 

*** Витрати на відрядження в межах суми виданого авансу відображаються за курсом НБУ на 

0.00 годин дати видачі авансу (п. 5, 6 П(С)БО 21). Працівник отримував аванс двічі - при знятті готівки 

(04.02.15 р.) і при безготівковій оплаті проживання (10.02.15 р.). Тому для кожного виду витрат 

використовується свій валютний курс (залежно від того, за рахунок якого авансу вони здійснені). Так, за 

рахунок знятої готівки працівник придбав квитки на транспорт, а також отримав добові. Добові в 

розмірі 40 євро в день перерахунку за курсом НБУ на дату отримання авансу, що не перевищувало 

граничний розмір добових, установлений пп. 170.9.1 ПК (з розрахунку на 7 днів це 6 394,50 грн. (1 218 грн. 

х 0,75 х 7 днів). Тому наднормативної видачі добових у нашому випадку не буде. 

**** Хоча в авансовому звіті і не буде згадано, що працівникові придбавалися авіаквитки (оскільки 

за них він звітувати не повинен), такий звіт підтверджуватиме, що працівник дійсно був у відрядженні 

та використав придбані авіаквитки. 

 

На КПК залишилася невикористана сума 44 євро, яка за курсом НБУ 28,08 грн., що діяв на 

11.02.15 p., становить 1 235,52 грн. (кошти підприємства). 

 

Приклад. Відрядження за кордон - використання КПК у гривні 

 

Фінансовий директор Марченко М. М. з 09.02.15 р. по 13.02.15 р. (5 днів) була у відрядженні в 

Австрії. Аванс на відрядження їй видавався з використанням КПК, валюта якої - гривні. Марченко 

М. М.: 

- 04.02.15 р. зняла в банкоматі 5 400 грн., з яких: 400 грн. (200 грн. х 2) - добові по Україні за 2 

дні (09.02.15 р. і 13.02.15 p.), вартість квитків на автобус із Дніпропетровська до аеропорту 

Бориспіль - 480 грн., у т. ч. ПДВ - 80 грн., і вартість квитків на літак - 4 520 грн.; 

- 09.02.15 р. зняла за кордоном із картки готівку в розмірі 850 євро, за рахунок яких оплатила 

проживання вартістю 800 євро (рахунок і чек про оплату від 11.02.15 p.). Добові витрати за 

кордоном (за 3 дні), установлені в розмірі 30 євро на день, вона частково здійснила за свій рахунок. 

(євро/грн.) 

N 

п/п 

Зміст операції Первинні 

документи 

Бухгалтерський 

облік 

Дт Кт Сума 

1 2 3 4 5 6 

1 04.02.15 р. зараховано кошти на поточний рахунок, до Виписка банку 3131 311 35 000,00 
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якого відкрито КПК 

2 04.02.15 р. отримано з КПК готівкові гривні Чек банкомату 3721 3132 5 400,00 

3 05.02.15 р. списано кошти з КПК Виписка банку 3132 3131 5 400,00 

4 05.02.15 р. відображено комісію за зняття грошей з КПК у 

розмірі 0,75 % від суми списаних коштів (5 400 х 0,75 %) 

Виписка банку 92 3131 40,50 

5 09.02.15 р. знято €850 через банкомат. Курс НБУ - 26,39 

грн. за €1 

Чек банкомату 3722 3132 €850,00  

22 431,50 

6* 11.02.15 р. відображено списання коштів з КПК. Курс НБУ 

- 28,01 грн. за €1 

Виписка банку 3132 3131 €850.00  

23 808,50 

7 11.02.15 р. відображено курсову різницю за субрахунком 

3132 [€850 х (28,01 - 26,39)] 

Виписка банку 945 3132 1 377,00 

8* 11.02.15 р. нараховано витрати від конвертації валюти за 

комерційним курсом банку на день списання - 33,40 грн. за 

€1. Витрати становитимуть: €850 х (33,40 - 28,01) 

Виписка банку 942 3131 4 581,50 

9 11.02.15 р. нараховано комісію банку за конвертацію 

валюти (1 % від комерційної вартості валюти) (€850 х 33,40 

х 1 %) 

Виписка банку 92 3131 283,90 

10 11.02.15 р. відображено комісію банку за зняття готівки 

(2% від суми зняття) 

(€850 х 33,40 х 2 %) 

Виписка банку 92 3131 567,80 

11 16.02.15 р. затверджено авансовий звіт**: 

- добові по Україні (200 х 2 д.) 

Авансовий звіт 92 3721 400,00 

- квитки на автобус без урахування ПДВ (400 грн.) 92 3721 400,00 

- податковий кредит з ПДВ 641 3721 80,00 

- авіаквитки (4 520 грн.) 92 3721 4 520,00 

- оплата проживання за курсом НБУ на дату зняття коштів 

з КПК (€800 х 26,39) 

92 3722 €800,00  

21 112,00 

- добові за кордоном - €90 (€30 х 3 д.), з них: а) у межах 

виданого авансу (€50 х 26,39) 

92 3722 €50,00  

1 319,50 

б) понад виданий аванс, курс НБУ на дату затвердження 

авансового звіту - 29,36 грн. за €1 (€40 х 29,36) 

92 3722 €40,00  

1 174,40 

12 18.02.15 р. відшкодовано працівниці суму витрат на 

відрядження, що перевищила суму виданого авансу, 

шляхом перерахування коштів на її ОПК. Курс НБУ - 

30,07 грн. за €1 (€40 х 30,07) 

Платіжне 

доручення 

3722 311 1 202,80 

13 18.02.15 р. відображено курсову різницю за субрахунком 

3722 [€40 х (30,07 - 29,36)] 

Виписка банку 945 3722 28,40 

* Сума операцій б та 8 повинна дорівнювати загальній сумі гривень, списаних з КПК (без 

урахування сум комісії, які зазначаються у виписці окремо). 

** Витрати на відрядження в межах виданого авансу відображаються за курсом НБУ на 0.00 

годин дати видачі авансу, а понад виданий аванс - за курсом НБУ на 0.00 годин дати затвердження 

авансового звіту (п. 5, 6 П(С)БО 21). 

 

На КПК залишилася невикористана сума 317,80 грн. (кошти підприємства). 

 

Приклад. 

Підприємство направило працівника в службове відрядження до Білорусі (безвізовий режим) 

на 6 днів для участі у виставці, тематика якої збігається з діяльністю підприємства. Кошторис 

витрат затверджено в сумі 680 дол. США. Аванс у доларах США перераховано на корпоративну 

платіжну картку.  

У місці відрядження з картки відрядженим отримано готівкові кошти 680 дол. США і 

придбано в банку готівкові білоруські рублі у сумі 8 840 000 біл. руб. (курс — 13000 біл. руб. за 1 дол. 

