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 ТЕМА 4.  Облік операцій з експорту 
 

Питання для обговорення в аудиторії: 
 
1. Що таке експорт і які види експортних операцій Вам відомі? 
2. Які документи необхідно подати митним органами для  здійснення 

експортної операції? 
3. Що є основними завданнями обліку експортних операцій? 
4. Вкажіть граничні терміни повернення валютних цінностей в Україну. 
5. Які податки та збори стягуються при здійсненні експортних 

операцій? 
6. Який порядок оподаткування експортних операцій? 
7. В чому полягає суть нульової ставки ПДВ, що застосовується при 

експорті? 
8. Який порядок бюджетного відшкодування ПДВ ?  
9. Які особливості відображення в обліку експортних операцій з 

попередньою оплатою? 
10. Які особливості відображення в обліку експорту робіт та послуг? 
11. Який порядок нарахування та сплати пені при несвоєчасному 

поверненні експортної валютної виручки? 
12. Який порядок відображення в обліку збутових витрат при експорті? 
 

Ситуаційні завдання 
При розв’язку ситуаційних завдань на підставі наведених даних 

необхідно: 

- відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку; 
- зазначити первинні документи, якими оформлюються наведені операції; 
- здійснити необхідні розрахунки. 

 
Приклади розв’язку ситуаційних завдань 

 

Завдання 1 
Дані для виконання завдання: 

Українською фірмою “Олеся” 28.01.201_ р. відвантажено на експорт 
товари (сервізи “Гірський кришталь”) на суму 15000 дол. США словацькій 
фірмі “Санара”. Фактична купівельна вартість експортованих товарів складає 
48000 грн., в тому числі ПДВ. 
При експорті сплачено мита та митних зборів, комісійних та брокерських 

на суму 1000 грн. 5.02 201_ р. на валютний рахунок ПФ “Олеся” надійшла 
експортна виручка в сумі 15000 дол. США. Курси валют: 1$ = грн. за 1 долар 
США: 28.01 – 8.23;  5.02 – 8.18.  
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Розв’язок завдання 1 

При обліку експортних операцій особливу увагу необхідно приділити 
правильному визначенню моменту реалізації та визначення фінансового 
результату, що повинен визначатися виходячи із принципів нарахування та 
відповідності доходів і витрат. 
Одночасно з реалізацією в бухгалтерському обліку відображається 

списання собівартості реалізованих експортних товарів і збутових витрат, 
пов’язаних з цією операцією. Доходи та витрати відображаються відповідно 
до ПСБО 15 та 16 відповідно. 
Особливої уваги потребує питання оподаткування експортних операцій та 

їх митного оформлення. По експортних поставках відбувається сплата 
митного податку, ПДВ сплачується в основному за ставкою 0%.   
Курсові різниці виникають у загальному порядку, тобто і на залишок 

заборгованості на кінець звітного періоду, і на дату здійснення розрахунків. 
Для обчислення сум мита, митних, зборів, необхідно розрахувати митну 

вартість. Митна вартість  експортного товару – це фактурна вартість в 
перерахунку по курсу НБУ на дату подання МД з врахуванням транспортних 
витрат до митної території України. 
Кореспонденція рахунків з відображення господарських операцій в обліку 

наведена в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Журнал реєстрації господарських операцій приватної фірми “Олеся” 

№ 
з/п 

Дата Документ / Зміст операцій 
Кореспонденція 

рахунків Сума 
Дебет Кредит 

1 28.01 
МД.  Відвантажено товар на експорт 
15000$ * 8,23 = 123450 грн. 

362 702 
$15000 
123450 

2 28.01 
МД. Розрахунок бухгалтера.  
Нараховано ПДВ 123450 * 0% 

702 641 - 

3 28.01 
МД. Розрахунок бухгалтера. 
Нараховано митні  витрати 

93 685 1000 

4 28.01 Виписка банку. Сплачено митні витрати  685 311 1000 

5 28.01 
Розрахунок бухгалтера. Відображено 
собівартість реалізованих товарів 

902 282 40000 

6 31.01 
Довідка бухгалтерії. Списано на 
фінансовий результат чистий дохід від 
реалізації. 

702 791 123450 

7 31.01 
Довідка бухгалтерії. Списано на 
фінансовий результат збутові витрати. 

791 93 1000 
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Продовження таблиці 1 

№ 
з/п 

Дата Документ / Зміст операцій 
Кореспонденція 

рахунків Сума 

Дебет Кредит 

8 31.01 
Довідка бухгалтерії. Списано на 
фінансовий результат собівартість 
реалізованих товарів 

791 902 40000 

9 05.02 
Виписка банку. Зараховано виручку від 
покупця 15000$ * 8,18 = 122700,00 грн 

314 362 
$15000 
122700 

10 05.02 

Розрахунок бухгалтерії. Відображено 
курсову різницю на дату проведення 
розрахунків (8,18- 8,23) * 15000$ = 750 
грн 

945 362 750,00 

 
Завдання 2. 

Дані для виконання завдання: 

20.07.201_ р. ТзОВ “Валдіс” придбало у МП “Збруч” товар (столи дубові – 
200 шт.) на суму 90000 грн (в тому числі ПДВ 20%) для продажу на експорт. 
27.07.201_р. від британської фірми “Rein”, згідно з умовами 
зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу, отримана передоплата за 
товар (столи дубові – 200 шт.) в сумі 20000 дол. Відвантажений товар 
10.08.201_ р. за контрактною вартістю. Транспортні, страхові та митні 
витрати складають 1500 грн. 
Курси валют: 1$ = грн:  27. 07 – 7.80;  10.08 – 8.10. 
 

Розв’язок завдання 2 
Для обліку авансів, отриманих від іноземних покупців слід 

використовувати рахунок 681 “Розрахунки за авансами одержаними”. Суми 
отриманих авансів включатимуться до складу доходів в момент 
відвантаження товарів, готової продукції, або в момент надання робіт, 
послуг, але їх вартість буде визначена  шляхом перерахунку за курсом НБУ, 
що діяв на момент отримання авансу, тобто перерахунок кредиторської 
заборгованості в іноземній валюті на дату визнання доходу не здійснюється  
тому, що оскільки сума облічена на рахунку 681, забезпечується запасами, а 
не грошима, її вважають немонетарною статтею. 
У випадку, якщо сум отриманих авансів було недостатньо, то вартість 

реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг понад суму авансу визначається 
за курсом НБУ, що діяв на дату  відвантаження продукції чи товарів або на 
дату підписання акту наданих послуг.  
Якщо ТМЦ було відпущено менше, ніж сума отриманого авансу, то 

залишок такого авансу підлягає перерахунку за курсом НБУ на кожну дату 
балансу аж  до повного її повернення. Методика відображення в обліку даних 
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операцій аналогічна експорту на умовах комерційного кредиту за винятком 
двох господарських операцій:  

- першою буде операція – Зараховано аванс від покупця  
                   Д-т 314    К-т 681. 
- по закінченню розрахунків складають проводку – Проведено 
зарахування заборгованості    Д-т 681    К-т 362. 
Особливої уваги потребуватиме лише розрахунок мита та митних зборів, 

оскільки для них необхідно визначити митну вартість, яка розраховується за 
курсом НБУ, що діяв на дату складання МД, тобто на момент реалізації 
продукції чи товарів. 
Кореспонденція рахунків з відображення даних господарських операцій в 

обліку наведена в таблиці 2. 
Таблиця 2 

Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “Валдіс” 

№ 
з/п 

Дата Документ / Зміст операцій 

Кореспонденція 
рахунків Сума 

Дебет Кредит 

1 20.07 

Накладна. Оприбутковано товар у 
МП “Збруч” (без ПДВ) 
Податкова накладна. Відображено 
податковий кредит з ПДВ 

281 
 

641 

631 
 

631 

75000 
 

15000 

2 27.07 
Виписка банку. Зараховано 
попередню оплату за товар. 
(20000*7,80) 

312 681 $20000 
156000 

3 10.08 
Накладна. МД. Відвантажено товар 
на експорт.(20000$*7,80) 

362 702 $20000 
156000 

4 10.08 
Рахунок. Акт виконаних робіт. 
Нараховано збутові витрати 

93 685 1500 

5 10.08 
Довідка бухгалтера. Проведено 
зарахування заборгованостей 

681 362 $20000 
156000 

6 30.08 
Розрахунок бухгалтера. Відображено 
собівартість реалізованого товару без 
ПДВ 90000 – (90000 /6) = 75000 

 
902 

 
281 

 
75000 

7 30.08 

Розрахунок бухгалтера. Списані на 
фінансовий результат: 
- дохід від реалізації 
- собівартість реалізованого товару 
- збутові витрати 

 
 

702 
791 
791 

 
 

791 
702 
93 

 
 

156000 
75000 

1500 

 

Завдання 3. 
Дані для виконання завдання: 

ТзОВ “Рівне” уклало ЗЕ контракт про надання консультаційних послуг 
фірмі “Евіта” на 1000 доларів США (послуги спожиті за межами митної 
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території України). Акт наданих послуг був підписаний 11.06.201_р, а   
оплата надійшла 25.06.201_р. Собівартість наданих послуг склала – 5000 грн.  
Курси валют: 1$ = грн: 11.06 - 7,60;  25.06 – 7,70. 

