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особливості оподаткування та його облікове відображення

У статті на основі аналізу поглядів науковців на сутність терміна «імпортна операція» та встановлення взаємозв’язку його зміс-
тового наповнення із термінами «імпортна діяльність» та «імпорт» запропоновано узагальнене визначення терміна «імпортні 
операції з товарами» як сукупність взаємопов’язаних дій, що здійснює суб’єкт однієї країни шляхом купівлі (придбання) товарно-
матеріальних цінностей у резидента іншої країни з обов’язковим або необов’язковим перетином митного кордону для подальшого 
використання (споживання) таких активів або їх реалізації. Імпортні операції з товарами є складовим елементом імпортної ді-
яльності. Після аналізу чинного законодавчого та нормативно-правового регламентування зовнішньоекономічної діяльності було 
розкрито особливості здійснення імпортних операцій суб’єктами підприємницької діяльності в Україні та ідентифіковано окремі 
неузгодженості щодо облікового відображення окремих витрат, пов’язаних із митним оформленням товарів під час імпорту та 
податкового кредиту за операціями з ввезення товарів на митну територію України. З метою коректного визначення бази опо-
даткування податком на прибуток підприємствам, які здійснюють імпортні операції з товарами, запропоновано розмежовувати 
(із відповідним наведенням у додатку до регламенту про облікову політику) неосновні витрати, пов’язані з митним оформленням 
імпортованих товарів, на ті, що включаються до первісної вартості товарів за статтею «Інші витрати», та ті, які належать 
до витрат періоду. У статті запропоновано окремі напрямки вдосконалення відображення в системі подвійного запису податко-
вого кредиту за операціями з ввезення товарів на митну територію України, що забезпечить відповідність показників у декларації 
з податку на додану вартість і на особовому рахунку платника податків у їх аналітичному розрізі.
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Lytvynenko N. O., Nashkerska M. M., Fal Yu. Ya. Import Operations with Goods:  
Features of Taxation and its Accounting Reflection

The article, based on the analysis of views of scholars on the essence of the term of «import operation» and establishing the relationship of 
its content with the terms of «import activity» and «import», suggests a generalized definition of the term of «import operations with goods» 
as an aggregate of inter-relational actions, that are carried out by the subject of one country by means of buying (acquiring) commodity and 
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material valuables from a resident of another country with mandatory or optional crossing of the customs border for further use (consumption) 
of such assets or their marketing. Import operations with goods are part of import activities. On analyzing the current legislative and normative 
regulations of foreign economic activity, the peculiarities of import operations carried out by entrepreneurial entities in Ukraine were disclosed 
and some inconsistencies in the accounting display of certain costs related to customs clearance of goods during import together with tax credit 
for the operations on the import of goods into the customs territory of Ukraine were identified. In order to correctly define the income taxation 
base for enterprises that carry out import operations with goods, it is proposed to differentiate (with the appropriate guidance, provided in 
the annex to the regulation on accounting policy) the non-base costs related to customs clearance of imported goods as those included in the 
original cost of goods under the article «Other expenses», and those related to the costs of certain period. The article proposes particular direc-
tions for improving the reflection in the system of double-recording of the tax credit on the operations of the import of goods into the customs 
territory of Ukraine, which will ensure compliance with the indicators both in the value added tax declaration and on the taxpayer’s personal 
account, considering their analytical context.
Keywords: import operations with goods, goods, taxation, accounting display, import VAT, invoiced value, customs value, double entry.
Fig.: 4. Tabl.: 1. Bibl.: 23.
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Об’єктивною реальністю сучасної гло-
балізованої економіки є провадження 
зовнішньоекономічної діяльності, не-

від’єм ною складовою якої є імпортні відносини, 
що супроводжуються взаємними розрахунками 
між контрагентами. 

Достовірне відображення результатів здій-
снення таких розрахункових взаємовідносин у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності із ураху-
ванням норм, методик і процедур податкового 
законодавства має забезпечувати система бухгал-
терського обліку. Ефективне управління підпри-
ємствами – суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності неможливе без раціональної органі-
зації системи бухгалтерського обліку з викорис-
танням елементів методу бухгалтерського обліку 
у їх взаємозв’язку та логічній послідовності та з 
урахуванням базових елементів оподаткування.