США).  

Авансовий звіт подано на суму 8775000 біл. руб., що в перерахунку за курсом обміну валюти, 

указаним у документі про обмін валюти, становить 675 дол. США. (8 775 000 біл. руб.: 13000 біл. 

руб.). Залишок невитрачених коштів у сумі 5 дол. США повернено відрядженим на валютний рахунок 

підприємства через касу банку в день затвердження авансового звіту. 

(дол. США/грн.) 
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N 

п/п  
Зміст операцій  Первинні документи  

Бухгалтерський облік  

Дт  Кт  Сума  

1  2  3  4  5  6  

1  Перераховано гривні для купівлі 

$680 з урахуванням комісії  

Заявка на купівлю 

інвалюти  

333  311  18407,31  

2  Зараховано інвалюту  

(курс НБУ — 23,19 грн. за $1)  

Кошторис витрат, 

виписка банку, 

меморіальний ордер  

312  333  $ 680,00  

15769,20  

3  Відображено комісію банку  631  333  
47,31  

92  631  

4  Відображено курсову різницю 

(курс МВРУ — 27 грн. за $1)  

[$680 х (27 – 23,19)]  

942  333  2590,80  

5  Знято готівкову інвалюту за 

кордоном  

(курс НБУ — 23,00 грн. за $1)  

Чек банкомату  372  312  $680,00  

15640 

6  Відображено курсову різницю  

[$680 х (23,19 – 23,00)]  

Обліковий регістр  945  312  129,20 

7  Сплачено комісію банку  Виписка банку  631  311  
50,00  

92  631  

8  Відображено суму витрат в 

інвалюті  

(курс НБУ — 23,47 грн. за $1)  

Авансовий звіт, 

бухгалтерська довідка - 

розрахунок  

92  372  $675,00  

15525*  

9  Погашено заборгованість 

працівником  

($5 х 23,47 — курс НБУ на дату 

погашення)  

Квитанція до 

прибуткового 

документа банку  

312  372  $5,00  

117,35  

10  Відображено курсову різницю за 

монетарною заборгованістю  

[$5 х (23,47- 23,00)]  

Обліковий регістр  372  714  2,35 

 

Витрати за курсом на дату видачі авансу: ($675 х 23) = 15525 (грн.). 

 

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ПІДПРИЄМСТВУ, УСТАНОВІ, 

ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗКРАДАННЯМ, ЗНИЩЕННЯМ (ПСУВАННЯМ), НЕДОСТАЧЕЮ 

АБО ВТРАТОЮ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ ТА 

ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ 
 

Закон України  

від 6 червня 1995 року N 217/95-ВР  

 

… Стаття 2. 

Заборгованість працівників підприємства, установи, організації у разі неповернення у 

встановлений термін авансу, виданого в іноземній валюті на службове відрядження або 

господарські потреби, та в інших випадках нездачі іноземної валюти, одержаної у підзвіт,- 

стягується у сумі, еквівалентній потрійній сумі (вартості) зазначених валютних 

цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку 

України на день погашення заборгованості. 

 

- начисление и выплата дивидендов нерезидентам. 

Пример начисление и выплата дивидендов нерезидентам  

Предприятие в феврале 2013 года начислило дивиденды учредителям (нерезидентам) в сумме 

120000 грн., в том числе:  

— учредителю-юрлицу — в сумме 100000 грн.;  

— учредителю-физлицу — в сумме 20000 грн.  
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Со странами нерезидентов заключены международные договоры, однако нерезиденты не 

подтвердили свой нерезидентский статус справками. Поэтому налогообложение выплачиваемых им 

дивидендов происходит по украинским правилам в порядке, предусмотренном НКУ.  

 Содержание операции 

Бухгалтерский учет 
Сумма, 

грн. 
дебет кредит 

1. Использована часть прибыли на 

выплату дивидендов 
441 443 120000 

2. Начислены дивиденды 

учредителям-нерезидентам: 
      

— учредителю-юрлицу 443 671/ю 100000 

— учредителю-физлицу 443 671/ф 20000 

3. С «нерезидентских» дивидендов 

удержаны и перечислены в бюджет: 
      

— c дивидендов юрлица (согласно п. 

160.2 НКУ) налог с доходов 

нерезидента по ставке 15 %  

(100000 грн. х 15 % = 15000 грн.) 

671/ю 

641/налог с 

доходов 

нерезидента 

15000 

641/налог с 

доходов 

нерезидента 

311 15000 

— c дивидендов физлица (согласно 

п.п. 170.10.1, 167.5.2 НКУ) НДФЛ по 

ставке 5 %  

(20000 грн. х 5 % = 1000 грн.) 

671/ф 641/НДФЛ 1000 

641/НДФЛ 311 1000 

4. Уплачен «дивидендный» 

авансовый взнос  

(с дивидендов, выплачиваемых 

нерезиденту-юрлицу)  

(100000 грн. х 18 % = 18000 грн.) с 

учетом 57.1 прим 1 

641/аванс. 

взнос 
311 18000 

5. Выплачены дивиденды 

учредителям-нерезидентам 

(предположим, на украинские счета 

нерезидентов): 

      

— учредителю-юрлицу  

(100000 грн. - 15000 грн. = 85000 

грн.) 

671/ю 311 85000 

— учредителю-физлицу  

(20000 грн. - 1000 грн. = 19000 грн.) 
671/ф 311 19000 

Авансовым взносам при выплате дивидендов посвящен новый п. 57.1
 1
 НКУ. 

57.1
1
. Порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів 
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57.1
1
.1. У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток - 

емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати 

власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, 

розрахований за правилами, визначеними статтею 137 цього Кодексу. 

57.1
1
.2. Крім випадків, передбачених підпунктом 57.1

1
.3 цього пункту, емітент корпоративних 

прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та 

вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. 

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над 

значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого 

виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного 

грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають 

виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 

цього Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску. 

При цьому у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку 

суми зазначеного перевищення використовується значення об'єкту оподаткування, обчислене 

пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься 

до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів. 

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає 

зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у 

податковій декларації за звітний (податковий) рік. 

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає 

поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов'язань з інших 

податків і зборів (обов'язкових платежів). 

У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової (крім випадків, передбачених 

підпунктом 57.1
1
.3 цього пункту), базою для нарахування авансового внеску згідно з абзацами 

першим та другим цього підпункту є вартість такої виплати, визначена у рішенні про виплату 

дивідендів, або вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами в операціях, визнаних 

відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими. Обов'язок з нарахування та сплати 

авансового внеску з податку за визначеною пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу ставкою 

покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, чи 

користується такий емітент пільгами із сплати податку, передбаченими цим Кодексом, чи у 

вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена пунктом 136.1 статті 136 цього 

Кодексу. 