Розв’язок завдання 3 

Облік операцій по експорту робіт, послуг, прав суттєво від обліку 
експорту товарів не відрізняється.   
Експорт послуг – це експорт нематеріальної продукції сфери послуг, що 

включає комерційні, професійні та споживчі послуги (консультаційні, 
аудиторські, інформаційні, медичні, будівельно-монтажні та експлуатаційні 
роботи, оренда транспортних засобів, надання послуг з передачі авторських 
прав, ліцензій, патентів, прав використання торгових марок, рекламні 
послуги, туристичні послуги). 
Документом, що підтверджує факт виконання робіт, послуг – є акт 

виконаних робіт (наданих послуг), оформлений належним чином. 
Відображення операцій з експорту робіт, послуг є значно простішим, 

оскільки простішим є митне оформлення (немає МД) і відповідно немає 
потреби нараховувати мито, митні збори. ПДВ нараховується за ставкою 0% 
за умови, що послуги будуть спожиті за межами митної території України 
(якщо послуги споживаються на митній території України то застосовується 
ставка ПДВ 20%). 
Кореспонденція рахунків з відображення господарських операцій в обліку 

наведена в таблиці 3. 
Таблиця 3 

Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “Рівне” 

№ 
з/п 

Дата Документ / Зміст операцій 
Кореспонденція 

рахунків Сума 

Дт Кт 

1 11.06 
Акт виконання робіт.  Надано послуги 
нерезиденту. 1000$ * 7,60 

362 703 
1000$ 

7600 

2 11.06 Розрахунок бухгалтера. Нараховано ПДВ 703 641 - 

3 25.06 
Виписка банку. Зараховано виручку від 
покупця 1000$ * 7,70 

314 362 
1000$ 

7700 

4 25.06 
Розрахунок бухгалтерії. Відображено 
курсову різницю на дату проведення 
розрахунків (7,70- 7,60) * 1000$ 

362 714 100 

5 30.06 
Довідка бухгалтерії. Списано собівартість 
наданих послуг 

903 23 5000 

6 30.06 

Довідка бухгалтера. Списано на фінансовий 
результат 
- дохід від реалізації послуг на експорт 
- собівартість наданих експортних послуг 
- дохід від курсової різниці 

 
 

703 
791 
714 

 
 

791 
903 
791 

 
 

7600 
5000 
100 
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Ситуаційні завдання для проведення практичних занять 
На підставі наведених даних: 

- відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку; 
- зазначити первинні документи, якими оформлюються наведені операції; 
- здійснити необхідні розрахунки. 
 

Завдання 4.1 
10. 02. 201_р. промислове підприємство “Лайка” реалізувало на 

зовнішньому ринку фірмі “Вест” продукцію власного виробництва  за 
контрактною вартістю 55000 дол. США.  Фактична  собівартість реалізованої 
продукції -  125000 грн. При цьому вартість послуг по доставці вантажу зі 
складу підприємства до порту відправлення склала 2000 грн, без ПДВ.  
Ставка експортного мита – 10 %  від митної вартості вантажу в гривнях. 

Митний податок та ПДВ нараховано згідно чинного законодавства та 
сплачено на дату митного оформлення товару. 
Валютна виручка зарахована на рахунок 10.03. 201_р. 
Курси НБУ 1$ = грн.:  10.02 – 8,10;    28.02 – 8,20; 10.03 – 8,15. 
 

Завдання 4.2 
АТ “Гама”, що є резидентом України, експортує товар за договором 

купівлі-продажу німецькій фірмі “Шугарт”. 
10-го червня 201_р. АТ “Гама’ придбало в Україні у СП “Случ” товари, 

що підлягають подальшій реалізації на експорт, на суму 62000 грн., в тому 
числі ПДВ.  

15-червня 201_р. майонез на всю суму був відвантажений фірмі 
“Шугарт”, оформлена митна декларація, нараховано та сплачено, митний 
податок в сумі 4000 грн. та ПДВ за ставкою 0%. Контрактна вартість товарів 
складає 15000 дол. США. Валютна виручка в повному обсязі зарахована на 
валютний рахунок АТ “Гама” 20-го вересня 201_р. 
Курси валют: 1$ = грн: 15.06 – 8,32; 30.06 –8,54; 20.09 – 8,49. 
 

 

Завдання 4.3 
ТзОВ “Рівне” надає транспортно-експедиційні послуги нерезиденту на 

території України. Акт наданих послуг був підписаний 20.08.201_р. 
Собівартість транспортно-експедиційних послуг обліковується по рахунку 
234 і склала 17000 грн. Виручка зарахована  в повному обсязі 10.09. 201_р. 
Курси НБУ 1$ = грн:  20.08 – 8,10; 30.08 – 8,20; 10.09 – 8,15. 
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Ситуаційні завдання для самостійної роботи 
Завдання 4.4 

ТзОВ “Весна” придбало у ВАТ “Малинськмолоко” товар для продажу на 
експорт на суму 486 600 грн ( в тому числі ПДВ – 81 100 грн.). 27-го липня 
201_р. від австрійської фірми “Клаусретс”, згідно з умовами договору 
купівлі-продажу, отримано аванс у відповідному розмірі виходячи з 
контрактної вартості 90 000 тис. євро. Придбаний товар 10-го серпня 201_р. 
повністю відвантажений на експорт за контрактною вартістю.  Дебіторська 
заборгованість фірмою “Клаусретс” погашена 30-го грудня 201_р. 

 Дані для розрахунків наведено в таблиці 4. 
Таблиця 4  

Зміст суми по варіантах 

1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 

Частка отрима-
ного авансу, % 

35 100 50 60 - 20 100 - 40 75 

Курс НБУ на 
27.07, грн. за 1 
євро 

10,80 10,38 10,45 10,09 10,10 10,01 9,95 9,88 9,97 9,83 

Курс НБУ на 
10.08, грн. за 1 
євро 

9,86 10,28 10,35 10,12 10,13 10,08 9,94 9,88 9,99 9,97 

Ставка  мита, % 14 13 20 10 15 12 16 17 18 19 

Витрати на 
доставку до мит-
ного кордону 
України (без 
ПДВ), грн 

 
600 

 
1200 

 
- 

 
900 

 
- 

 
1500 

 
- 

 
- 

 
2400 

 
- 

ПДВ згідно 
законодавства, % 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Курс НБУ на 
30.09, грн. за 1 
євро 

9,89 10,30 10,43 10,00 10,10 10,09 10,09 10,09 9,97 9,89 

Курс НБУ на 
30.12, грн. за 1 
євро 

10,06 10,18 10,38 10,01 10,19 10,00 9,98 9,98 10,09 9,84 

Завдання 4.5 
Українською приватною фірмою “Ніка” 28 січня 201_р. відвантажено на 

експорт в Монголію готову продукцію власного виробництва на умовах 
поставки EXW-Рівне. Фактична собівартість експортованої продукції складає 
126 000 грн.  5 лютого 201_р. на валютний рахунок ПФ “Ніка” надійшла  
частина експортної валютної виручки. Решту заборгованості до закінчення 1 
кварталу не погашено.   

Дані для розрахунків наведено в таблиці 5 
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Таблиця 5 
Зміст суми по варіантах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс НБУ на 
дату митного 
оформлення 
товару, грн. за 
1 дол. США 

7,23 7,32 7,50 7,42 7,28 7,25 7,14 7,18 7,16 7,30 

Вивізне мито, % 20 18 14 10 15 12 16 17 18 19 

ПДВ згідно 
законодавства, 
% 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Курс НБУ на 
дату 
проведення 
розрахунків 
(05,02) , грн. за 
1 дол. США 

7,18 7,38 7,45 7,39 7,40 7,35 7,20 
 

7,25 7,15 7,25 

Курс НБУ на 
кінець звітного 
кварталу 
(31,03), грн. за 
1 дол. США 

7,19 7,09 7,25 7,19 7,50 7,55 7,00 
 

7,05 7,05 7,25 

 

 

Завдання 4.6 
ПФ “Нот-сервіс” уклала зовнішньоекономічний контракт про надання 

транспортно-експедиційних послуг фірмі “Евіта”. Акт наданих послуг був 
підписаний 19.06.201_р, а   оплата надійшла у вигляді авансу у розмірі 50% - 
05.06.201_р. та  решти суми - 25.06. 201_р.  