З прийняттям Податкового кодексу знач-
ною мірою були усунені невідповідності в розра-
хунках податків та платежів та їх обліковому ві-
дображенні. На практиці застосування податко-
вих розрахунків є ключовою складовою обліку, 
тому вдосконалення елементів оподаткування 
імпортних операцій із їх обліковим відображен-
ням є актуальним. 

Питання узгодженості теоретичних і при-
кладних засад організації та методики бухгал-
терського обліку й податкових розрахунків 
за результатами здійснення імпортних опера-

цій, а також пошук шляхів їх удосконалення 
були об’єктом дослідження в наукових працях:  
Н. В. Оляднічук та О. Д. Підлубної [1], В. Ю. Гор-
дополова [2], В. В. Пухальського [3], М. В. Рети 
[4], І. В. Смірнової та Н. В. Смірнової [5], А. С. Ко - 
лєсніченко [6] та інших авторів. 

Зокрема, Н. В. Оляднічук і О. Д. Підлубна 
навели перелік господарських операцій та їх ві-
дображення в системі подвійного запису. Од-
нак пропонований авторами підхід не враховує 
відмінностей в оцінці імпортних операцій для 
цілей обліку та оподаткування податком на до-
дану вартість [1]. В. Ю. Гордополов розробив мо-
дель документообігу експортних та імпортних 
операцій відповідно до етапів їх здійснення на 
підприємстві та запропонував зміни до законо-
давства в частині переоцінки вартості імпор-
тованих товарів до моменту визнання їх повної 
первісної вартості в бухгалтерському обліку [2]. 
І. В. Смірнова та Н. В. Смірнова систематизували 
методичні підходи до формування облікової по-
літики імпортних операцій у частині витрат, що 
формують первісну вартість імпортних товарів. 
Автори акцентували увагу на транспортно-заго-
тівельних витратах та їх розподілі [5]. 

Проте окремі питання, пов’язані з особли-
востями оподаткування імпорту товарів та їх 
обліковим відображенням, залишилися нероз-
критими. 
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Зважаючи на відсутність комплексного під-
ходу до методології оподаткування імпортних 
операцій з товарами у взаємозв’язку із їх обліко-
вим відображенням, недостатньо обґрунтовани-
ми є методика відображення податку на додану 
вартість за імпортом товарів у системі подвійно-
го запису та формування номенклатури окремих 
статей витрат, пов’язаних з імпортом товарно-
матеріальних активів. 

Враховуючи вищевикладене, потреба в тео - 
ре тичних і методичних положеннях та роз-
робленні окремих практичних рекомендацій з 
облікового відображення особливостей опо-
даткування імпортних операцій зумовлює акту-
альність теми дослідження, визначає його мету 
й основні завдання, а саме: ідентифікувати про-
блеми, що виникають в обліковій практиці під-
приємств, які здійснюють імпортні операції, та 
запропонувати шляхи щодо їх взаємоузгодже-
ності в сучасних умовах розвитку зовнішньоеко-
номічної діяльності. 

Метою публікації є вдосконалення теоре-
тичних і методичних положень та розроблення 
окремих практичних рекомендацій з обліково-
го відображення оподаткування імпортних опе-
рацій.

Відповідно до поставленої мети визначено 
сукупність основних завдань, спрямованих на її 
досягнення: 
 дослідити сутність поняття «імпортні 

операції» на основі аналізу наукової літе-
ратури та законодавчо-нормативного ре-
гулювання імпортних операцій з позицій 
бухгалтерського обліку та оподаткування;

 розкрити вплив особливостей оцінки 
імпортованих товарів на оподаткування 
та облікове відображення розрахунків за 
податками в частині податку на прибуток 
і податку на додану вартість; 

 розробити вдосконалений формат орга-
нізаційно-методичних засад для відобра-
ження в системі обліку та звітності ре-
зультатів оподаткування імпортних опе-
рацій. 

Під впливом глобалізаційних та інтегра-
ційних процесів міжнародні зв’язки 
України з кожним роком розширюються 

та поглиблюються. Одним із важливих чинників 
стабільного розвитку національного господар-
ства країн світу є зовнішньоекономічна діяль-
ність (ЗЕД), складовою якої є імпортна діяль-

ність. Враховуючи те, що операцію в економіці 
вважають частиною цілого процесу або певної 
діяльності, можна припустити, що «імпортна 
операція» є складовою «імпорту», як митного 
режиму, та «імпортної діяльності». 