Це положення поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні 

підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому органом виконавчої влади, 

до сфери управління якого належать такі підприємства, відповідно до державного або місцевого 

бюджету. 

При цьому якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується під 

час виплати згідно з нормами, визначеними згідно з положеннями цього пункту, незалежно від того, 

чи є особа платником податку. 

57.1
1
.3. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 57.1

1
.2 цього пункту, не справляється у 

разі виплати дивідендів: 

на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах 

сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат 

дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму 

отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, 

підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими підпунктом 57.1
 1
.2 цього пункту. З метою 

оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею 

від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і 

відображає у податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику; 

платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до 

положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який 

виплачуються дивіденди; 

фізичним особам. 

57.1
1
.4. Виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями 

або корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає 

виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-

яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою 
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оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням. 

При цьому така виплата не підлягає оподаткуванню як дивіденди згідно з положеннями 

розділу IV цього Кодексу. 

Інститути спільного інвестування звільняються від обов'язку сплати авансових внесків з 

податку на прибуток у разі виплати дивідендів. 

57.1
1
.5. Авансовий внесок з податку на прибуток, сплачений у зв'язку з нарахуванням/сплатою 

дивідендів, є невід'ємною частиною податку на прибуток та не може розцінюватися як податок, 

який справляється під час репатріації дивідендів (їх сплаті на користь нерезидентів) відповідно до 

пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу або міжнародних договорів України. 

[Статтю 57 доповнено пунктом 57.1
1
 згідно із Законом України N 71-VІІІ від 28.12.2014 р. 

Зміни діють з 01.01.2015 р.] 

_______________________________________________________________________________________ 

Сума авансового внеску визначається за формулою: 
 

АВ = (Д - ОО) х 18 %, 

де Д - сума дивідендів до виплати; 

ОО - значення об'єкта оподаткування за звітний рік, за результатами якого виплачуються 

дивіденди, з якого податок уже сплачено. 

Виходить, що: 

- коли Д < ОО, то авансовий внесок сплачувати не потрібно; 

- якщо Д > ОО, тоді треба розрахувати і сплатити авансовий внесок тільки із суми 

перевищення. 

Приклад  

Сума нерозподіленого прибутку підприємства станом на 31.12.14 р. (ряд. 1420 форми N 1) 

становить 160 000 грн. З них (ряд. 2350 форми N 2 за відповідний рік): 100 000 грн. - за 2013 рік, 

60000 грн. - за 2014 рік. 

 У березні 2015 року власники підприємства вирішили спрямувати 70 % нерозподіленого 

прибутку на виплату дивідендів. Таким чином, сума дивідендів до виплати становить 112 000 грн. 

(160 000 грн. х 70 %). 

 За даними декларацій об'єкт оподаткування за 2013 рік становить 120 000 грн., за 2014 рік - 

35 000 грн. Податкове зобов'язання погашене в повному обсязі. 

 

Сума дивідендів, що підлягає виплаті з прибутку: 

- за 2013 рік - 70 000 грн. (100 000 грн. х 70 %); 

- за 2014 рік - 42 000 грн. (60 000 грн. х 70 %). 

Авансовий внесок при виплаті дивідендів: 

- за 2013 рік - не сплачується, оскільки немає перевищення суми дивідендів (70 000 грн.) над 

об'єктом оподаткування (120 000 грн.); 

- за 2014 рік - сплачується в сумі 1 260 грн. [(42 000 грн. - 35 000 грн.) х 18 %]. 

Таким чином, при виплаті у 2015 році дивідендів у сумі 112 000 грн. підприємству потрібно 

буде сплатити 1 260 грн. авансового внеску. 

________________________________________________________________________________ 

Получение дивидендов  

Пример. В феврале 2015 года предприятие получило от юрлица-резидента дивиденды за 2014 год 

в размере 70 000 грн. Решение о выплате дивидендов было принято в январе 2015 года. (учет у 

учредителя)  

Содержание операции 

Бухгалтерский учет 
Сумма,  

грн. 
дебет кредит 

1. Начислена сумма дивидендов (в 

момент принятия решения об их 

выплате — январе) 

373 731 70000 
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2. Получены дивиденды 311 373 70000 

 

ПКУ: 140.4. Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 
140.4.1. на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на 

прибуток підприємств та у вигляді дивідендів, які підлягають виплаті на його користь від інших 

платників цього податку; 

 

11. Механизм применения международных договоров об исключении двойного 

налогообложения. Налог на доходы нерезидента от деятельности на территории 

Украины: с пассивных доходов в виде дивидендов, процентов, роялти, 

инжиниринговых и транспортных услуг, фрахта, лизинга, от продажи недвижимого 

имущества, ценных бумаг, арендных платежей. Рекламные услуги от нерезидента. 

 
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС 

 

Стаття 14. Визначення понять 

… 

14.1.54. дохід з джерелом їх походження з України  будь-який дохід, отриманий 

резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України 

(включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному 

шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді: 

а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, 

сплачених резидентами України; 

б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, 

розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в 

Україні портів; 

в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних 

прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів; 

г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків 

на території України; 

ґ) доходів страховиків  резидентів від страхування ризиків страхувальників  резидентів за 

межами України; 

д) інших доходів від діяльності, у тому числі пов’язаних з повною або частковою 

переуступкою прав та обов’язків за угодами про розподіл продукції на митній території України або 

на територіях, що перебувають під контролем митних органів (у зонах митного контролю, на 

спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо); 

е) спадщини, подарунків, виграшів, призів; 

є) заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та 

цивільно-правового договору; 

ж) доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю; 

… 

Стаття 103. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення 

подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення 

від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з 

України 

103.1. Застосування правил міжнародного договору України здійснюється шляхом звільнення 

від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або 

шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно 

сплатити відповідно до міжнародного договору України. 
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103.2. Особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від 

оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором 

України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) 

отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір 

України. 

Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або 

застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі 

(податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами 

пункту 103.4 цієї статті. 

103.3. Бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування 

пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, 

процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, що 

має право на отримання таких доходів. 

При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути 

юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, 

номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доходу. 

103.4. Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх 

походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 

103.5 і 103.6 цієї статті, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її 

нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено 

міжнародний договір України (далі  довідка), а також інших документів, якщо це передбачено 

міжнародним договором України. 

103.5. Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, 

визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством 

відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до 

законодавства України. 