Дані для розрахунків наведено в таблиці 6 
 

Таблиця 6 
Зміст суми по варіантах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контрактна 
вартість 
наданих 
послуг, євро 

4000 8000 5340 6790 4560 2300 2500 1800 9000 2100 

Собівартість 
наданих 
послуг, грн 

16000 30000 23000 30000 24000 13000 13000 7890 36000 10000 
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Продовження таблиці 6 
Зміст суми по варіантах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Послуги 
спожито на 
митній 
території 
України (так +, 
ні -) 

+ + - - + - - + + - 

Курс НБУ на 
05.06, грн. за 1 
євро 

10,60  10,32 10,50 10,42 10,28 10,25 10,14 10,18 10,16 10,30 

Курс НБУ на 
19.06, грн. за 1 
євро 

10,60 10,38 10,45 10,39 10,40 10,35 10,20 
 

10,25 10,15 10,25 

Курс НБУ на 
25.06, грн. за 1 
євро 

10,60 10,38 10,45 10,39 10,40 10,35 10,20 
 

10,25 10,15 10,25 

 
 

Тести 
1. Контрактна вартість експортних товарів, це: 
а) ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за товар на момент 
перетину митного кордону України 

б) це продажна вартість експортних товарів у валюті контракту відповідно 
до базисних умов поставки 

в) це фактурна вартість в перерахунку по курсу НБУ на дату подання МД 
з врахуванням транспортних витрат . 

2. Регіональне відділення НБУ може продовжити термін розрахунків на 
строк: 
а) до 180 днів 
б) до 270 днів 
в) до 365 днів 

3. Яка кореспонденція рахунків відображає господарську операцію 
“Нараховано ПДВ при експорті”: 
а)  Д-т 36    К-т 64 
б)  Д-т 70    К-т 64 
в)  Д-т 93    К-т 64 

4. До розрахункових документів належать: 
а) приймальний акт на товар 
б) заява на переказ валюти 
в) рахунок-фактура 
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5. Строки повернення валютної виручки без надання додаткових дозволів 
складають: 
а) 90 днів  
б) 30 днів  
в) 180 днів 

6. Пеня, нарахована за перевищення законодавчо встановлених строків 
розрахунків сплачується:  
а) постачальнику 
б) покупцю 
В) до бюджету 

7. Сума митного податку сплачених на митниці при експорті продукції 
включається: 
а) до собівартості реалізованої продукції 
б) до витрат на збут 
в) до інших операційних витрат 

8. Дохід в бухгалтерському обліку від реалізації на експорт товарів 
визнається : 
а) на дату відвантаження товарів 
б) на дату надходження експортної виручки  
в) на дату відвантаження або надходження виручки (по першій події) 

9. Яка кореспонденція рахунків відображає господарську операцію 
“Нараховано митний податок при експорті”: 
а)  Д-т 92    К-т 64 
б)  Д-т 93    К-т 64 
в)  Д-т 26    К-т 64 

10. Яка кореспонденція рахунків відображає господарську операцію 
“Відображено курсову різницю на дату отримання від покупця валютної 
виручки при зниженні курсу валюти” : 
а)  Д-т 974    К-т 362 
б)  Д-т 945    К-т 362 
в)  Д-т 362    К-т 714 

11. Документом, який підтверджує факт виконання робіт є:  
а) МД 
б) акт приймання-передачі виконаних робіт 
в) накладна 

12. Яка кореспонденція рахунків відображає господарську операцію 
“Відображено реалізацію послуг нерезиденту”: 
а)  Д-т 362    К-т 233 
б)  Д-т 362    К-т 703 
в)  Д-т 362    К-т 263 
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13. До складських документів належать: 
а) приймальний акт на товар 
б) заява на переказ валюти 
в) рахунок-фактура 

14. За перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків 
сплачується пеня нарахована від неповерненої суми в розмірі: 
а) 0,1% за кожен день прострочення 
б) 0,3% за кожен день прострочення 
в) обидва варіанти правильні, і залежать від здійсненої операції 

15. Дохід в бухгалтерському обліку від реалізації на експорт послуг 
визнається: 
а) на дату підписання акту наданих послуг 
б) на дату надходження експортної виручки  
в) на дату митного оформлення послуг 

17. В бухгалтерському обліку продавця-резидента погашення дебіторської 
заборгованості іноземним покупцем відображається за курсом НБУ на дату: 
а) на дату підписання акту наданих послуг 
б) на дату надходження експортної виручки  
в) на дату митного оформлення вивізної МД 

18. При експорті товарі, продукції, робіт та послуг ПДВ В основному 
нараховується за ставкою:  
а) Звільнення від ПДВ 
б) 20% 
в) 0% 

19. При ставці ПДВ 0% у підприємства експортера податкові зобов’язання:  
а) не виникають 
б) виникають у сумі рівній нулю  
в) виникають у сумі, що дорівнює шостій частині обсягу реалізації 
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ТЕМА 5. Облік операцій з імпорту 
 

Питання для обговорення в аудиторії: 
 
1. Дайте визначення таким термінам – контрактна вартість, фактурна 

вартість, митна вартість, митна вартість імпортного товару, облікова 
вартість. 

2. Вкажіть види мита та митних платежів. 
3. За якими ознаками класифікують первинні документи, що 

застосовуються в ЗЕД? 
4. Що таке митна декларація, для чого вона призначена і який порядок 

її оформлення? 
5. Які встановлено граничні строки повернення валютних цінностей в 

Україну? 
6. Що таке імпортна операція? 
7. В чому полягають завдання імпортних операцій? 
8. Назвіть основні принципи обліку імпортних операцій? 
9. Які платежі нараховуються при здійсненні імпортної операції? 
10. Як в обліку відображається нарахування та сплата податків і 

платежів при здійсненні імпортних операцій? 
11. Що входить до первісної вартості імпортного товару? 
12. Вкажіть  особливості документального оформлення імпорту робіт, 

послуг. 
13. Які існують відмінності щодо відображення в обліку сплати авансу 

нерезиденту та наступного оприбуткування товаро-матеріальних 
цінностей? 

14. Як впливають розрахунки за авансами на проведення перерахунку 
валютних статей балансу? 

15. Як ведеться аналітичний та синтетичний облік розрахунків з 
іноземними постачальниками? 

16. Які особливості відображення в обліку імпорту послуг та робіт? 
 

 
Ситуаційні завдання 

При розв’язку ситуаційних завдань на підставі наведених даних 

необхідно: 

- відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку; 
- зазначити первинні документи, якими оформлюються наведені операції; 
- здійснити необхідні розрахунки. 
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Приклади розв’язку ситуаційних завдань 
 

Завдання 1 
Дані для виконання завдання: 

ПФ “Олеся” отримала товар від нерезидента. За договором передбачено 
оплату вартості товару після його фактичного отримання (з урахуванням 
витрат продавця на доставку товару до митного кордону України). Договірна 
вартість товару склала 1000 дол. США. Товар перетнув митний кордон 20.05. 
201_ р. На дату митного оформлення товару курс НБУ становив 7,32 грн. за 1 
дол. США. Товар оприбутковано 20.05.201_ р. За ввезений товар у день 
митного оформлення нараховано та сплачено: мито 40 %, ПДВ згідно 
законодавства.  
Розрахунки з нерезидентом проведено 25.06. 201_ р.  
Курс НБУ на 25.06. 201_р. – 7,38 грн. за 1 дол. США. 

 

Розв’язок завдання 1 
    Синтетичний облік імпортних товарів ведеться на рахунку 28 “Товари”. 

Імпортні товари відображаються в обліку з моменту їх одержання за 
купівельними або продажними цінами в залежності від місця їх зберігання, 
тобто за обліковими цінами.   

  Імпорт товарів передбачає збільшення активів підприємства у вигляді 
запасів. Тому  в бухгалтерському обліку при надходженні товарів необхідно 
керуватися П(С)БО 9 –“Запаси”, згідно із яким придбані (отримані) товари 
зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. 
Для обліку розрахунків з іноземними постачальниками  за придбані 

товари використовується рахунок 632 “Розрахунки з іноземними 
постачальниками”. Облік по цьому рахунку доцільно вести паралельно в 
національній та іноземній валюті. 
Синтетичний облік розрахунків по всіх послугах, пов’язаних з доставкою 

ТМЦ до місця призначення ведуть на рахунку 685. Ці послуги можуть бути 
оплачені як в національній так і в іноземній валюті. 
У бухгалтерському обліку вартість отриманого товару перераховується за 

курсом, що діяв на дату митного оформлення. Зміна курсу долара США 
стосовно гривні вплине виключно на величину кредиторської заборгованості. 
Важливе значення має визначення митної вартості. Митна вартість товару 
розраховується виходячи з курсу НБУ, що діяв на дату митного оформлення 
товару.  
Порядок її розрахунку наступний: 
- визначається митна вартість 1000 $ * 7,32 = 7320 грн;  
- нараховується мито ((7320 грн. * 40 %) : 100 %)= 2928 грн; 
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- нараховується податок на додану вартість ((7320 грн. + 2928 грн.) * 
20 %) : 100 % = 2049,60 грн;  

Митні податки та платежі повинні бути сплаченні до моменту ввезення 
товарів на митну територію України. Підставою для відображення 
податкового кредиту є ввізна МД. 
Первісна вартість товару в даному випадку склала 10248 грн. (7320+ 2928) 
Кореспонденція рахунків з відображення в обліку господарських операцій 

по імпорту товарів з наступною оплатою наведена в таблиці 7. 
Таблиця 7 

Журнал реєстрації господарських операцій  ПФ “Олеся” 

№ 
з/п 

Дата Документ / Зміст операцій 
Кореспонденція 

рахунків Сума 

Дебет Кредит 

1 20.05 
Виписка банку. Розрахунок бухгалтера 
Сплачено мито  

642 311 2928 

2 20.05 Розрахунок бухгалтерії. Нараховано ПДВ.  644 641 2049,6 

3 20.05 Виписка банку.Сплачено суму ПДВ  641 311 2049,6 

4 20.05 
Накладна. МД. Оприбутковано товар за 
фактурною вартістю  

281 632 
$1000 
7320  

5 20.05 
Довідка бухгалтера Віднесено суму мита до 
складу первісної вартості товару  

281 642 2928 

6 20.05 
МД. Включено ПДВ до податкового 
кредиту 

641 644 2049,6 

10 25.06 
Виписка банку. Оплачено іноземному 
постачальнику за отримані товари (курс 
НБУ – 7,38 грн./дол.)  