Імпортні операції – це частина зовнішньо-
економічної діяльності держави, якою є «госпо-
дарська діяльність, яка у процесі її здійснення 
потребує перетину митного кордону України 
майном або робочою силою» [7]. Отже, ця діяль-
ність провадиться на підставі та в рамках зако-
нодавства України. 

Основними законодавчо-нормативними 
документами, що регулюють порядок 
здійснення операцій з імпорту, є Закон 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 
[8], Господарський і Митний кодекси України [7; 
9]. Оподаткування імпортних операцій унормо-
вано Податковим кодексом України [10]. Гранич-
ний термін здійснення розрахунків в іноземній 
валюті визначено Положенням про заходи за-
хисту та визначення порядку здійснення окре-
мих операцій в іноземній валюті [11]. Реалізацію 
державної податкової політики щодо стягнення 
пені за несвоєчасне надходження валютної ви-
ручки здійснює Державна податкова служба [12]. 

Найпоширеніші визначення «імпортної ді-
яльності», «імпорту» та «імпортних операцій», 
наявні у вітчизняній літературі та законодавчо-
нормативних документах, узагальнено в табл. 1.

З наведених вище визначень помітно, що 
значенню терміна «імпортна діяльність» відпо-
відає змістове наповнення поняття «імпорт»,  
а термін «імпортна операція» є складовою елемен-
та імпорту. Тобто сукупність взаємопов’язаних, 
послідовних імпортних операцій складають ім-
портну діяльність підприємства.

Проаналізувавши відповідні трактування, 
можна узагальнити термін «імпортні операції з 
товарами» як сукупність взаємопов’язаних дій, 
що здійснює суб’єкт однієї країни шляхом купів-
лі (придбання) товарно-матеріальних ціннос-
тей у резидента іншої країни з обов’язковим або 
необов’язковим перетином митного кордону для 
подальшого використання (споживання) таких ак-
тивів або їх реалізації. Імпортні операції з товара-
ми є складовим елементом імпортної діяльності.

Товар – це будь-який продукт виробничо-
економічної діяльності в матеріально-речовій 
формі, який задовольняє певні потреби людини 
та є об’єктом купівлі/продажу, тобто ринкових 
відносин між покупцем і продавцем [20, с. 744].
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Таблиця 1

Визначення понять «імпортна діяльність», «імпорт» та «імпортні операції»

Автор / Джерело Визначення

Мельник О. Г., Нагірна М. Я. 
[13, c. 176]

Імпортна діяльність підприємства – це низка взаємопов’язаних операцій, що 
передбачають купівлю товарів чи послуг суб’єктом підприємницької діяльності 
певної країни у контрагента з-за кордону з обов’язковим переміщенням про-
дукції через митний кордон з метою надання у володіння цієї продукції суб’єкта 
країни-імпортера

Закон України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність» 
[8]

Імпорт – купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими 
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської 
діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію Украї-
ни, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установа-
ми та організаціями України, розташованими за її межами

Митний кодекс України [9]

Імпорт (випуск для вільного обігу) – це митний режим, відповідно до якого іно-
земні товари після сплати всіх митних платежів, установлених законами України 
на імпорт цих товарів, та виконання всіх необхідних митних формальностей ви-
пускаються для вільного обігу на митній території України

Шепель Н. Г., Нестеренко С. В. 
[14, с. 425]

Імпортні операції – це діяльність, що пов’язана із закупівлею і ввезенням інозем-
них товарів для подальшої реалізації їх на внутрішньому ринку своєї країни

Піралова О. Ю.,  
Онищенко В. П. [15, с. 121]

Імпортні операції – операції з купівлі товару українськими суб’єктами зовнішньо-
економічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності з ввезен-
ням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю това-
рів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, 
розташованими за її межами

Кузнецова С. О. [16, с. 128]

Імпортна операція – комерційна діяльність, що пов’язана із закупівлею та вве-
зенням в Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх подальшої 
реалізації на внутрішньому ринку або використання у виробничо-господарській 
діяльності

Тюріна Н. М., Карвацка Н. С. 
[17]

Імпортні операції – процес купівлі та перевезення через митний кордон країни 
товарів іноземного походження з метою реалізації такої продукції на національ-
ному ринку або для власного споживання імпортером