103.6. У разі потреби така довідка може бути затребувана у нерезидента особою, яка виплачує 

йому доходи, або органом державної податкової служби під час розгляду питання про повернення 

сум надміру сплачених грошових зобов’язань на іншу дату, що передує даті виплати доходів. 

У разі потреби особа, яка виплачує доходи нерезидентові, може звернутися до органу 

державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) щодо здійснення 

центральним органом державної податкової служби запиту до компетентного органу країни, з якою 

укладено міжнародний договір України, про підтвердження зазначеної у довідці інформації. 

103.7. При здійсненні банками та фінансовими установами України операцій з іноземними 

банками, пов’язаних з виплатою процентів, підтвердження факту, що такий іноземний банк є 

резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, не вимагається, якщо це 

підтверджується витягом з міжнародного каталогу "International Bank Identifier Code" (видання 

S.W.I.F.T., Belgium International Organization for Standardization, Switzerland). 

103.8. Особа, яка виплачує доходи нерезидентові у звітному (податковому) році, у разі 

подання нерезидентом довідки з інформацією за попередній звітний податковий період (рік) може 

застосувати правила міжнародного договору України, зокрема щодо звільнення (зменшення) від 

оподаткування, у звітному (податковому) році з отриманням довідки після закінчення звітного 

(податкового) року. 

103.9. Особа, яка виплачує доходи нерезидентові, зобов’язана у разі здійснення у звітному 

періоді (кварталі) виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України подавати 

органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) звіт про 

виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів у строки та 

за формою, встановленими центральним органом державної податкової служби. 

103.10. У разі неподання нерезидентом довідки відповідно до пункту 103.4 цієї статті доходи 

нерезидента із джерелом їх походження з України підлягають оподаткуванню відповідно до 

законодавства України з питань оподаткування. 

103.11. У разі якщо нерезидент вважає, що з його доходів було утримано суму податку, яка 

перевищує суму, належну до сплати відповідно до правил міжнародного договору України, розгляд 
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питання про відшкодування різниці здійснюється на підставі подання до органу державної податкової 

служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, яка виплатила доходи нерезидентові та 

утримала з них податок, заяви про повернення суми податку на доходи із джерелом їх походження з 

України. 

Необхідні документи подаються нерезидентом або посадовою (уповноваженою) особою, яка 

повинна підтвердити свої повноваження відповідно до законодавства України. 

103.12. Орган державної податкової служби перевіряє відповідність даних, зазначених у заяві 

та підтвердних документах, фактичним даним та відповідному міжнародному договору України, а 

також факт перерахування до бюджету відповідних сум податку особою, яка виплатила доходи 

нерезидентові. 

У разі підтвердження факту зайвого утримання сум податку орган державної податкової 

служби приймає рішення про повернення відповідної суми нерезидентові, копії якого надаються 

особі, яка під час виплати доходів нерезидентові утримала податок, та нерезидентові (уповноваженій 

особі). Висновок про повернення сум надміру сплаченого податку надсилається до відповідного 

органу Державного казначейства України. 

У разі відмови в поверненні суми податку орган державної податкової служби зобов’язаний 

надати нерезидентові (уповноваженій особі) обґрунтовану відповідь. 

103.13. Орган Державного казначейства України на підставі висновку органу державної 

податкової служби перераховує кошти у розмірі, визначеному у висновку, на рахунок особи, яка 

надміру утримала податок з доходів нерезидента. 

103.14. Особа, яка здійснила виплату доходу нерезидентові, повертає йому різницю між 

сумою податку, яка була утримана, та сумою, належною до сплати відповідно до  міжнародного 

договору України, після отримання копії рішення органу державної податкової служби про 

повернення суми надміру сплачених грошових зобов’язань або після зарахування коштів від 

відповідного органу Державного казначейства України. 

Кошти, які за рішенням органу державної податкової служби повинні повертатись особі, яка 

зайво утримала податок з доходів нерезидента, можуть бути зараховані в рахунок сплати інших 

податкових зобов’язань такої особи за її письмовою заявою, яка подається під час розгляду заяви 

нерезидента про повернення надміру утриманих сум податку. У цьому разі висновок про повернення 

надміру сплаченої суми податку до відповідного органу Державного казначейства України не 

надсилається. 

… 

ЩОДО ФАКТИЧНОГО ОТРИМУВАЧА ДОХОДУ 
 

Лист Державної фіскальної служби України 

від 31 жовтня 2014 р. N 9033/7/99-99-10-02-02-17 

 

Державна фіскальна служба України за результатами аналізу рішень Вищого адміністративного 

суду України з питання застосування пункту 103.3 статті 103 Податкового кодексу України (далі - 

Кодекс) в частині визначення терміна "бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) доходу" 

повідомляє таке. 

Відповідно до пункту 103.2 статті 103 Кодексу особа (податковий агент) має право самостійно 

застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним 

міжнародним договором на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним 

(фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний 

договір України. 

При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей 

застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до 

дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, 

вважається особа, що має право на отримання таких доходів, і не може бути юридична або фізична 

особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним 

утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доходу (пункт 103.3 

статті 103 Кодексу). 

Вказані положення узгоджуються з приписами чинних договорів про уникнення подвійного 

оподаткування, зокрема, застосуванням в статтях 10 "Дивіденди", 11 "Проценти" та 12 "Роялті" таких 
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договорів словосполучення "якщо одержувач фактично має право на них". 

Водночас легальне визначення терміна "бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) 

доходу" як в Кодексі, так і в міжнародних договорах відсутнє. 

Вищий адміністративний суд України, надаючи тлумачення зазначеного вище терміна, у 

своєму рішенні від 24.03.2014 р. N К/800/52155/13 виходить із того, що "фактичний отримувач 

доходу" не має тлумачитися в вузькому, технічному сенсі, його значення слід визначати виходячи з 

мети, завдань міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, таких як "уникнення 

від сплати податків", і з урахуванням таких основних принципів, як-то "запобігання зловживання 

положеннями договору". Для визнання особи як фактичного отримувача доходу, така особа повинна 

володіти не тільки правом на отримання доходу, але і, як слідує з міжнародної практики застосування 

угод про уникнення подвійного оподаткування, повинна бути особою, яка визначає подальшу 

економічну долю доходу. 

Таким чином, Вищий адміністративний суд України фактично виходить з того, що для 

визнання особи як фактичного отримувача доходу (бенефіціарного власника) необхідним є не тільки 

наявність правових підстав для безпосереднього отримання доходу, але і того, що така особа повинна 

бути безпосереднім вигодоотримувачем, тобто особою, яка отримує вигоду від доходу та визначає 

його подальшу економічну долю. При визначенні фактичного отримувача доходу слід також 

враховувати виконувані функції та покладені на нерезидента ризики. 