632 312 
$1000 

7380 

11 25.06 
Розрахунок бухгалтера Відображено 
курсову різницю на дату здійснення 
розрахунків (7,38-7,32) * 1000 $ 

632 714 60 

12 30.06 
Довідка бухгалтера Списано дохід від 
курсової різниці на фінансові результати  

714 791 60 

 
 

Завдання 2. 
Дані для виконання завдання: 

За договором купівлі-продажу з нерезидентом ПФ “Олеся” 20.05.201_ р. 
перерахувала аванс у сумі 1000 доларів США. Для купівлі товарів.  25.06. 
201_ р. товар ввезено на митну територію України. За ввезений товар ( митна 
вартість 1000 доларів США) сплачено на дату митного оформлення  митний 
податок в розмірі 40%., а також податок на додану вартість за ставкою 20%,  
акцизний податок 3% від митної вартості. 
Курс НБУ : 20.05. - 7,32 грн. за 1 дол. США;  25.06.- 7,38 грн. за 1 дол. 

США. 
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Розв’язок завдання 2 
Для обліку сплачених авансів постачальникам призначено рахунок 371 

“Розрахунки за авансами сплаченими”. Суми авансів включатимуться до 
складу витрат в момент оприбуткування товарів, продукції, або в момент 
отримання робіт, послуг, але їх вартість буде визначена  шляхом перерахунку 
за курсом НБУ, що діяв на момент сплати авансу, тобто перерахунок 
дебіторської заборгованості в іноземній валюті на дату визнання витрат не 
здійснюється  бо, оскільки сума облічена на рахунку 371, забезпечується 
запасами, а не грошима, її вважають немонетарною статтею. 
Методика відображення в обліку даних операцій аналогічна імпорту на 

умовах комерційного кредиту за винятком двох господарських операцій. 
Першою буде відображено операцію – Перераховано аванс постачальнику Д-
т 371    К-т 312. 
По закінченню розрахунків складають проводку – Зараховано аванс в 

погашення заборгованості іноземному постачальнику Д-т 632    К-т 371. 
Особливої уваги для правильного відображення у бухгалтерському обліку 

даних операцій є : 
- вартість ввезеного товару перераховується у гривні за курсом, що 

діяв на дату перерахування авансу.  
- мито і ПДВ  нараховується виходячи з  митної вартості, розрахованої 

виходячи з курсу НБУ, що діяв на дату митного оформлення.  
Порядок розрахунку митної вартості та митних платежів наступний: 
- визначається митна вартість 1000$ * 7,38 = 5380 грн.;  
- визначається мито – (7380 грн. * 40 %) : 100 % = 2952 грн.; 
- визначається акцизний збір (7380 * 3%) : 100% =221,40 
- визначається податок на додану вартість – ((7380 грн. + 2952,00 

+221,40) * 20 %) : 100 % = 2112,20 грн.  
    Первісна вартість отриманого товару склала 10543,40 грн. 

(7380+2952+211,40) 
Кореспонденція рахунків з відображення господарських операцій в обліку 

наведена в таблиці 8. 
Таблиця 8 

Журнал реєстрації господарських операцій  ПФ “Олеся” 

№ 
з/п 

Дата Документ / Зміст операцій 
Кореспонденція 

рахунків Сума 

Дебет Кредит 

1 20.05 
Виписка банку. Перераховано аванс 
іноземному постачальнику у сумі 1000$ 
при курсі 7,32 

371 312 
$1000 
7320  

2 25.06 Виписка банку. Сплачено мито  642 311 2952  

3 25.06 
Виписка банку. Сплачено акцизний 
податок 

641 311 221,40 
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Продовження таблиці 8 

№ 
з/п 

Дата Документ / Зміст операцій 

Кореспонденція 
рахунків Сума 

Дебет Кредит 

4 25.06 
Розрахунок бухгалтера Нараховано  
ПДВ  

644 641 2112,20 

5 25.06 
Розрахунок бухгалтера Сплачено суму 
ПДВ  

641 311 2112,20 

6 25.06 

Накладна. МД. Оприбутковано товар  
1000 $ * 7,32 (розрахунок вартості за 
курсом НБУ, що діяв на дату 
перерахування авансу)  

 
281 

 
632 

$1000 
7320  

7 25.06 
Довідка бухгалтера. Включено суму 
мита до складу первісної вартості 
товару  

281 642 2952  

8 25.06 
Довідка бухгалтера. Включено суму 
акцизного збору до складу первісної 
вартості товару  

281 641 221,40 

9 25.06 
МД. Включено ПДВ до податкового 
кредиту 

641 644 2112,20 

10 30.06 
Довідка бухгалтера. Зараховано аванс в 
погашення заборгованості іноземного 
постачальника 

632 371 
$1000 

7320 

 

      
Завдання 3. 

Дані для виконання завдання: 

ТзОВ “Рівне” уклало ЗЕК з нерезидентом про виконання ним робіт з 
виготовлення реклами на 1000 доларів. Роботи були виконанні 05.04.201_р., а 
оплату проведено 25.04.201_р.  
Курс НБУ: 5.04 – 7,50 грн. за 1 дол. США;   
                   25.04 - 7,60 грн. за 1 дол. США. 
 

Розв’язок завдання 3 
 Облік імпорту робіт, послуг, прав, суттєво не відрізняється від обліку 

імпорту товарів, за винятком деяких особливостей. 
- документом, що підтверджує факт виконання робіт (послуг) є акт 

прийняття робіт(послуг); 
- не дозволяється відносити до податкового кредиту по сплаті 

податку суми, які не підтверджені актом приймання робіт (послуг); 
- при імпорті робіт, послуг датою виникнення податкових 

зобов’язань є перша з подій – чи списання  коштів з рахунку підприємства в 
оплату постачальнику , або дата підписання акту виконаних робіт. 
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Імпортовані роботи (послуги) не можуть бути визнані запасами 
підприємства, тому вони відображаються в бухгалтерському обліку 
підприємства як витрати  на рахунках 23, 92, 93 та інших витратних рахунках 
в залежності від потреб на які вони використані . 
Порядок розрахунку ПДВ є наступний: 
- визначається митна вартість 1000$ * 7,50 =  7500 грн.;  
- визначається податок на додану вартість – (7500 грн * 20 %) : 100 % 

= 1500,00 грн. 
Кореспонденція рахунків з відображення в обліку господарських операцій 

з імпорту послуг наведена в таблиці 9. 
Таблиця 9 

Журнал реєстрації господарських операцій  ТзОВ “Рівне” 

№ 
з/п 

Дата Документ / Зміст операцій 
Кореспонденція 

рахунків Сума 
Дебет Кредит 

1 05.04 
Акт виконання робіт.  Відображено імпорт 
послуг на підставі підписаного акта (1000$ 
* 7,50) 

93 632 
$1000 

7500 

2 05.04 
Розрахунок бухгалтера.  Нараховано ПДВ 
7500 * 20% 

644 641 1500 

3 05.04 Виписка банку. Сплачено  ПДВ  641 311 1500 

4 05.04 
Довідка бухгалтера. Віднесено суму ПДВ 
до податкового кредиту 

641 644 1500 

5 25.04 
Виписка банку. Перераховано 
постачальникові  за послуги 1000$ * 7,60 

632 312 
$1000 

7600 

6 25.04 
Розрахунок бухгалтера. Відображено 
курсову різницю (7,60-7,50)*1000$  

945 632 100 

7 30.04 
Довідка бухгалтера. Списано курсову 
різницю на фінансовий результат.  

791 945 100 

 

Ситуаційні завдання для проведення практичних занять 
На підставі наведених даних: 

- відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку; 
- зазначити первинні документи, якими оформлюються наведені операції; 
- здійснити необхідні розрахунки. 
 

Завдання 5.1 
Українською фірмою “Чіп” 8.01. 201_р. проведено передоплату за 

імпортні товари (оргтехніку) австрійській фірмі “Форвертс”. Контрактна 
вартість імпортних товарів складає 50000 доларів США.   