Зінь Е. А., Дука Н. С. [18]

Імпортні операції – тип операцій, що характеризується залученням суб’єктом 
із України із виплатою відповідної грошової компенсації продукції із 
необов’язковим ввезенням цієї продукції на територіальні землі країни-імпор-
тера, а передбачаючи можливість споживання такого товару суб’єктами різного 
роду діяльності, що розміщені за кордоном

Козик В. В., Панкова Л. А.  
та ін. [19]

Імпортні операції – процес залучення продукції з-за кордону із виплатою відпо-
відної матеріальної винагороди та перетином цією продукцією кордону України  
з метою внутрішнього використання суб’єктом зовнішньоекономічних відносин 
на території країни-імпортера або подальшого перепродажу

Особливостями імпортної діяльності з то-
варами є:
 застосування різних видів оцінок («фак-

турна вартість» ы «митна вартість») для 
потреб обліку та оподаткування;

 потреби сплати податку на додану вар-
тість під час ввезення товарів на митну 
територію України.

Фактурною вартістю є ціна товару, що пе-
реміщується через митний кордон України та 
зазначена в рахунку-фактурі (фактурі-профор-
мі, касових або товарних чеках, ярликах, інших 

документах роздрібної торгівлі, які містять ві-
домості щодо вартості таких товарів) [21]. Під 
митною вартістю слід розуміти вартість товарів, 
що використовується для митних цілей, яка ба-
зується на ціні, що фактично сплачена або під-
лягає сплаті за ці товари (ст. 49 Митного кодексу 
України) [9]. 

Фактурна вартість застосовується в системі 
обліку та звітності для цілей формування первіс-
ної вартості придбаних активів, а надалі – спи-
сання цієї величини на витрати підприємства у 
складі собівартості.
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Різниця в оцінках вартості цінностей, які пе-
реміщуються через митний кордон у режимі 
імпорту, приводить до потреби застосуван-

ня додаткового внутрішнього (на рівні суб’єкта 
господарювання-імпортера) організаційно-мето-
дичного врегулювання відображення формуван-
ня первісної вартості придбаних під час імпорту 
активів у системі подвійного запису для забезпе-
чення повноцінного виконання системою обліку 
суб’єкта господарювання контрольної функції. 

На рис. 1 наведено послідовність відобра-
ження операції з імпорту товарів (як сукупності 
певних господарських операцій) на умовах част-
кової передоплати в системі бухгалтерського об-
ліку та окреслено складові її оподаткування. 

Як видно із рис. 1, основними об’єктами 
бухгалтерського обліку імпортних операцій є: 
активи, що придбаваються (та їх оцінка, а отже, 
правильне формування первісної вартості); ви-
трати, пов’язані з імпортом; розрахунки з іно-
земними постачальниками та митними органа-
ми та курсові різниці.

Для цілей оподаткування податком на при-
буток сумою витрат є фактурна вартість придба-
них товарів, яка є складовою собівартості. 

Відповідно до П(с)БО 9 «Запаси», окрім 
сум, що сплачуються нерезиденту та безпосеред-
ньо мита (що становить митну вартість), у пер-
вісну вартість імпортних товарів також можуть 
бути включені «інші витрати, які безпосередньо 
пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх 
до стану, в якому вони придатні для викорис-
тання у запланованих цілях. До таких витрат, зо-
крема, належать прямі матеріальні витрати, пря-
мі витрати на оплату праці, інші прямі витрати 
підприємства на доопрацювання та підвищення 
якісно технічних характеристик запасів» [22].

Суб’єкти-господарювання-імпортери, як 
пра вило, включають до цієї статті плату за вико-
нання митних формальностей у неробочий час 
або поза місцем розташування митних органів; 
оплату послуг митного брокера; витрати на сер-
тифікацію імпортних товарів; витрати на збері-
гання товарів на митному складі.

