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Тарасова Т. О., Макурін А. А. Облік криптовалюти в розрахунках на підприємстві порівняно  
з реальними грошовими коштами

Мета статті полягає у визначенні процесу розрахунку криптовалютами між підприємствами та його облікове відображення. Під час прове-
деного дослідження було встановлено, що всі учасники, які використовують криптовлюти, розподіляють ризики між собою. Через невизнання 
криптовалюти платіжним засобом НБУ як регулятор повністю склав свої повноваження в цьому аспекті. Розглянуто та перераховано сильні 
та слабкі сторони використання цифрових активів; охарактеризовано основні ризики. Запропоновано для обліку будь-яких криптоактивів вико-
ристовувати синтетичний рахунок другого порядку 128 «Цифрові активи», у розрізі якого відкривати аналітичні рахунки для обліку конкретних 
криптовалют. Наприклад, 128.1 використовувати для обліку криптовалюти біткойн-кеш; 128.2 – для обліку криптовалюти біткойн; 128.3 – для 
обліку криптовалюти ефір (Ether) та інші. Крім цього, для обліку криптовалют, які зберігаються на криптогаманцях, наприклад Coinomi, про-
понується використовувати синтетичний рахунок другого порядку 336 «Цифровий гаманець». Розглянуто відображення в обліку розрахунків за 
товари криптовалютою. Встановлено, що сучасна «наука про облік» дозволяє ідентифікувати та вносити певні правки в існуючий план рахунків 
для облікового відображення певних об’єктів, наприклад таких, як цифрові гроші, криптовалюти. Тому інформаційна функція бухгалтерського 
обліку дозволяє вести суцільне, безперервне і взаємопов’язане відображення господарської діяльності. Результати дослідження показали, що не 
варто нехтувати таким цифровим активом, як криптовалюта. Її можна зберігати на цифрових гаманцях і розраховуватися в мережі Інтернет 
за товари, роботи чи послуги.
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Використання криптовалюти в розрахунках на 
підприємствах є вигідним, оскільки володін-
ня значним капіталом у різних країнах світу, 

який не прив’язано до місцевої валюти, зумовлює 
зацікавленість ринком цифрових грошей. Розвиток 
інфраструктури безготівкових платежів приводить 
до принципових змін механізму грошової емісії. Фі-
нансовий «істеблішмент» поступово офіційно визнає 
криптовалюти.

Найбільші інвестиційні банки («Goldman 
Sachs», «Merrill Lynch», «Bank of America») випус -
кають огляди перспектив різних криптовалют, що 
свідчить про практичне їх «вписання» у традиційну 
фінансову індустрію. Шість великих міжнародних 
банків («Barclays», «Credit Suisse», «Canadian Imperial 
Bank of Commerce», «HSBC», «MUFG» і «State Street») 
організували проєкт щодо створення нової крипто-
валюти – «монети для розрахунків» (utility settlement 
coin – USC). Після приєднання до проєкту «Deutsche 
Bank», «Banco Santander», «BNY Mellon» і «NEX» він 
перейшов на новий рівень, що передбачає обгово-
рення цієї ідеї з центробанками різних країн світу,  
а також доопрацювання системи захисту конфіден-
ційності даних і захисту від хакерських кібератак [1]. 

За відкритими даними однієї з бірж, існують ве-
ликі компанії в різних країнах світу, які приймають 
за реалізовані товари, роботи чи послуги цифрову ва-
люту (табл. 1).

Таблиця 1

Великі компанії які приймають цифрові валюти

Назва компанії Сфера  
діяльності Країна

Dell Комп’ютерна техніка США

Amazon Торгівля США

Ebay Торгівля США

RE / MAX Нерухомість Велика  
Британія

Victoria’s Secret Одяг США

Tesla Авто США

Subway Харчування США

Etsy Торгівля товарами США

Target Керівництво мережею 
магазинів США

USAA Банк США

WebMoney,  
«Яндекс Гроші» Платіжна система Росія

Solaris Digital 
Assets

Компанія з управ  ління 
активами Німеччина

Джерело: складено на основі [2].

Незважаючи на відсутність урегулювання пи-
тань вітчизняного законодавства щодо використання 
криптовалюти, і в нашій країні існують компанії, які 
приймають цифрову валюту як один із засобів опла-

ти. Існує мережа обмінників, які дозволяють обміня-
ти будь-яку валюту на криптовалюту. Загалом питома 
більшість компаній України, які приймають крипто-
валюти, – це Інтернет-магазини. 