15.02.201_р. товар отримано від іноземного постачальника і 
оприбутковано. При імпорті сплачено мита 10% від митної вартості. За 
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перевезення товарів на території України заплачено транспортній організації 
– 600 грн (в т.ч. ПДВ). 
Курси валют: 1$ = грн: 8.01 – 7,25 грн. за 1 дол. США;   31. 01 – 7,30 грн. 

за 1 дол. США, 15.02 – 7,15 грн. за 1 дол. США.  
Завдання 5.2 

На митну територію України від іноземного постачальника 07.03.201_р,  
надійшли товари. Імпортна вартість товарів складає 1000 дол. США. Курс 
долара США на момент складання і подання митної декларації становив 8,09 
грн. за 1 дол. США. Мито 13%, від митної вартості. На кінець місяця 
розрахунки з іноземним постачальником не проводились. Курс долара США 
на 31.03. 201_р становив - 8,08 грн. за 1 дол. США. 
Оплату здійснено 24.05.201_р . Курс долара на дату оплати становив - 

8,07 грн. за 1 дол. США. 
Завдання 5.3 

АТ “Альфа підписало ЗЕК нерезидентом про надання ним маркетингових 
послуг на суму 10000 доларів. Послуги були надані 10.06.201_р., оплату 
проведено 30.06. 
Курси НБУ: 10.06. – 7,25 грн. за 1 дол. США,  
                      30.06 – 7,45 грн. за 1 дол. США. 
 

Ситуаційні завдання для самостійної роботи 
Завдання 5.4 

За договором купівлі-продажу з нерезидентом ТзОВ Валдіс” 10.07. 
201_ р., перерахувало аванс у сумі 1000 доларів США. Товар ввезено на 
митну територію України 20.08. 201_р.  

Дані для розрахунків наведено в таблиці 10. 
Таблиця 10 

Зміст суми по варіантах 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс НБУ на дату 
перерахування 
авансу, грн. за 1 
дол. США 

7,32 7,38 7,45 7,39 7,40 7,25 7,14 7,18 7,16 7,30 

Курс НБУ на дату 
митного оформ-
лення товару,  
грн. за 1 дол. США 

7,34 7,32 7,50 7,42 7,28 7,35 7,20 7,27 7,25 7,15 

Ввізне мито 
становить, % 

40 30 20 10 15 8 9 11 7 0 

акцизний збір 
становить, грн 

3000 - 2000 - 5000 - 4000 - 7000 900 

ПДВ, згідно 
законодавства 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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Завдання 5.5 
ТзОВ “Валдіс” отримало товар від нерезидента 10.07.201_р. За 

договором передбачено оплату вартості товару після його фактичного 
отримання (з урахуванням витрат продавця на доставлення до митного 
кордону України). Дані для розрахунків наведено в таблиці 11. 

Таблиця 11  
Зміст суми по варіантах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контрактна 
вартість товару, 
доларів США 

17000 23000 54000 32000 27000 53000 23500 16000 13000 75000 

Курс НБУ на дату 
ввезення товару, 
грн. за 1 дол. США 

7,34 7,32 7,50 7,42 7,28 7,35 7,20 7,27 7,25 7,15 

Ввізне мито 
становить, % 

40 30 20 10 15 25 35 22 18 28 

акцизний податок 
становить, грн 

- 3000 - 2000 - 5000 - 4000 - 7000 

ПДВ, згідно 
законодавства 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Курс НБУ на дату 
оплати за товар,  
грн. за 1 дол. США 

7,32 7,38 7,45 7,39 7,40 7,25 7,14 7,18 7,16 7,30 

 

Завдання 5.6 
ТзОВ “Рівне” уклало ЗЕК з нерезидентом про виконання ним робіт з 

виготовлення реклами. Акт надання послуг було підписано 05.04.201_р., а 
оплату проведено 25.08.201_р.  

Дані для розрахунків наведено в таблиці 12. 
Таблиця 12  

Зміст суми по варіантах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Договірна вартість 
рекламних послуг, 
доларів США  

3000 4000 7600 6500 4300 2300 6400 8000 5500 1250 

Курс НБУ на 05.04., 
грн. за 1 дол. США 

7,50 7,32  7,50 7,42  7,28 7,35 7,20 7,27 7,25 7,15 

ПДВ, згідно 
законодавства 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Курс НБУ на 30.06., 
грн. за 1 дол. США 

7,32 7,38 7,45 7,39 7,40 7,25 7,14 7,18 7,16  7,30 

Курс НБУ на 25.08., 
грн. за 1 дол. США 

7,60 7,38 7,45 7,39 7,40 7,55 7,32  7,25 7,16 7,20 
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Тести 
1. До супроводжувальних документів належать: 

а) пакувальний лист 
б) інкасове доручення  
в) коносамент 

2. Одним з непрямих податків, яким оподатковуються імпортні товари є: 
а) податок на фрахт 
б) податок на додану вартість 
в) мито 

3. Первісна вартість товарів придбаних по імпорту включає: 
а) суму сплаченого мита, акцизного податку  
б) суму сплаченого мита та акцизного податку 
в) суму сплаченого мита, акцизного податку, ПДВ 

4. Яка кореспонденція рахунків відображає господарську операцію 
“Нараховано акцизний податок при імпорті”: 

а)  Д-т 92      К-т 641 
б)  Д-т 377    К-т 642 
в)  Д-т 93      К-т 641 

5. Контрактна вартість імпортних товарів, одержаних з наступною оплатою 
перераховується у валюту звітності:  

а) за курсом НБУ на дату перетину цими товарами митного кордону 
України 

б) за курсом НБУ на дату проведення розрахунків з іноземними 
постачальником 

в) за курсом МВР на дату оприбуткування товару 
6. Акцизний податок на імпортні товари нараховується : 

а) у % до первісної вартості 
б) у фіксованих ставках на одиницю товару 
в) обидва варіанти не правильні 

7. Яка кореспонденція рахунків відображає господарську операцію: 
“Оприбутковано імпортний товар”: 

а)  Д-т 28    К-т 632 
б)  Д-т 68    К-т 632 
в)  Д-т 26    К-т 632 

8. Контрактна вартість імпортних товарів, одержаних з попередньою оплатою 
перераховується у валюту звітності: 

а) за курсом НБУ на дату перетину цими товарами митного кордону 
України 

б) за курсом НБУ на дату проведення розрахунків з іноземними 
постачальником 

в) за курсом МВР на дату оприбуткування товару 
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ТЕМА 6.  Облік бартерних операцій  
 

Питання для обговорення в аудиторії: 
1. Дайте визначення таким термінам – зустрічна торгівля, 

компенсаційні угоди, бартерні операції, реекспорт. 
2. Вкажіть форми зустрічної торгівлі. 
3. Перерахуйте ознаки компенсаційних угод.  
4. Вкажіть переваги та недоліки бартеру. 
5. Який порядок митного оформлення бартерних операцій? 
6. Які є особливості щодо укладання зовнішньоекономічного 

бартерного контракту? 
7. Як відображаються в обліку заборгованості партнерів по бартерній 

операції та як це впливає на визначення курсових різниць?  
8. Який порядок закриття взаєморозрахунків при проведені бартерних 

операцій? 

 
Ситуаційні завдання 

При розв’язку ситуаційних завдань на підставі наведених даних 

необхідно: 

- відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку; 
- зазначити первинні документи, якими оформлюються наведені операції; 
- здійснити необхідні розрахунки. 

 

Приклади розв’язку ситуаційних завдань 
 

Завдання 1 
Згідно укладеного зовнішньоекономічного бартерного контракту між 

ТзОВ “Рівне” та угорською фірмою “Іштван” здійснюється обмін 2000 шкір 
ВРХ контрактною вартістю 7 доларів за штуку на 700 пар туфель жіночих 
контрактною вартістю 20 доларів за пару. 
        6.07 здійснено експортну частину бартерного контракту, при цьому 
сплачено мито 10% і ПДВ згідно чинного законодавства. Собівартість 
експортованих шкір становить 50000 грн. 
        23.07 здійснено імпортну частину бартерної операції. При цьому 
нараховано та сплачено; мито – 20% та ПДВ згідно законодавства. 
      Курс НБУ: 6.07 –   7.23 грн. за 1 дол. США;  
                          23.07 – 7.18 грн. за 1 дол. США.  

Розв’язок завдання 1 
Особливість відображення бартерних зовнішньоекономічних операцій у 

бухгалтерському обліку зумовлена Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”, затвердженим 
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наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193.  П(С)БО 21 
ділить статті Балансу на монетарні та немонетарні.  

Отже, на рахунках 632 і 362 необхідно розподілити монетарну і 
немонетарну заборгованість, передусім з метою відображення бартерних 
операцій. Одним з варіантів виходу з цієї ситуації може стати відкриття 
окремих субрахунків:  

– 3621 “Розрахунки з іноземними покупцями у фіксованій сумі 
коштів”; 

– 3622 “Розрахунки з іноземними покупцями за бартерними угодами”; 
       та 

– 6321 “Розрахунки з іноземними постачальниками у фіксованій сумі 
коштів”;  

– 6322 “Розрахунки з іноземними постачальниками за бартерними 
угодами”.  