 
  

Визнання немонетарної
заборгованості

  
 

Перерахунок авансу 

Поставка активів, митне
оформлення 

 

Митна вартість 
і митні платежі 

 
 

Первісна вартість
як складова 
собівартості 

або витрати періоду 

Складова 
бухгалтерського обліку

Етапи імпортної 
операції

Складова 
оподаткування

1. Сплата митних платежів. 
2. Формування первісної вартості 
     імпортних активів, складовою 
     якої фактурна вартість. 
3. Визнання монетарної 
     заборгованості. 
4. Залік авансу 

1. Транспортно-заготівельні 
    витрати.
2. Витрати періоду.
3. Первісна вартість імпортних 
    активів.
4.  Інші витрати (прямі матеріальні 
    витрати, витрати на оплату праці, 
    відрахування ЄСВ, послуги 
    брокера, виконання митних 
    формальностей

Здійснення супутніх 
витрат та інші витрати 

пов’язаних
 з оприбуткуванням 
імпортних активів 

за П(с)БО 9 «Запаси» (п. 5)

Погашення заборгованості;
визнання курсових різниць

Погашення заборгованості 
перед іноземним 
постачальником

Рис. 1. Формування складових бухгалтерського обліку й оподаткування  
при здійсненні імпортної операції
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Однак перелік витрат, що згруповані у п. 9 
П(с)БО 9 «Запаси» за статтею «Інші витрати», є 
доволі узагальненим, що дає можливість підпри-
ємству-імпортеру самостійно визначати номен-
клатуру інших витрат, які формують первісну 
вартість імпортних активів. Отже, є статті ви-
трат, які підприємство, виходячи із професійно-
го судження відповідних посадових осіб, може 
включати до первісної вартості або відображати 
як витрати періоду. 

З точки зору бухгалтерського обліку для 
підприємств, які здійснюють торгівлю ім-
портними товарами та в яких часто наяв-

ні інші, не основні витрати, пов’язані із митним 
оформленням, пропонується прописувати всі 
види витрат, які підприємство включає в первіс-
ну вартість придбання імпортних товарів та в со-
бівартість реалізованих імпортних товарів. 

Для правильного визначення номенкла-
тури статей витрат під час формування витрат-
ної складової імпортних товарно-матеріальних 
цінностей необхідно методологічно коректно 
сформулювати номенклатуру статей витрат у їх 
аналітичному розрізі з метою уникнення подвій-
них тлумачень і неоднозначностей під час визна-
чення первісної вартості придбаних активів при 
їх оприбуткуванні. 

Для врегулювання цього питання на рівні 
суб’єкта господарювання-імпортера та з метою 
забезпечення принципу нарахування під час 
формування фінансової звітності пропонуємо 
для кожної узагальненої статті витрат, яка фор-
мує первісну вартість відповідно до норм ПСБО 
9 «Запаси», розробити окремим додатком до ре-
гламенту про облікову політику підприємства 
аналітичну номенклатуру статей витрат, які від-
ображаються у складі первісної вартості запасів 
і тих, які підлягають відображенню у складі ви-
трат періоду. Застосування підприємством об-
раної облікової політики повинне відповідати 
принципу послідовності [23].

Для цілей оподаткування податком на до-
дану вартість застосовується як термін «митна 
вартість», так і його сумове значення, визначене 
розрахунковим шляхом, як правило, митними 
брокерами. 

Базою оподаткування податком на додану 
вартість для товарів, що ввозяться на митну те-
риторію України, є договірна (контрактна) вар-
тість, але не нижче митної вартості цих товарів,  
з урахуванням мита та акцизного податку, що 

підлягають сплаті та включаються до ціни това-
рів [10]. 

Датою виникнення податкових зобов’язань 
у разі ввезення товарів на митну територію Украї - 
ни є дата подання митної декларації для митного 
оформлення. Датою віднесення сум податку на 
додану вартість за такими операціями до скла-
ду податкового кредиту є дата сплати податку за 
податковими зобов’язаннями [10].

Проблемним є те, що під час операцій 
із імпорту певною мірою порушуєть-
ся логіко-структурна схема розрахунку 

податку на додану вартість та його облікового 
відображення в системі подвійного запису. Ме-
тодологічно та методично коректним під час 
розрахунку податку на додану вартість за ре-
зультатами здійснення імпортних операцій, на 
нашу думку, було б відображення в системі по-
двійного запису господарських операцій у такій 
послідовності: 

1) Визнання та нарахування податкового 
зобов’язання з ПДВ за даними митної де-
кларації.

2) Сплата нарахованої суми податку на до-
дану вартість на митницю.

3) Відображення суми сплаченого ПДВ на 
митницю у складі податкового кредиту 
з ПДВ у декларації з податку на додану 
вартість відповідного звітного періоду.