Отже, передбачені міжнародними договорами пільги зі сплати податку не можуть бути 

застосовані у випадку, коли нерезидент діє як проміжна ланка в інтересах іншої особи, яка фактично 

отримує вигоду від доходу. Зокрема, не можуть бути застосовані пільгові ставки податку у випадку, 

коли дохід (в рамках угоди або серії угод) з джерелом їх походження в України виплачується таким 

чином, що нерезидент (проміжна ланка, яка має вузькі, обмежені повноваження у відношенні 

доходу), який претендує на отримання пільгової ставки податку з доходів у вигляді роялті, 

дивідендів, процентів, виплачує весь дохід (його більшу частину) іншому нерезиденту, який би не міг 

застосувати пільгову ставку у разі, коли б такий дохід виплачувався останньому. 

Цей лист зобов'язую довести до відома юридичних та інших зацікавлених підрозділів для 

врахування під час проведення контрольно-перевірочних заходів, здійснення процедур 

адміністративного оскарження та супроводження справ у судах. 

Директор Департаменту правової роботи                       С. Міняйло 

 

ПРО ПРАВА УКРАЇНСЬКОГО ПОДАТКОВОГО АГЕНТА 
 

Лист Американської торговельної палати в Україні 

від 28 лютого 2011 р. N 11-102 

(Витяг) 

 

Згідно з п. 103.2 ст. 103 ПКУ український податковий агент має право самостійно застосувати 

звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним 

договором, якщо нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу з 

України. 

Відповідно до пп. 103.3 ст. 103 ПКУ бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) 

доходу для цілей застосування пониженої ставки податку до дивідендів, процентів, роялті, винагород 

тощо вважається іноземна особа, що має право на отримання таких доходів. При цьому 

бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути іноземна особа, яка хоч і 

має право на отримання такого доходу, однак є агентом, номінальним утримувачем (номінальним 

власником) або є тільки посередником щодо такого доходу. 

Податкова концепція бенефіціарного власника доходу лише нещодавно стала частиною 

українського податкового законодавства. Ця концепція була запозичена з Модельної Податкової 

Конвенції ОЕСР, де вона застосовується як додаткова умова для отримання права на повне чи 

часткове звільнення від оподаткування при виплаті дивідендів, процентів чи роялті на користь 

резидентів іншої договірної держави. Текст Модельної Податкової Конвенції ОЕСР та, відповідно, 

тексти більшості міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, що їх уклала 

Україна, не передбачають застосування концепції бенефіціарного власника у разі виплати доходів, 

що не є дивідендами, процентами чи роялті. 

Ми розуміємо, що відповідно до пп. 3.2 ст. 3 ПКУ, якщо чинним міжнародним договором, який 

уклала Україна, передбачені інші правила, ніж ті, що встановлені ПКУ, то застосовуються правила 

такого міжнародного договору. 

Модельна Податкова Конвенція ОЕСР та офіційні коментарі до неї не дають чіткого 
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визначення терміна "бенефіціарний власник". Разом з тим офіційні коментарі до Модельної 

Податкової Конвенції ОЕСР містять загальні пояснення значення бенефіціарного власника доходу, 

що можуть бути корисними для належного тлумачення та розуміння значення бенефіціарного 

власника доходу з України. 

Зважаючи на викладене, просимо надати податкову консультацію з таких питань: 

 

1. Крім іноземних агентів, номінальних власників та посередників, чи є інші іноземні особи, 

які не є бенефіціарними власниками доходу з України? 

2. Які іноземні особи є агентами, номінальними власниками та посередниками у розумінні 

ст. 103 ПКУ та якими критеріями та законодавством якої країни потрібно керуватися для 

визначення статусу агента, номінального власника та посередника (наведіть конкретні 

приклади)? 

3. Які достатні документи має отримати український податковий агент від нерезидента 

України для підтвердження того, що такий нерезидент є бенефіціарним власником доходу з 

України? 

4. Чи має право нерезидент на звільнення від оподаткування в Україні або зменшену ставку 

податку згідно з міжнародним договором, якщо такий міжнародний договір не передбачає 

наявність у нерезидента статусу бенефіціарного власника доходу з України як необхідної умови 

для звільнення від оподаткування в Україні чи застосування зменшеної ставки податку? 

5. Чи застосовується податкова концепція бенефіціарного власника виключно щодо 

сплати дивідендів, процентів та роялті на користь нерезидентів України? Якщо ні, то до яких 

саме доходів з України застосовується ця концепція? 

6. Чи будуть органи ДПСУ застосовувати офіційні коментарі до Модельної Податкової 

Конвенції ОЕСР для тлумачення поняття бенефіціарного власника доходу з України? 

Президент                              Х. Зукоскі 

 

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНА БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА 
 

Лист Державної податкової адміністрації України 

від 30 березня 2011 р. N 3917/5/12-0216 

 

ДПАУ розглянула лист Американської торговельної палати в Україні від 28.02.2011 р. N 11-102 

щодо застосування терміна бенефіціарного власника та повідомляє. 

До прийняття Податкового кодексу України термін "бенефіціарний (фактичний) отримувач 

(власник)" вже використовувався для визначення особи, яка має право на вигоди та пільги, 

передбачені міжнародною угодою про уникнення подвійного оподаткування, на відміну від особи, 

яка є лише назначеною (уповноваженою) особою як агент, посередник, номінальний (а не фактичний) 

власник. Цей термін вживається в переважній більшості таких угод, укладених Україною. 

Документом для визнання особи фактичним власником доходу може бути будь-який документ, 

який підтверджує фактичне право особи на такий дохід. Наприклад, у разі виплати роялті фактичний 

власник такого доходу повинен підтвердити фактичне право (авторське право) на одержання такого 

доходу, засвідчене відповідним чином і, відповідно, документально підтверджене ліцензією, 

патентом, офіційно оформленим торговим знаком тощо (питання 3). 

Нерезидент не має права на звільнення від оподаткування в Україні або зменшену ставку 

податку згідно з міжнародним договором, якщо такий міжнародний договір не передбачає наявність 

у нерезидента статусу бенефіціарного власника доходу з України як необхідної умови для звільнення 

від оподаткування в Україні чи застосування зменшеної ставки податку (питання 4). 

Податкова концепція бенефіціарного власника, як правило, застосовується до сплати 

дивідендів, процентів та роялті (питання 5). 

Для тлумачення поняття бенефіціарного власника органи ДПСУ можуть застосовувати 

Коментарі як ОЕСР, так і ООН до типової податкової конвенції (питання 6). 

 Заступник Голови ДПСУ                               С. Лекарь 

 

"Бізнес - Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. Збірник систематизованого законодавства",  

N 7, липень 2012 р. 