При бартері за відвантажені активи передбачається отримання не 
грошових або прирівняних до них коштів, а активів, тобто така 
заборгованість є немонетарною, отже, не перераховується у зв'язку зі зміною 
валютного курсу.  
    У зв'язку з цим бартерні операції відображаються в бухгалтерському 
обліку таким чином: заключна бартерна операція відображається не за 
валютним курсом, що діяв на момент її проведення, а за курсом, що діяв на 
момент здійснення першої операції. Звідси випливає, що в бухгалтерському 
обліку курсових різниць узагалі не виникає.  
Кореспонденція рахунків з відображення в обліку зовнішньоекономічних 

бартерних операцій наведена в таблиці 13. 
Таблиця 13 

Журнал реєстрації господарських операцій  ТзОВ “Рівне” 

№ 
з/п 

Дата Документ / Зміст операцій 
Кореспонденція 

рахунків 
Сума 

Дебет Кредит  

1. 06.07. Відвантажено згідно зовнішньо-
економічного бартерного контракту 
шкіри ВРХ на експорт 2000 * 7 * 7,23 = 
101220 грн 

362 701 $14000 
101220,0 

2. 06.07. МД. Розрахунок бухгалтера. Нараховано 
мито 101220 * 10% = 10122 грн  

93 642 10122,00 

3. 06.07. Платіжне доручення. Сплачено мито  642 311 10122,00 

4. 23.07. МД . Оприбутковано туфлі від  фірми 
“Іштван” 700 * 20 * 7,18 (7,23) = 
100520(МВ) (101220) грн 

282 632 $14000 
101220,0 

5. 23.07. МД. Розрахунок бухгалтера. Нараховано 
мито 101520 *20%=20304 грн  

377 642 20304,00 
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Продовження таблиці 13 

№ 
з/п 

Дата Документ / Зміст операцій 
Кореспонденція 

рахунків 
Сума 

Дебет Кредит  

6. 23.07. Виписка банку. Сплачено мито  642 311 20304,00 

7. 23.07. 23.07. МД. Розрахунок бухгалтера.  
Нараховано ПДВ при ввезенні товарів 
(101520 + 20304) * 20% = 24364,80 

644 641 24364,80 

8. 23.07. Виписка банку. Сплачено ПДВ при 
імпорті  

641 311 24364,80 

9. 23.07. МД, довідка бухгалтера. Включено суму 
ПДВ до складу податкового кредиту. 

641 644 24364,80 

10. 23.07. Довідка бухгалтера. Збільшено первісну 
вартість товарів на суму мита. 

282 377 20304,00 

11. 23.07. Довідка бухгалтерії. Сторновано суму 
ПДВ , сплачену при виробництві шкір – 
сторно 

641  
 

901  
 

10000,00 
 

12. 23.07. Довідка бухгалтерії.  Проведено залік 
взаємних заборгованостей 

632 362 $14000 
101220,0 

13. 31.07. Розрахунок бухгалтера. Відображено 
собівартість реалізованих шкур 

901 26 50000,00 

14. 31.07. Довідка бухгалтерії. Списано на 
фінансовий результат чистий дохід  

701 791 101220,0 

15. 31.07. Довідка бухгалтерії. Списано на 
фінансовий результат собівартість 
реалізованих товарів 

791 901 60000,00 

16. 31.07. Довідка бухгалтерії. Списано на 
фінансовий результат збутові витрати по 
експорту 

791 93 10122,00 

 

Ситуаційні завдання для проведення практичних занять 
На підставі наведених даних: 

- відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку; 
- зазначити первинні документи, якими оформлюються наведені операції; 
- здійснити необхідні розрахунки. 
 

Завдання 6.1 
Українською фірмою “Чіп” придбано у резидента (українського продавця) 

товари, які надалі будуть експортуватися шляхом проведення бартерних 
операцій. Вартість придбання – 12000 грн. (у тому числі ПДВ – 2000 грн.). 
Товар експортується за бартерним договором за ціною, еквівалентною 1200 
грн. ПДВ нараховано та сплачено згідно чинного законодавства.  
Курс НБУ: на дату експортної операції (першої) –   8.03 грн. за 1 дол. США;  
                   на дату імпортної операції (другої) – 8.08 грн. за 1 дол. США. 
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Завдання 6.2 
Підприємство уклало бартерний договір з нерезидентом. Балансова 

вартість відвантажуваних товарів становить 4000 грн., справедлива вартість 
отримуваних – $1000. Договірну вартість установлено на рівні справедливої. 
Для спрощення уявимо, що мито, як при ввезенні товарів, так і при вивезенні 
становить 10 % митної вартості відповідно. Операції з відвантаження і 
отримання товарів відбулися в різних періодах. 
Курс НБУ: на дату експортної операції (першої) –  8.07 грн. за 1 дол. США;  

                   на дату імпортної операції (другої) – 8.02 грн. за 1 дол. США. 
 

Ситуаційні завдання для самостійної роботи 
Завдання 6.3 

Згідно укладеного бартерного ЗЕКу між  ТзОВ “Весна” та болгарською 
фірмою “Сленчен” здійснюється обмін шиферу контрактною вартістю 5 
доларів за штуку на електрокабель контрактною вартістю 20 доларів за 1м. 

При здійснені експортної частини бартерного контракту сплачено, мито і 
ПДВ згідно чинного законодавства.  

При здійснені імпортної частини бартерної операції нараховано та 
сплачено митні збори  0,2%, мито – 20% та ПДВ згідно законодавства. 

 Дані для розрахунків наведено в таблиці 15. 
Таблиця 15  

Зміст суми по варіантах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Загальна вартість 
контракту, 
доларів США 

17000 23000 14000 32000 27000 53000 23500 16000 13000 15000 

Курс НБУ на дату 
ввезення товару, 
грн. за 1 дол. США 

7,34 7,32 7,50 7,42 7,28 7,35 7,20 7,27 7,25 7,15 

Ввізне мито 
становить, % 

10 3 2 10 5 7 5 2 8 12 

Собівартість 
експортованого 
товару, грн 

80000 90000 60000 90000 80000 96000 96000 50000 50000 50000 

Послідовність 
операцій: 
Експорт 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

Імпорт  2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Курс НБУ на дату 
вивезення товару,  
грн. за 1 дол. США 

7,32 7,38 7,45 7,39 7,40 7,25 7,14 7,18 7,16 7,30 
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Тести 
 

1. Оцінка товарів в бартерних угодах визначається:  
а) в доларах США 
б) в гривнях 
в) в валюті узгодженій сторонами договору 

2. При здійсненні бартерних операцій підприємство втрачає право на: 
а) податковий кредит по імпорту 
б) 0-ву ставку по експорту 
в) суму податкового кредиту по вартості експортної продукції 

3. Експортні поставки по бартерному договору оподатковуються ПДВ за 
ставкою: 
а) 20% 
б) 0% 
в) не оподатковуються 

4 Дохід від бартерної операції не визначається: 
а) при обміні подібними активами 
б) при обміні не подібними активами 
в) визначається в будь-якому випадку 

5 Дата виникнення податкових зобов’язань при здійсненні бартерних 
операцій це: 
а) дата оформлення ввізної МД 
б) дата оформлення вивізної МД 
в) дата події , що відбулась першою 

6. Дата виникнення податкового кредиту при здійсненні бартерних операцій 
це: 
а) дата оформлення ввізної МД 
б) дата оформлення вивізної МД 
в) дата здійснення заключної (балансуючої) операції 

7. Закриття взаєморозрахунків по бартерних операціях у сфері ЗЕД 
відображається проводкою: 

а)  Д-т 28    К-т 632 
б)  Д-т 362  К-т 632 
в)  Д-т 632  К-т 362 
9. Списання відсторнованої   суми ПДВ по товарах, що придбані у 

вітчизняного постачальника на витрати діяльності по бартерних операціях у 
сфері ЗЕД відображається проводкою: 

а)  Д-т 28    К-т 641 
б)  Д-т 949  К-т 641 
в)  Д-т 949  К-т 631 
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  ТЕМА 7.  Облік операцій з давальницькою сировиною  
 

Питання для обговорення в аудиторії: 
1. Що розуміють під операціями з давальницькою сировиною в сфері 

ЗЕД? 
2. Які митні режими передбачено чинним законодавством з переробки 

давальницької сировини? 
3. Що необхідно передбачити в зовнішньоекономічному контракті на 

переробку давальницької сировини? 
4. Які існують особливості щодо митного оформлення операцій з 

давальницькою сировиною? 
5. Який порядок оподаткування та заповнення  МД при здійсненні 

операцій з давальницькою сировиною? 
6. На яких рахунках обліку відображаються отримана або передана 

резидентом у переробку давальницька сировина? 
7. Який порядок обліку операцій з переробки давальницької сировини у 

резидента-виконавця? 
8. Який порядок обліку операцій з переробки давальницької сировини у 

резидента-замовника? 
9. Який порядок здійснення розрахунків за послуги переробки 

давальницької сировини? 
10. Які існують обмеження на здійснення переробки давальницької 

сировини? 
 