При використанні криптовалюти підвищується 
оперативність оплати. Але з точки зору не тільки бух-
галтерського, а й податкового обліку є певні прогали-
ни законодавства. Так, якщо ви офіційно оформили 
ФОП, то маєте право реалізовувати товари, роботу 
чи послуги в реальному та віртуальному середови-
щі. Але як визнати отриману криптовалюту біткойн 
у розмірі 0,005 BTC (58 доларів США, чи 1 624 гривні 
станом на 06.08.2020 р.) доходом у ФОП – поки що не 
зрозуміло. Наприклад, фізична особа взагалі нічого 
не відкривала (ФОП) та офіційно є безробітною осо-
бою – отримує певні кошти від держави та реалізує 
товари ручної роботи в мережі Інтернет, при цьому 
одержує дохід, який не оподатковується. Ні державна 
фіскальна служба, ні правоохоронні органи (кіберпо-
ліція) на цей час не можуть щось вдіяти попри від-
сутність нормативного регулювання. Крім того, щоб 
сплачувати податки з операцій, в яких присутні циф-
рові гроші, необхідно їх визнати платіжним засобом 
з метою подальшого оподаткування таких операцій. 

До того ж, в Україні створено всі умови для без-
перешкодної купівлі-продажу біткойнів та інвесту-
вання в них. Таку можливість надають банки через 
систему Інтернет-банкінгу та біржі, які торгують па-
рою «гривня – біткойн» (KUNA, EXMO.COM, BTC 
TRADE UA) [3].

Вагомий внесок у розвиток теоретичної складо-
вої запровадження, розвитку та обліку крипто-
валюти зробили вітчизняні та зарубіжні вче-

ні: Е. Андроулакі, І. Гусєва, С. Дробязко, С. Капкун,  
О. Караме, Н. Королюк, М. Корягін, В. Костюченко,  
С. Легенчук, О. Новак, Т. Петрова, О. Петрук,  
Р. Прайс, М. Роесчлін, Л. Соколенко, Л. Фрідкін,  
Т. Яцик та ін. Враховуючи наявність великої кількості 
нау кових праць, потрібно визнати актуальність озна-
ченої тематики. Але невирішеним питанням зали-
шаться відображення в обліку операцій, у розрахунку 
яких використовують криптовалюти. Не зрозуміло, 
чим визнавати її та як обліковувати, а також як варто 
приймати рішення стосовно використання криптова-
люти замість реальних грошових коштів.

Мета статті полягає у визначенні процесу роз-
рахунку криптовалютами між підприємствами та 
його облікове відображення.

Кількість людей у світі, які використовують 
криптовалюту або зберігають у ній свої заощаджен-
ня, за неофіційними даними становить від 2,9 до 5,8 
мільйонів осіб [4].

Усі ризики з використанням для розрахунків 
криптовалют несе учасник таких розрахунків, на-
томість Національний банк України як регулятор не 
відповідає за можливі ризики та втрати, пов’язані із 
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використанням біткойнів, а лише рекомендує корис-
туватися послугами тільки тих платіжних систем, які 
внесені до Реєстру платіжних систем, систем роз-
рахунків, учасників цих систем та операторів послуг 
платіжної інфраструктури [5]. Широка громадськість 
ще і досі мало знає про криптовалюти, у тому числі 
Біткойн, хоча сьогодні Україна входить у топ-5 кра-
їн світу за кількістю користувачів різними Біткойн- 
гаманцями. Справа в тому, що біткойни дуже попу-
лярні серед українських IT-фахівців, які дуже активно 
інвестують реальні гроші у віртуальну валюту [6].

Потрібно також зазначити, що позиціонування 
криптовалюти на міжнародному ринку плате-
жів залежить від того, який підхід у регулю-

ванні операцій з цією валютою обирають національні 
уряди. Цілком очевидним є факт необхідності вико-
ристання ліквідного потенціалу криптовалюти для 
розвитку національних економік. Більшість розви-
нутих країн адаптують своє законодавство для регу-
лювання віртуальної валюти, що дозволить поетапно 
пристосувати інновації фінансового ринку – крип-
товалюту – до сучасних реалій. Якщо вже прийшов 
час набуття функціонального, прозорого, дешевого, 
загальнодоступного, об’єднуючого весь світ грошово-
кредитного інструменту, то держава повинна доклас-
ти максимум зусиль для правового осмислення та 
технічного забезпечення діяльності цього інструмен-
ту фінансового ринку із здобуттям максимальної ви-
годи та користі [7]. У табл. 2 наведено перелік україн-
ських компаній, які приймають розрахунки у Біткойн.