 

141.4. Особливості оподаткування нерезидентів 

141.4.1. Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, 

оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту такими 
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доходами є: 

а) проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти 

за позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом; 

б) дивіденди, які сплачуються резидентом; 

в) роялті; 

г) фрахт та доходи від інжинірингу; 

ґ) лізингова/орендна плата, що вноситься резидентами або постійними представництвами на 

користь нерезидента - лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди; 

д) доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке належить 

нерезиденту, у тому числі майна постійного представництва нерезидента; 

е) прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, 

деривативів або інших корпоративних прав, визначений відповідно до цього розділу; 

є) доходи, отримані від провадження спільної діяльності на території України, доходи від 

здійснення довгострокових контрактів на території України; 

ж) винагорода за провадження нерезидентами або уповноваженими ними особами культурної, 

освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності на території України; 

з) брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних 

представництв інших нерезидентів стосовно брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих 

нерезидентом або його постійним представництвом на території України на користь резидентів; 

и) внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі 

страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України; 

і) доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення лотереї); 

ї) доходи у вигляді благодійних внесків та пожертвувань на користь нерезидентів; 

й) інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого 

нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або 

інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, 

наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг 

із міжнародного зв'язку чи міжнародного інформаційного забезпечення. 

141.4.2. Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь 

нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території 

України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким 

нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що 

ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 

цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 

141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, 

якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, 

на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. 

141.4.3. Прибутки нерезидентів, отримані у вигляді доходів від безпроцентних (дисконтних) 

облігацій чи казначейських зобов'язань, оподатковуються за ставкою, встановленою пунктом 136.1 

статті 136 цього Кодексу, з урахуванням того, що: 

базою оподаткування є прибуток, який розраховується як різниця між номінальною вартістю 

безпроцентних (дисконтних) цінних паперів, сплаченою або нарахованою їх емітентом, та ціною їх 

придбання на первинному чи вторинному фондовому ринку; 

з метою здійснення податкового контролю придбання або продаж зазначених у цьому підпункті 

цінних паперів може здійснюватися від імені та за рахунок нерезидента виключно його постійним 

представництвом або резидентом, який працює від імені, за рахунок та за дорученням такого 

нерезидента; 

зазначені резидент або постійне представництво нерезидента несуть відповідальність за 

повноту та своєчасність нарахування та внесення до бюджету податків, що справляються під час 

виплати нерезиденту доходів від володіння процентними або безпроцентними (дисконтними) 

цінними паперами. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику, встановлює порядок надання резидентами або постійними 

представництвами нерезидента розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів та звітів про 

справляння та внесення до відповідного бюджету податків, встановлених цим пунктом. 

Резиденти, які працюють від імені, за рахунок та за дорученням нерезидента на ринку 

процентних або безпроцентних (дисконтних) облігацій чи казначейських зобов'язань, самостійно 

подають контролюючому органу за своїм місцезнаходженням розрахунок (звіт) про справляння та 

внесення до відповідного бюджету податків, встановлених цим пунктом. 

141.4.4. Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, 
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оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів. При 

цьому: 

базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту; 

особами, уповноваженими справляти податок та вносити його до бюджету, є резидент, який 

виплачує такі доходи, незалежно від того, чи є він платником податку, а також суб'єктом спрощеного 

оподаткування. 

141.4.5. Страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові платежі (страхові внески, 

страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або 

перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов'язані 

оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином: 

у межах договорів із обов'язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові 

відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб - нерезидентів, а також за договорами 

страхування у межах системи міжнародних договорів "Зелена карта", а також за договорами 

страхування пасажирських перевезень цивільної авіації - за ставкою 0 відсотків; 

у межах договорів страхування ризиків за межами України, за якими страхові виплати (страхові 

відшкодування) здійснюються на користь нерезидентів, крім ризиків, зазначених в абзаці другому 

цього пункту, - за ставкою 4 відсотки суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у 

момент здійснення перерахування такої суми; 

під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із 

страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких 

відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, 

які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування 

здійснено в перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, 

установленим зазначеною національною комісією), - за ставкою 0 відсотків; 

в інших випадках, ніж зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, - за ставкою 12 

відсотків суми таких платежів (виплат) за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких 

виплат. 

141.4.6. Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або 

розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми 

таких виплат за власний рахунок. 

141.4.7. Суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через 

постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне 

представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою 

діяльність незалежно від такого нерезидента. 

У разі якщо нерезидент провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не 

визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, 

сума прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складення 

нерезидентом окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з 

контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва. 

У разі неможливості визначити шляхом прямого підрахування прибуток, отриманий 

нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається 

контролюючим органом як різниця між доходом та витратами, визначеними шляхом 

застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7. 
141.4.8. Резиденти, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу 

чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь тільки певного нерезидента (в тому числі 

проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів з іншими резидентами від 

імені і на його користь), під час виплати такому нерезиденту утримують і перераховують до 

відповідного бюджету податок із доходу, отриманого таким нерезидентом із джерел в Україні, 

визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що провадять 

діяльність на території України через постійне представництво. При цьому такі резиденти не 

підлягають додатковій реєстрації в контролюючих органах як платники податку. 

Положення цього пункту не поширюються на випадки надання резидентами агентських, 

довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів, 

робіт, послуг за рахунок і на користь нерезидентів у випадку, якщо вони надають зазначені послуги в 

рамках своєї основної (звичайної) діяльності. 

141.4.9. Під час укладання договорів з нерезидентами не дозволяється включення до них 

податкових застережень, згідно з якими підприємства, що виплачують доходи, беруть на себе 

зобов'язання щодо сплати податків на доходи нерезидентів. 
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Суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб'єктами 

господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. При цьому 

зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими цим розділом. 

Розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду 

не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку 

протягом такого періоду. 

Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань такі податки, сплачені в 

інших країнах: 

податок на капітал/майно та приріст капіталу; 

поштові податки; 

податки на реалізацію (продаж); 

інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків 

чи оподатковуються іншими податками згідно із законодавством іноземних держав. 

Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови 

подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого 

податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного 

оподаткування доходів. 

Для цілей цієї статті під терміном "нерезиденти, що мають офшорний статус" розуміються 

нерезиденти, розташовані на території офшорних зон, крім нерезидентів, які надали платнику 

податку виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою 

України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента. У разі існування 

договорів, визначених абзацом першим цього пункту, платник податку зазначає про наявність такої 

виписки у поясненні до податкової декларації. 

Порядок отражения суммы налога на доходы нерезидента в учете 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерский учет 
 

Сумма, грн. 