Ситуаційні завдання 

При розв’язку ситуаційних завдань на підставі наведених даних 

необхідно: 

- відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку; 
- зазначити первинні документи, якими оформлюються наведені операції; 
- здійснити необхідні розрахунки. 

 

Приклади розв’язку ситуаційних завдань 
 

Завдання 1 
Відповідно до укладеного зовнішньоекономічного контракту в ролі 

виконавця виступає резидент України. Оплата за послуги здійснюється 
грошовими коштами.  

Замовником на адресу виконавця відвантажено давальницьку сировину, 
контрактна вартість якої – 4000 доларів США. На дату митного оформлення 
сировини курс НБУ становив 8 грн. за 1 долар США.  Контрактна вартість 
послуг з перероблення давальницької сировини – 800 доларів США.  
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На дату підписання акта виконаних робіт і митного оформлення готової 
продукції курс НБУ складав 8,5 грн. за 1 долар США. Фактична виробнича 
собівартість послуг виконавця з перероблення давальницької сировини – 
3800 грн. 

На дату перерахування валюти в оплату послуг з перероблення 
давальницької сировини курс НБУ становив 8,6 грн. за 1 долар США.  

 
Розв’язок завдання 1 

Під терміном “операція з давальницькою сировиною у 
зовнішньоекономічних відносинах” слід розуміти операції з переробки 
(обробки, збагачення або використання) давальницької сировини в результаті 
технологічного процесу зі зміною коду за ТН ЗЕД (незалежно від кількості 
виконавців), а також етапів (операцій з переробки цієї сировини) з метою 
одержання готової продукції за відповідну плату. До операцій з 
давальницькою сировиною належать операції, в яких сировина замовника на 
конкретному етапі її переробки становить не менш як 20 % загальної вартості 
готової продукції. Давальницькою сировиною згідно з Податковим 
кодексом є сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, 
енергоносії, що є власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) і 
передаються іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва 
готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції 
або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі. 

Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України 
іноземним замовником, обкладається ввізним митом, податками та зборами, 
що справляються у разі ввезення товарів. Оплата зазначених платежів 
провадиться українським виконавцем шляхом видачі простого векселя 
державній податковій інспекції за місцезнаходженням виконавця, який 
здійснює переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької 
сировини. Вексель виписується у валюті контракту на переробку 
давальницької сировини в 3-х примірниках та не підлягає передачі шляхом 
індосаменту. 

Термін платежу дорівнює терміну здійснення операції з давальницькою 
сировиною, але не більш як 90 календарних днів з моменту оформлення 
ввізної митної декларації. У разі вивезення готової продукції у повному 
обсязі в обумовлений період за межі території України вексель погашається і 
ввізне мито, податки та збори не справляються.  

Давальницька сировина, що не обкладається ввізним митом, податками 
та зборами, вивозиться з митної території України на підставі подання 
українським замовником до органу митного контролю письмового 
зобов'язання щодо повернення в Україну готової продукції, виробленої з цієї 
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сировини, або повернення в Україну валютної виручки від реалізації готової 
продукції. 
    Після перероблення сировини в готову продукцію у виконавця виникають 
валові доходи і податкові зобов’язання щодо ПДВ за операцією експорту 
послуг. Валові доходи і податкові зобов’язання виникають на дату будь-якої 
з подій, що сталися раніше: або підписання акта виконаних робіт, або 
зарахування коштів на банківський рахунок, що надійшли в оплату послуг з 
перероблення. При цьому податкові зобов’язання щодо ПДВ у виконавця за 
надану послугу виникають за ставкою 0 %.  
    У момент митного оформлення вивізної МД на готову продукцію, що 
вивозиться в повному обсязі (відповідно до договору) у встановлений термін, 
вексель погашається, і вивізне мито, податки (в тому числі ПДВ) і збори 
(крім зборів за митне оформлення) не сплачуються.  
    Розрахуємо суму мита і ПДВ, на яку за умовами цього прикладу 
виконавцем виписується вексель. При цьому ввізне мито справляється за 
ставкою 20 %:  
  Сума ввізного мита – ($4000 * 8 * 20 %) = 6400 грн.  
  Сума ПДВ – ($4000 * 8 + 6400) * 20 % = 7680 грн.  
     Разом – 14080 грн.  
         У бухгалтерському обліку виконавця-резидента операції з перероблення 
сировини на давальницьких умовах будуть відображені таким чином 
(таблиця 16). 

Таблиця 16 

№ 
з/п

Зміст операцій 
Кореспонденція 

рахунків Сума 
Дебет Кредит 

1 Видано простий вексель митним органам на 
суму ввізного мита і ПДВ  

05   
   

14080,00
   

2 На забалансовому рахунку обліковано 
вартість давальницької сировини, що 
надійшла для переробки  

022   
   

$4000 
32000,00

  

3 Відображено реалізацію наданих послуг з 
перероблення давальницької сировини ($800 
* 8,5) на дату підписання акту виконаних 
робіт  

362  703  6800,00  

4 Списано фактичну виробничу собівартість 
наданих послуг  

903  23  3800,00   

5 Списано із забалансового рахунка вартість 
давальницької сировини  

 022  $4000 
32000,00 

6 Погашено простий вексель при вивезенні 
готової продукції  

 
   

 
05  

 
14080,00 
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Продовження таблиці 16 

№ 
з/п

Зміст операцій 

Кореспонденція 
рахунків Сума 

Дебет Кредит 

7 Надійшла іноземна валюта в оплату послуг з 
перероблення давальницької сировини ($800 
* 8,6)  

312  362  6880,00  
  

8 Відображено дохід від курсової різниці щодо 
заборгованості замовника  

362  714  80,00    

 
Завдання 2 

Український замовник (ТзОВ “Скін”) віддає в переробку давальницьку 
сировину словенській фірмі “Марімор”. 

При заповненні МД на вивезення давальницької сировини для переробки 
нерезиденту сплачено мито у сумі 1200 грн. Вартість переданої 
давальницької. сировини за цінами придбання складає 87400 грн., а послуги з 
її переробки за контрактною вартістю – 8200 дол. США (в момент оплати 
послуг курс долара становив 7,95 грн.). При ввезенні сплачено ПДВ з готової 
продукції, митна вартість якої складає 130000 грн. оплачено виконавцю при 
курсі 7,98 грн. 

 
Розв’язок завдання 2 

     Давальницька сировина є власністю замовника і рахується на його балансі. 
Виконавець (переробник) отриману давальницьку сировину та виготовлену з 
неї готову продукцію обліковує за балансом. Передачу давальницької 
сировини виконавцю (переробнику) замовник відображає на рахунку 20 
“Виробничі запаси” по відповідних субрахунках: дебет рахунка 206 
"Матеріали, передані для переробки " і кредит рахунка 201 "Сировина і 
матеріали”.   
Після перероблення у замовника при імпорті послуги виникають податкові 

зобов’язання щодо ПДВ або на дату списання коштів з банківського рахунка 
в оплату послуги, або на дату підписання акта виконаних робіт залежно від 
того, яка з подій сталося раніше Право на податковий кредит щодо послуг, 
отриманих від нерезидента, виникає на дату подання до податкової інспекції 
декларації, в якій суму ПДВ стосовно таких послуг, отриманих від 
нерезидента, включено до складу податкових зобов’язань.  
При ввезенні на митну територію України готової продукції, виготовленої з 

давальницької сировини, ПДВ сплачується за ставкою 20 %. Право на 
включення до податкового кредиту сплаченого митного ПДВ виникає на 
момент сплати за податковими зобов’язаннями. 
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         У бухгалтерському обліку замовника-резидента операції з перероблення 
сировини на давальницьких умовах будуть відображені таким чином 
(таблиця 17). 

Таблиця 17 
Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “Скін” 

№ 
з/п

Зміст операцій 
Кореспонденція 

рахунків Сума 

Дебет Кредит 

1 МД. Відображено передачу давальницької сировини в 
переробку  фірмі “Марімор” 

 
206 

 
201 87400,00

2 МД. Розрахунок бухгалтера. Нараховано митно при 
вивезенні  сировини   

949 642 1200,00

3 Виписка банку. Сплачено  митно.  642 311 1200,00

4 МД. Розрахунок бухгалтера  Підписано акт виконаних 
послуг з перероблення давальницької сировини  8200$ 
*7,95 =  40590,00 

 
281 

 
632 

$8200 
65190,00

5 Розрахунок бухгалтера. Нараховано ПДВ з імпорту 
послуг 65190,0 * 20% 

644 641 13038,0

6 Виписка банку. Сплачено ПДВ 641 311 13038,0

7 Довідка бухгалтера. Включено ПДВ до складу 
податкового кредиту  

641 644 13038,,0

8 МД. Розрахунок бухгалтера  Нараховано ПДВ   при 
ввезенні готової продукції 130000 * 20% = 26000,00 

644 641 26000,00

9 Виписка банку. Сплачено ПДВ 641 311 26000,00

10 Включено ПДВ до податкового кредиту 641 644 26000,00

11 Списано вартість переробленої давальницької 
сировини на вартість готової продукції  

 
281 

 
206 87400,00

12 Виписка банку . Перераховано валюту виконавцю  за 
послуги переробки 8200 * 7,98 = 65436.00 

632 312 $8200 
65436,00

13 Розрахунок бухгалтерії. Відображено курсову різницю 
на дату проведення розрахунків (7,98- 7,95) * 8200 = 
246  

945 632 246,00

14 Довідка бухгалтерії. Списано на фінансовий результат  
курсову різницю 

79 945 246,00

 

Ситуаційні завдання для проведення практичних занять 

 

Завдання 7.1 
Між підприємством-резидентом і підприємством-нерезидентом укладено 

договір на перероблення давальницької сировини, згідно з яким резидент є 
замовником, а нерезидент – виконавцем. Замовник відвантажує на адресу 
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виконавця давальницьку сировину, облікова вартість якої становить 20000 
грн. На дату митного оформлення МД при вивезенні давальницької сировини 
курс НБУ склав 8,00 грн. за 1 долар США. Вартість послуг з перероблення 
давальницької сировини згідно з договором дорівнює 3000 доларів США.  