Таблиця 2

Українські компанії, які приймають Біткойн

№ 
з/п Назва компанії

1 Продуктовий магазин «Натуральні продукти», 
м. Київ

2
В Інтернет-магазині SendFlowers представлений 
широкий вибір способів розрахунку, у тому 
числі є можливість купити квіти за біткойни

3 Агенство нерухомості Gek, м. Одеса

4 ІТ-компанія Silença Tech, м. Київ

5 Інтернет-магазин акумуляторів 12v.ua, м. Київ

Джерело: Складено на основі [8].

Сучасний стан ринку цифрових активів дозво-
ляє здійснити аналіз слабких і сильних сторін, ви-
окремити основні можливості та визначити існуючі 
ризики. 

До сильних сторін цифрових активів можна 
віднести:
 обмежену кількість доступних монет до видо-

бутку та процес халвінгу, що запобігає інфля-
ції. Більшість криптовалют для того, щоб бути 
життєздатними, мають кількісне обмеження;

 комісійна винагорода майнерам за підтвер-
дження інформації у блоках під час здійснен-
ня транзакції в мережі Блокчейн має три ва-
ріанти пріоритету – низький, середній і висо-
кий, які відрізняються між собою часовими 
витратами підтвердження та комісійною ви-
нагородою. Крім того, існує варіант «користу-
вача», який може обрати мінімальну кількість 
сатош (розмір податку за байт транзакцій-
них даних), але час на підтвердження значно 
збільшується;

 доступ до такого активу мають особи неза-
лежно від їх статусу та рейтингу. Тобто, крип-
товалюта займає позицію попередника техно-
логії, яка трансформує фінансові системи.

До слабких сторін цифрових активів можна 
віднести:
 сумнівну репутацію криптовалют і неодноз-

начне ставлення до неї в різних країнах світу;
 певну вразливість до хакерських атак;
 хоча існує анонімність, але якщо вдалося ви-

значити власника гаманця, то можна визна-
чити і частково транзакцію та адреси інших 
криптогаманців, які з ним пов’язані.

Основними можливостями при використанні 
криптовалюти є незалежність від централізації; швид-
кі транскордонні операції; зберігання заощаджень.

Основні ризики при використанні цифрових ак-
тивів:
 ризики безпеки. У міру коливання курсу циф-

рових активів існували ті, хто використовував 
передові технології для компрометації управ-
ління криптовалютою. Від платформ для об-
міну, які були зламані, до крадіжки окремих 
гаманців інциденти стали досить численними. 
На жаль, це один із недоліків будь-якої цифро-
вої системи. І користувачам, і компаніям необ-
хідно впровадити ефективні заходи безпеки; 

 низька масштабованість. Хоча технологія по-
стійно розвивається, блокчейн в даний час не 
може обробляти велику кількість трансакцій. 
Нові проєкти, такі як Lightning Network, які 
дозволяють обробляти великі платежі, тільки 
стартують. Розробникам необхідно присвя-
тити багато часу і зусиль, щоб виправити цю 
ситуацію; 

 незрозумілий правовий статус. Для крипто-
ринку в цілому є загрози з боку регулюючих 
органів, подібно до того, як Інтернет підда-
ється цензурі в деяких частинах світу. Крип-
товалюта стикається з тиском регулювання, 
коли загрожує місцевим валютам і урядам. 
Наприклад, Китай намагався обмежити обіг 
криптовалюти з обмеженим успіхом. Це не 
означає, що їх можна зупинити або контролю-
вати, але це може перешкодити стосункам  
з традиційними банківськими системами.
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Як раніше зазначалося, компанії, які приймають 
крипто валюти, по-своєму відображають їх в 
обліку, все залежить від професійного суджен-

ня головного бухгалтера. Тому пропонуємо розгля-
нути основні фрагменти ведення обліку на підпри-
ємстві, яке отримало криптовалюту та яке розраху-
валося за товари, роботи та послуги криптовалютою. 
Проаналізуємо варіанти розрахунку цифровими ко-
штами через власний криптогаманець, застосовуючи 
систему платежів WebMoney. 

Пропонується для обліку будь-яких криптоак-
тивів використовувати синтетичний рахунок другого 
порядку 128 «Цифрові активи», у розрізі якого відкри-
вати аналітичні рахунку для обліку конкретних крип-
товалют. Наприклад, 128.1 використовувати для облі-
ку криптовалюти біткойн-кеш; 128.2 – криптовалюти 
біткойн; 128.3 – криптовалюти ефір (ETH) та інші. 