Дт Кт 

1 

Получены образовательных услуги от 

нерезидента, подписан акт 

предоставленных услуг (курс НБУ 

условно — 18,25 грн./€) 

92 632 
€600 

10950 

2 

Удержан с дохода нерезидента налог на 

репатриацию (курс НБУ условно — 28,87 

грн./€)  

(€600 х 15 % : 100 % х 28,87 грн./€) 

632 

641/Налог на 

доходы 

нерезидентов 

€90 

2598,30 

3 
Перечислен в бюджет налог на 

репатриацию одновременно с выплатой 

дохода нерезиденту 

641/Налог на 

доходы 

нерезидентов 

311 2598,30 

4 

Оплачены образовательные услуги, 

предоставленные нерезидентом (курс 

НБУ условно — 28,87  грн./€) 

632 312 
€510 

14723,70 

5 

Отражена курсовая разница, возникшая 

при погашении задолженности перед 

нерезидентом за предоставленные услуги 

[(28,87 грн./€ - 18,25 грн./€) х €600] 

945 632 6372 

   6 
Отнесена на финансовый результат 

стоимость услуг 
791 92 10950 

 

Отнесена на финансовый результат 

курсовая разница, возникшая при 

погашении задолженности перед 

нерезидентом за предоставленные услуги 

791 945 6372 
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Ставки налогообложения пассивных доходов,доходов от недвижимого имущества и 

от международных перевозок в соответствии с действующими1 международными 

договорами Украины об избежании двойного налогообложения 

(по состоянию на 01.03.2003 г.) 

 
 

№ 

п/п 
Страна Дивиденды Проценты

5 
Роялти Доходы от 

недвижимого 
имущества 

Доходы от 
международных 
перевозок 

      1 2 3 4 5 6 7 

1 Австрия 5(10)/10
2 

2/5 6 0/5 8 15/20" 0/0/0/6/6 
13 

2 Азербайджан 10 10 10 15/20 0/0/6/6/6 

3 Бельгия 5(20)/15 2/5 6 0/5 15/20 0/0/6/6/6 

4 Беларусь 15 10 15 15/20 0/0/0/6/0 

5 Болгария 5(25)/15 10 10 15/20 0/0/0/6/0 

6 Великобритания 5(20)/10 0 0 15/20 0/0/6/6/6 

7 Вьетнам 10 10 10 15/20 0/0/6/6/6 

8 Армения 5(25)/15 10 0 15/20 0/0/0/0/0 

9 Грузия 5(25)/10 10 10 15/20 0/0/6/0/0 

10 Дания   5(25)/15 0/1 о
7 0/10 15/20 0/0/6/6/6 

11 Эстония 5(25)/15 10 10 15/20 0/0/6/6/6 

12 Египет 12 12 12 15/20 0/0/6/6/6 

13 Индия 10(25)/15 10 10 15/20 0/0/6/6/6 

14 Индонезия 10(20)/15 10 10 15/20 0/0/6/6/6 

15 Иран 10 10 10 15/20 0/0/0/0/0 

16 Казахстан 5(25)/15 10 10 15/20 0/0/0/6/0 

17 Канада 5(20)/15 10 0/10 9 15/20 0/0/6/6/6 14 

18 Киргизстан 5(50)/15 10 10 15/20 0/0/6/0/0 

19 Китай 5(25)/10 10 10 15/20 0/0/6/6/6 

20 Латвия 5(25)/15 10 10 15/20 0/0/6/6/6 

21 Литва 5(25)/15 10 10 15/20 0/0/6/6/6 

22 Македония 5(25)/15 10 10 15/20 0/0/0/6/0 

23 Молдова 5(25)/15 10 10 15/20 0/0/0/6/0 

24 Нидерланды 0/5(20)/15
 3 

2/10 5 0/10 15/20 0/0/0/6/6 

25 Норвегия 5(25)/15 0/10
7 

5/10 15/20 0/0/6/6/6 

 

 
 
1-Всего действуют договоры с 49 странами (из них 43 — украинские, б — бывшего СССР). 

Соглашения бывшего СССР, действующие до вступления в силу новых украинских 
соглашений, обозначены звездочкой (')прим. авт.). 
2-Цифры в скобках обозначают минимальную долю капитала компании (в процентах), владение 
которой дает право фактическомуладельиу дивидендов на налогообложение по ставке, 
указанной перед скобками; цифра после символа */» — ставка налогообложениядивидендов во 
всех других случаях (прим. авт.). 

 3
Для Нидерландов, Финляндии и Франции: 0% — ставка налогообложения дивидендов при 

условии владения нерезидентом во всякомслучае 50% капитала украинской компании, если при 
этом инвестиция равна по меньшей мере 300000 долл. США (для резидентовНидерландов); 5млн 
французских франков (для резидентов Франции); Імлн долл. США (для резидентов Финляндии); 
или если инвестицияггарантирована правительством соответствующей страны. 

26 Польша 5(25)/15 10 10 15/20 0/0/0/6/0 

27 Республика Корея 5(20)/15 5 5 15/20 0/0/6/6/6 

28 Россия 5/15 4 10 10 15/20 о/о/о/о/о  

29 Румыния 10(25)/15 10 10/15 15/20 0/0/6/0/0 

30 Словакия 10 10 10 15/20 0/0/0/0/0 

31 США 5(20)/15 0 10 15/20 0/0/6/6/6 

32 Турция 10(25)/15 10 10 15/20 0/0/0/6/0 

33 Туркменистан 10 10 10 15/20 0/0/6/0/0 

34 Венгрия 5(25)/15 10 5 15/20 0/0/6/6/0 

35 Узбекистан 10 10 10 15/20 0/0/6/0/0 

36 Финляндия 0/5(20)/15
э 

5/10 7 0/5/10 '° 15/20 0/0/6/6/6 

37 Франция 0/5(20)/15
3 

2/10
6 

0/10 15/20 0/0/6/6/6 

38 ФРГ 5(20)/10 2/5 6 0/5 15/20 0/0/6/6/6 

39 Хорватия 5(25)/10 10 10 15/2Q 0/0/6/6/0 

40 Чехия 5(25)/15 5 10 15/20 0/0/0/0/0 

41 Швеция 5(20)/10 0/10
7 

0/10 15/20 0/0/6/6/6 

42 Швейцария 5(20)/15 0/10 6 0/10 15/20 0/0/6/6/0 

43 Югославия 5(25)/10 10 10 15/20 0/0/0/6/0 

44 Испания* 18 12 0 5/0 15/20 0/0/0/0/0 

45 Италия* 15 0 0 15/20 0/0/6/6/6 

46 Кипр* 0 0 0 15/20 0/0/0/0/0 

47 Малайзия* 15 15 10/15 15/20 0/0/6/6/6 

48 Монголия* 0 0 0 15/20 0/0/0/0/0 

49 Япония* 15 10 0/10 15/20 0/0/6/6/6 
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Следующие цифры после символа */» — см. примечание 2 (прим. авт.). 
4 Фактический владелец дивидендов получает право на налогообложение дивидендов по 

ставке 5%, если его взнос в уставный фондукраинской компании составляет не менее 50000 
долл. США (прим. авт.). 