На дату підписання акта виконаних робіт і митного оформлення ввізної 
МД (при ввезенні готової продукції) курс НБУ становить 8,05 грн. за 1 долар 
США. На дату перерахування валюти в оплату послуг з перероблення 
давальницької сировини курс НБУ складав 8,06 грн. за 1 долар США.  

За митне оформлення при вивезенні давальницької сировини та  готової 
продукції, що ввозиться виконавцем сплачено мито в розмірі 15%. 

 

Завдання 7.2 
В ролі виконавця виступає резидент України. Оплата за послуги 

здійснюється грошовими коштами. Замовником на адресу виконавця 
відвантажено давальницьку сировину, контрактна вартість якої – 3000 
доларів США. На дату митного оформлення сировини курс НБУ становив 
8,01  грн. за 1 долар США. Контрактна вартість послуг з перероблення 
давальницької сировини – 1200 доларів США.  

На дату підписання акта виконаних робіт і митного оформлення готової 
продукції курс НБУ складав 8,05 грн. за 1 долар США. На дату 
перерахування валюти в оплату послуг з перероблення давальницької 
сировини курс НБУ становив 8,02 грн. за 1 долар США. Фактична виробнича 
собівартість послуг виконавця з перероблення давальницької сировини – 
5600 грн.  

За митне оформлення при вивезенні давальницької сировини та  готової 
продукції, що ввозиться виконавцем сплачено мито в розмірі 12%. 

  
Ситуаційні завдання для самостійної роботи 

 
Завдання 7.3 

Використовуючи дані завдань 7.1 та 7.2 розглянути ситуацію при якій 
оплата за послуги провадиться сировиною та готовою продукцією. Умови в 
цьому випадку ті ж самі, що і в попередніх завданнях. Справедливу вартість 
послуги з перероблення сировини встановлено на рівні договірної.  
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Тести 
1. Суб’єкт господарської діяльності , який приймає ДС для переробки це: 
а) замовник 
б) виконавець 
в) резидент 

2. Продукція, виготовлена з давальницької сировини повинна бути 
оприбуткована не пізніше ніж: 
а) через 30 днів після відвантаження давальницької сировини 
б) через 90 днів після відвантаження давальницької сировини 
в) через рік після відвантаження давальницької сировини 

3. При ввезенні давальницької сировини для переробки МД : 
а) складається  
б) не складається 
в) це залежить від вартості сировини 

4. Відображення доходу від надання послуг з переробки давальницької 
сировини відображається проводкою: 
а)   Д-т 903   К-т 233 
б)  Д-т 362    К-т 703 
в)  Д-т 233    К-т 632 

5. Операції з ДС можна назвати такими у випадку, якщо сировина замовника 
на конкретному етапі її переробки складає не менше: 
а) 20% 
б) 60% 
в) 80% 

6. Давальницька сировина, одержана для переробки,  у виконавця:  
а) списується з балансу при її вивезенні 
б) обліковується на позабалансовому рахунку 
в) обліковується на окремому субрахунку балансового рахунку 

7. Якою проводкою буде відображено вартість переданої ДС для переробки: 
а)   Д-т 206     К-т 201 
б)  Д-т 23       К-т 201 
в)  Д-т 26       К-т 23 

8. На суму нарахованих мита та ПДВ при ввезені давальницької сировини для 
переробки в Україні оформляється: 
а)  податкова накладна 
б)  вексель 
в)  акцепт 

9. При укладанні ЗЕК на переробку ДС обов’язковою є наявність: 
а) специфікації 
б) технологічної схеми переробки 
в) коносаменту 
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ТЕМИ 8-9. Облік інвестиційних операцій. Звітність суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. 
  

Питання для обговорення в аудиторії: 
1. Яке підприємство визнається підприємством з іноземними 
інвестиціями? 

2. Хто може виступати іноземним інвестором? 
3. Який порядок оподаткування внесків іноземного інвестора до 
статутного капіталу? 

4. Якій порядок відображення в обліку внесення інвестицій іноземним 
інвестором? 

5. Який порядок нарахування, оподаткування та відображення  в обліку 
дивідендів, що виплачуються іноземному інвестору? 

6. Яким чином в балансі відображаються статі активу та пасиву виражені 
в іноземній валюті? 

7. Яким чином у Звіті про фінансові результати відображаються доходи 
та втрати від курсових різниць? 

8. В чому полягає особливість складання інших форм фінансової 
звітності підприємства-суб’єкта  ЗЕД? 

9. Які  форми статистичної звітності повинні складати підприємства-
суб’єкта  ЗЕД? 

10. Який порядок декларування валютних цінностей, доходів та майна, що 
знаходиться за межами України? 

 
 Ситуаційні завдання для проведення практичних занять 

 

Завдання 8.1 
3 березня 201_ року оголошено статутний капітал ТзОВ “Ніка” в сумі 

еквівалентній 20000 доларів США. 50% статутного капіталу вносить на дату 
реєстрації основними засобами український засновник. Нерезидент здійснює 
свої внески шляхом внесення на дату реєстрації основних засобів на суму 
4000 доларів США та 20.03.201_ року грошових коштів у сумі 6000 доларів 
США. 
Курс НБУ: 03.03 –  8.06 грн. за 1 дол. США; 20.03 – 8.02 грн. за 1 дол. США 
                   31.03 –  8.01 грн. за 1 дол. США 
 

Завдання 8.2 
Використовуючи дані завдання 4.2 (сторінка 8) необхідно: 
1. відобразити в Балансі та Звіті про фінансові результати дану 

господарську операцію станом на 30.06.201_ року. 
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2. скласти Декларацію про валютні, цінності, доходи та майно, що 
знаходяться за межами України, прийнявши до уваги що інших 
видів цінностей підприємство за кордоном не має. 

3. Необхідні реквізити встановити самостійно. 
 

Ситуаційні завдання для самостійної роботи 
Завдання 8.3 

Використовуючи дані завдання 8.1 відобразити наступні господарські 
операції, що здійсненні через 2 роки з моменту реєстрації ТзОВ “Ніка”: 

19 березня реалізовано резиденту за згодою іноземного інвестора основні 
засоби за контрактною вартістю 15000 грн. Знос нараховувався 
прямолінійним методом. Термін використання основних засобів 6 років. 
Ввізне мито сплачене при отримані основних засобів 600грн. 

25 березня нараховано дивіденди засновнику-нерезиденту в сумі 5000 
доларів США. Податок на дивіденди утримано  згідно чинного 
законодавства. Перерахування дивідендів проведено 30 березня. 
Курс НБУ: 19.03 –  8.06 грн. за 1 дол. США; 25.03 – 8.02 грн. за 1 дол. США 
                  30.03 –  8.01 грн. за 1 дол. США; 31.03 –  8.04 грн. за 1 дол. США 

  

 

Завдання 8.4 
Використовуючи дані завдання 4.4 (сторінка 9) необхідно: 
4. відобразити в Балансі та Звіті про фінансові результати ТзОВ 

“Весна” дану господарську операцію станом на 30.09.201_ року. 
5. скласти Декларацію про валютні, цінності, доходи та майно, що 

знаходяться за межами України, прийнявши до уваги що інших 
видів цінностей підприємство за кордоном не має. 

6. Необхідні реквізити встановити самостійно. 
 

Тести 
1. На підприємствах з іноземними інвестиціями при обліку статутного 
капіталу перерахунку при зміні курсу валюти підлягають: 
а) сума зареєстрованого статутного капіталу 
б) сума заборгованості учасників по внесках до статутного капіталу 
в) сума отриманого прибутку 

2. Внески засновника до статутного капіталу оподатковуються: 
а) за загальними вимогами щодо імпортних операціях 
б) надається відстрочка по сплаті всіх видів митних платежів 
в) звільняється від сплати окремих митних платежів за дотримання 

певних умов. 
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зовнішньоекономічної діяльності. Підручник для студентів спеціальності 
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