Отже, підприємство А розраховується за при-
дбані товари криптовалютою, яку обліковує на рахун-
ку 128 «Цифрові активи». Підприємство Б обліковує 
отриману криптовалюту на рахунку 128 «Цифрові 
активи». Криптовалюту (форк біткойна) біткойн-кеш 
обліковують на синтетичному рахунку другого по-
рядку 128 з відкритим аналітичним рахунком 128.1 
«Криптовалюта біткойн-кеш). Розглянемо в обліку 
дві події, такі як передоплата та надходження товару 
на обох підприємствах. Варто також зазначити, що 
обидва підприємства використовують рахунок 128.1 
для обліку криптовалюти біткойн-кеш. 

Виходячи з того, що для обліку цифрових ак-
тивів (криптовалют) будемо застосовувати рахунок 
128 «Цифрові активи», а будь-які криптовалюти збе-
рігаються на певних носіях, пропонується для обліку 
криптовалют, які зберігаються на криптогаманцях, 
наприклад Coinomi, використовувати синтетичний 
рахунок другого порядку 336 «Цифровий гаманець». 

Розглянемо таку ситуацію в обліку більш де-
тально в табл. 3.

Проаналізувавши вищенаведене, можемо ствер-
джувати, що сучасна наука про облік дозволяє 
ідентифікувати та вносити певні правки в іс-

нуючий план рахунків для облікового відображення 
певних об’єктів, наприклад таких, як цифрові гроші, 
криптовалюти. Тому інформаційна функція бухгалтер-
ського обліку дозволяє вести суцільне, безперервне та 
взаємопов’язане відображення господарської діяльності. 

У системі цифрових гаманців фізична чи юри-
дична особа отримує право доступу до гаманця че-
рез спеціальний код, який зашифровано у 22 слова 
по п’ять букв. Втрата цього коду означає назавжди 
втрату гаманця та криптовалют на ньому. Крім того, 
під час здійснення будь-яких операцій з переказу 
криптовалют необхідно ввести код безпеки, який 
складається не менше як з восьми символів. При пе-
реказі криптовалют необхідно декілька раз переві-
рити адресу отримувача, оскільки повернути кошти, 
які були надіслані на помилкову адресу, неможливо. 

Таблиця 3

Відображено в обліку розрахунок за товари криптовалютою

№ з/п Зміст Дебет Кредит Сума

Підприємство А  
Перша подія – передоплата

1

Перераховано  
– передоплату постачальнику  
– відображено податковий кредит 
(0,3404 – 105 дол. США 10.08.2020 р.)

371  
644

128.1  
631

0,3404 BCH  
0,0567 BCH 

Друга подія – надходження товару

1 Оприбутковано товар на склад 282 631 0,2837 BCH

2 Відображено податковий кредит  
з розрахунками ПДВ 641 644 0,0567 BCH

3 Закриття розрахунків за поставки 631 371 0,3404

Підприємство Б  
Перша подія – отримано аванс

1 Отримано аванс від покупця 128.1 681 0,3404 BCH 

2 Податкове зобов’язання з ПДВ 643 641 0,0680 BCH

Друга подія – відвантаження товару

1 Відвантажено продукцію покупцю 361 701 0,2837 BCH

2 Відображено податкове зобов’язання 701 641 0,0567 BCH

3 Отримано оплату за відвантажену  
продукцію 128.1 361 0,3404 BCH

Джерело: узагальнено авторами.
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У цьому гаманці можна зберігати як монети (крипто-
валюти), так і токени. Токени можуть являти собою 
все що завгодно, починаючи з фізичних об’єктів (та-
ких як золото) до валюти, яка використовується під 
час оплати транзакційної комісії. Наприклад, якщо 
придбати USDT «цифровий долар» (його співвідно-
шення 1 : 1 до реального долара), то при переказі його 
з однієї адреси гаманця на іншу адресу гаманця необ-
хідно сплатити комісію за транзакцію, але сплачувати 
необхідно Etherum (ефіром). Податок на транзакцію 
незначний – 50 центів, або 0,0012 ETH.

Поповнювати такий гаманець можна миттєво 
через термінали, які вже з’являються у ве-
ликах містах України (Дніпро, Одеса, Хар-

ків, Київ), або за допомогою Інтернет-банкінгу, на-
приклад «Приват24». Операція з поповнення або 
виведення певної монети на картку ПриватБанку 
здійснюється через електронний обмінник. Спочат-
ку надсилаємо криптовалюту на певну адресу, чека-
ємо підтвердження системи блокчейн та отримуємо 
гроші на картку в тій чи іншій валюті (гривня, євро, 
долар). Сплачуємо комісію за транзакцію у мережі 
Блокчейн, а потім сплачуємо комісію банку за попо-
внення своєї дебетової картки. 