5 Для всех стран из перечня (кроме Беларуси и Словацкой Республики) подлежат 
освобождению от налогообложения проценты,фактическим владельцем которых является 
правительство второго Договаривающегося Государства, его политико-
административноеподразделение или местный орган власти. Почти для всех стран подлежат 
освобождению также проценты, уплачиваемыеотносительно ссуды, гарантированной от 
имени второго Договаривающегося Государства уполномоченным на то органом (прим. авт.). 

6 Первая цифра - ставка налогообложения процентов, уплачиваемых в связи с продажей в 
кредит оборудования, изделий или услуг;или по кредитам, предоставленным банками. Вторая 
цифра - ставка налогообложения процентов во всех других случаях (прим. авт.). 

7 
Первая цифра - ставка налогообложения процентов в связи с продажей в кредит 

оборудования (для Финляндии - еще и в связи с продажейв кредит изделий, для Норвегии - еще и 
услуг), вторая - ставка налогообложения процентов во всех других случаях (прим. авт.). 

8 Здесь и ниже в столбце (кроме Канады) две цифры через символ «А обозначают: первая 
цифра - ставка налогообложения роялтиза использование или право использования патентов, 
торговых марок, изобретений, моделей, секретных формул или процессов либо заинформацию, 
касающуюся промышленного, коммерческого или научного опыта; вторая цифра - ставка 
налогообложения роялти заиспользование авторских прав на произведения литературы или 
искусства (прим. авт.). 

9 Первая цифра - ставка налогообложения роялти за использование компьютерного 
обеспечения, вторая - для всех других видовроялти (прим. авт.). 

10 Первая цифра - ставка налогообложения роялти за пользование или право пользования 
компьютерным обеспечением, патентами,дизайнами, моделями или планами; вторая - за 
пользование или право пользования секретными формулами или процессами, или заинформацию, 
касающуюся промышленного, коммерческого или научного опыта; третья - за авторские права 
на произведениялитературы и искусства (прим. авт.). 

11 Первая цифра - ставка налогообложения для юридических лиц, вторая - для физических 

(прим. авт.). 
12 Соглашением предусмотрена ставка налогообложения, не превышающая 18%. 

Фактически применяется ставка 15% согласноположениям действующего законодательства 
Украины (прим. авт.). 

13 Здесь и ниже в столбце: первая цифра - ставка налогообложения прибылей от 
эксплуатации морских судов, вторая - воздшныхсудов третья - речных судов, четвертая - 
железнодорожного транспорта, пятая - автомобильного транспорта (прим. авт.). 

14 Значение цифр такое же, как и в сноске 13, но прибыль, получаемая предприятием 
резидента Канады от поездки морским иливоздушным транспортом, если основной целью 
поездки является перевозка пассажиров или имущества между пунктами в Украине,может 
облагаться налогом в Украине (ставка - 6%) (прим. авт.). 

 

 

12. Ответственность за нарушение валютного законодательства 

 
1) Відповідно до абз. 6 ч.2 ст. 16 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і 

валютного контролю: 
«за порушення резидентами порядку розрахунків,  установленого статтею 7 цього Декрету, - штраф у  

розмірі,  еквівалентному  сумі валютних  цінностей,  що  використовувалися при розрахунках, 

перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день 

здійснення таких розрахунків;»  

… «Ст. 7 У розрахунках мiж резидентами i нерезидентами в межах торговельного обороту 

використовуються як засiб платежу iноземна валюта та грошова одиниця України - гривня. Такi 

розрахунки здiйснюються лише через уповноваженi банки в порядку, установленому Нацiональним 

банком України. 

Наймодавцi-нерезиденти здiйснюють оплату працi резидентiв виключно у валютi України у 

готiвковiй або безготiвковiй формi.» 

2) Закон України від 23.09.94 № 185/94-ВР  «Про порядок здійснення розрахунків в 

іноземній валюті»  

Стаття    4.    Порушення резидентами, крім суб’єктів господарювання,  що  здійснюють діяльність 

на території проведення антитерористичної перації на період її проведення, строків, передбачених   

статтями  1  і  2  цього  Закону  або  встановлених Національним  банком  України  відповідно  до  

статей  1 і 2 цього Закону,  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). 
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 У  разі  прийняття до розгляду судом, Міжнародним комерційним арбітражним   судом   чи   

Морською   арбітражною   комісією   при Торгово-промисловій  палаті  України  позовної заяви 

резидента про стягнення  з  нерезидента  заборгованості,  яка  виникла внаслідок недотримання 

нерезидентом строків, передбачених експортно-імпортними  контрактами,  строки, передбачені 

статтями 1 і  2  цього  Закону  або  встановлені  Національним банком України відповідно  до статей 1 

і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується. 

 У  разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або  частково  або  

припинення (закриття)  провадження у справі чи залишення  позову  без розгляду строки, передбачені 

статтями 1 і 2 цього   Закону   або   встановлені   Національним  банком  України відповідно до статей 

1 і 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх порушення  сплачується  за  кожний  день  

прострочення,  включаючи період, на який ці строки було зупинено. 

 У разі прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за порушення  строків,  

передбачених  статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених  Національним банком України 

відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду 

судом. 
   Органи  доходів  і зборів вправі за наслідками документальних перевірок  безпосередньо  

стягувати з резидентів пеню, передбачену цією статтею. 

 

3) Стаття 126. НКУ Порушення правил сплати (перерахування) податків  

 

126.1. У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання 

та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств, рентної плати протягом строків, 

визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді 

штрафу у таких розмірах: 

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми 

грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; 

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми 

грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу. 

 

Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у 

джерела виплати  

 

127.1. Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником 

податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого 

платника податків, -  

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає 

нарахуванню та/або сплаті до бюджету.  

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, -  

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає 

нарахуванню та/або сплаті до бюджету.  

Дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, -  

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає 

нарахуванню та/або сплаті до бюджету.  

Відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що 

виникає внаслідок вчинення таких дій, та обов'язок щодо погашення такого податкового боргу 

покладається на особу, визначену цим Кодексом, у тому числі на податкового агента. При цьому 

платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми 

податкових зобов'язань або податкового боргу, крім випадків, встановлених розділом IV цього 

Кодексу. 

 