Схематично вищенаведені господарські 
операції наведено на рис. 2.

Як бачимо з рис. 2, за умови максимально-
го дотримання логіко-структурної схеми від-
ображення податку на додану вартість у системі 
подвійного запису, за субрахунком «Податко-
ве зобов’язання» буде наявне дебетове сальдо,  
а отже, недостовірними будуть показники фінан-
сової звітності. 

Натомість, за субрахунком «Розрахунки за 
податками» (аналітичний рахунок «За податком 
на додану вартість») сальдо буде відсутнім, що 
не відповідатиме даним декларації з податку на 
додану вартість відповідного періоду та особо-
вого рахунку платника податків.

Для того, щоб фінансова звітність була до-
стовірною та забезпечувалася тотожність показ-
ників декларації з податку на додану вартість і 
даних особового рахунку платника податків, до-
цільним і прийнятним вважаємо відображення 
податку на додану вартість на імпорт у такій по-
слідовності:
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3. Відшкодовано імпортний ПДВ  

 

1. Нараховано імпортний ПДВ 
на підставі митної декларації

2. Сплачено імпортний ПДВ 
до бюджету 

Дт «Податкові 
зобов’язання»

Дт «Розрахунки 
з митницею»

Дт «Розрахунки за податками» 
(аналітичний рахунок 
«Розрахунки за ПДВ»)

Кт «Розрахунки за податками» 
(аналітичний рахунок 
«Розрахунки за ПДВ»)

Кт «Поточні рахунки 
в національній валюті»

Кт «Розрахунки 
з митницею»

Рис. 2. Господарські операції щодо імпортного ПДВ методом подвійного запису

1. Сплата розрахованого, виходячи з мит-
ної вартості імпортованих товарів, по-
датку на додану вартість на митницю.

2. Відображення фактичного сплачено-
го ПДВ на митницю у сумі, зазначеній у 
митній декларації, за дебетом «Розрахун-
ки за податками» (аналітичний рахунок 
«Розрахунки за ПДВ») з одночасним за-
криттям розрахунків із митницею.

Схематично вищенаведені господарські 
операції наведено на рис. 3.

Пропонуємо для суб’єктів господарювання, 
які здійснюють імпортні операції, формувати на 
підставі чинних субрахунків, призначених для 

 
1. Сплата ПДВ на митницю   

 

2. Закриття ПДВ і розрахунків 
з митницею

Дт «Розрахунки 
з митницею»

Кт «Поточні рахунки 
в національній валюті»

Кт «Розрахунки за податками» 
(аналітичний рахунок 
«Розрахунки за ПДВ»)

Дт «Розрахунки 
з митницею»

Рис. 3. Послідовність відображення імпортного податку на додану вартість

 

Клас балансового рахунку для обліку поточних зобов’язань

х х х х 

Номер синтетичного рахунку для обліку розрахунків за податками 
та платежами

 

Номер аналітичного рахунку першого порядку (для ідентифікації 
розрахунків за податками. За податком на додану вартість)

Номер аналітичного рахунку другого порядку (для розмежування 
розрахунків за податком на додану вартість на: податкове 
зобов’язання та податковий кредит 

 

Рис. 4. Структура базового аналітичного рахунку, призначеного для обліку розрахунків  
за податком на додану вартість

обліку розрахунків за податком на додану вар-
тість, окремий аналітичний рахунок третього 
порядку до рахунку «Розрахунки за податками» 
(аналітичний рахунок «Розрахунки за ПДВ»), 
виходячи з рекомендованої базової структури 
аналітичного рахунку, призначеного для обліку 
розрахунків з бюджетом за податком на додану 
вартість, наведеної на рис. 4.

На схематичному зображенні структури 
аналітичного рахунку, призначеного для 
обліку розрахунків за податком на дода-

ну вартість (див. рис. 4), перший рівень їх дета-
лізації (номер аналітичного рахунку першого по-
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рядку) призначений для ідентифікації розрахун-
ків за податками: за податком на додану вартість. 

На другому рівні можливе розмежування 
розрахунків за податком на додану вартість на 
податкове зобов’язання та податковий кредит.