У табл. 4 наведено основні господарські опера-
ції з поповнення цифрового гаманця з використан-
ням синтетичного рахунку 336.

Проаналізувавши вищезазначене, можна дійти 
висновку, що на рахунку 336 можна обліковувати 
цифровий гаманець фізичних та юридичних осіб з 
відкритими позиціями по криптовалютах і токенах. 

Під час своєї діяльності ні фізичні, ні юридич-
ні особи не мають можливості використовувати 
електронний гаманець WebMoney для розрахунків. 
По-перше, згідно зі змінами до Податкового кодексу 

України з 1 січня 2012 р. платникам єдиного податку 
заборонено використовувати будь-які платіжні систе-
ми для розрахунку електронними грошовими одини-
цями. А починаючи з 2018 р., згідно з Наказом Пре-
зидента України № 128, електронна платіжна система 
WebMoney знаходиться під певними санкціями. Санк-
ції передбачають блокування активів (тимчасове об-
меження права особи користуватися та розпоряджа-
тися належним майном), обмеження торгових опера-
цій, запобігання виведення капіталів за межі України, 
призупинення виконання економічних і фінансових 
зобов’язань, анулювання або призупинення ліцензій 
та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умо-
вою для здійснення певного виду діяльності [9].

У бухгалтерському обліку операції з викорис-
танням електронних грошей у мережі WebMoney від-
ображалися за такими операціями на рахунках облі-
ку, які наведено в табл. 5.

Принцип роботи системи досить простий і зро-
зумілий. Кожен учасник мережі має свій особовий ра-
хунок, що називається WMID, і може відкрити скіль-
ки завгодно гаманців, на яких можуть обліковуватися 
різні іноземні валюти, дорогоцінні метали та, почина-
ючи з 2018 р., 8 популярних криптовалют.

Відповідно до санкцій Інтернет-провайдерам 
заборонено надавати послуги з доступу ко-
ристувачів мережі Інтернет до цього ресурси. 

Але завдяки сучасним технологіям, які дозволяють 
одночасно відкривати декілька мережевих підклю-
чень (тобто, за допомогою криптографії), формуєть-
ся віртуальний доступ. Особа фізично знаходиться в 
Україні, але через налаштування VPN та особливості 
IP-адреси персонального комп’ютера у віртуальній 
мережі особа знаходиться в Індії, США, Туреччині, 
Румунії або майже в будь-якому куточку світу. Вихо-

Таблиця 4

Відображення в обліку поповнення цифрового гаманця

№ 
з/п Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків
Сума, грн

Дебет Кредит

1 Поповнення цифрового гаманця 336 311 2800

2 Комісія за поповнення 92 334 10

3 Оплата товарів за допомогою гаманця здійснюється  
підзвітною особою 372 336 1800

4 До первісної вартості товару, придбаного за допомогою 
цифрового гаманця, включено вартість без ПДВ 281 372 1440

5 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 372 360

6 Якщо здійснені підзвітною особою витрати не затверджені, 
вона самостійно поповнює гаманець 336 372 1800

7 Оплата комісії за використання цифрової валюти 92 336 10

8 Погашення цифрових грошей (криптовалют) шляхом  
перерахування залишку на поточний рахунок 311 336 1000

Джерело: узагальнено авторами.
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дячи з цього ніякі обмеження не вплинули на доступ 
до активів. Заходи кіберполіції на даний час частково 
відстежують такий доступ, але вітчизняне законо-
давство станом на 2018 р. ніякої відповідальності за 
порушення Наказу Президента України та здійснення 
доступу до заборонених ресурсів не вводило.

ВИСНОВКИ
Результати дослідження показали, що не варто 

нехтувати таким цифровим активом, як криптовалюта. 
Її можна зберігати на цифрових гаманцях та розрахову-
ватися в мережі Інтернет за товари, роботи чи послуги. 
Для ведення обліку криптовалюти запропоновано ви-
користовувати рахунок 128 «Цифрові активи». Також 
пропонується для обліку криптовалют, які зберігають-
ся на криптогаманцях (наприклад, Coinomi), викорис-
товувати синтетичний рахунок другого порядку 336 
«Цифровий гаманець». З метою здійснення операцій 
з оподаткування, де використовується криптовалюта, 
необхідно визнати криптовалюти платіжним засобом, 
але це потребує подальших досліджень.                  
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