На третьому рівні деталізації кожен суб’єкт 
господарювання – платник податку на додану 
вартість, залежно від наявних господарських 
операцій та застосовуваних ставок оподаткуван-
ня, може розмежовувати (із відповідним присво-
єнням аналітичних рахунків відповідного рівня):
 податкове зобов’язання на операції, що 

оподатковуються за основною ставкою, 
та ті, що оподатковуються за ставкою 7%;

 податковий кредит на:
а) операції з придбання (виготовлення, бу-

дівництва, спорудження, створення) то-
варів/послуг і необоротних активів на 
митній території України за основною 
ставкою та за ставкою 7%;

б) ввезені на митну територію України това-
ри, необоротні активи: за основною став-
кою та за ставкою 7%.

Такий підхід забезпечить:
 порівнянність відображених у системі 

подвійного запису сум господарських 
операцій, за результатами яких виника-
ють податкові зобов’язання та податко-
вий кредит, і їх зіставність із сумами, на-
веденими в системі обліку: від первинно-
го документа до звітності;

 можливість контролю за сумами подат-
кового кредиту з податку на додану вар-
тість за ввезеними (імпортованими) на 
митну територію України товарами. 

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження сформульо-

вано узагальнене визначення терміна «імпорт-
ні операції з товарами», під яким слід розуміти 
сукупність взаємопов’язаних дій, що здійснює 
суб’єкт однієї країни шляхом купівлі (придбан-
ня) товарно-матеріальних цінностей у резидента 
іншої країни з обов’язковим або необов’язковим 
перетином митного кордону для подальшого ви-
користання (споживання) таких активів або їх 
реалізації. Імпортні операції з товарами є скла-
довим елементом імпортної діяльності.

Щодо організації обліку неосновних витрат, 
пов’язаних з митницею, підприємствам, котрі 
здійснюють імпортні операції з товарами, запро-
поновано сформувати додаток до регламенту 
про облікову політику, у якому: 

 конкретизувати перелік витрат, які пе-
редбачено включати до статті «Інші ви-
трати», що входять до складу первісної 
вартості товарів згідно з ПСБО 9 «Запа-
си», в частині інших неосновних витрат, 
пов’язаних із митницею; 

 сформувати аналітичний перелік витрат 
пов’язаних із митним оформленням то-
варів під час їх ввезення на митну тери-
торію України, які підприємство відобра-
жає у складі витрат періоду.

Чітке розмежування неосновних витрат, 
пов’язаних із митним оформленням товарів під 
час їх імпорту, на ті, що включаються до первіс-
ної вартості товарів, і ті, які відносяться до ви-
трат періоду, сприятиме методологічно корек-
тному визначенню бази оподаткування подат-
ком на прибуток підприємства. 

З метою забезпечення достовірності фінан-
сової звітності та відповідності показників 
декларації з податку на додану вартість і 

даних особового рахунку платника податків за-
пропоновано відображати податковий кредит на 
ввезені на митну територію України товари в та-
кій послідовності:

1. Сплата податку на додану вартість, роз-
рахованого, виходячи з митної вартості 
імпортованих товарів, на митницю.

2. Відображення фактичного сплачено-
го ПДВ на митницю в сумі, зазначеній  
у митній декларації, за дебетом «Розра-
хунки за податками» (аналітичний раху-
нок «Розрахунки за ПДВ») з одночасним 
закриттям розрахунків із митницею.

Водночас, для забезпечення контролю за 
сумами податкового кредиту з ПДВ за імпор-
тованими товарно-матеріальними цінностями, 
рекомендовано підприємствам, які здійснюють 
імпортні операції, формувати на підставі чинних 
субрахунків, призначених для обліку розрахун-
ків за податком на додану вартість, окремий ана-
літичний рахунок третього порядку до рахунку 
«Розрахунки за податками» (аналітичний раху-
нок «Розрахунки за ПДВ»). 

Перспективами подальших досліджень у да - 
ному напрямі є:
 розробка моделі взаємозв’язку бухгал-

терського та податкового обліку, яка би 
базувалася на принципах бухгалтерсько-
го обліку та забезпечувала при цьому 
необхідні податкові розрахунки; 



284

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	О
БЛ

ІК
 І 

АУ
Д

И
Т

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2020
www.business-inform.net

 розвиток методик розрахунку податко-
вих зобов’язань через удосконалення їх 
документального забезпечення; 

 удосконалення методики мінімізації 
впливу курсових різниць на результати 
діяльності під час провадження імпорт-
них операцій.                  
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