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Тема 1.5. Облік розрахунків з бюджетом за податками  

та обов’язковими платежами 

 

Мета заняття 

1.  Засвоїти методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

розрахунки з бюджетом з податків та обов’язкових платежів. 

2.  Оволодіти практичними навичками щодо відображення операцій з розрахунків за 

податками та обов’язковими платежами на рахунках бухгалтерського обліку. 

Ключові терміни і поняття 

Податок – обов’язковий, безмовний платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з платників податку відповідно до Податкового кодексу України. 

Податок характеризується примусовим характером, відсутністю цільового 

використання, законодавчим регулюванням. 

Збір (плата, внесок) – обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з платників зборів з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому 

числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами 

місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично 

значимих дій. 

Прямі податки – податки, що стягуються в результаті придбання й акумулювання 

матеріальних ресурсів. Ці податки залежать від доходу або майна, і їх платниками є 

безпосередньо власники цих доходів або майна (наприклад, податок на землю, податок 

на доходи фізичних осіб). 

Непрямі податки – податки, що встановлюються у вигляді надбавок до цін товарів і 

послуг, їх розмір прямо не залежить від доходів платника податку. Платником 

непрямих податків є кінцевий споживач цих товарів, але він не сплачує безпосередньо 

до бюджету ці податки.  

Загальнодержавні податки та збори – податок на прибуток підприємств; податок 

на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний податок; екологічний 

податок; рентна плата; мито. 

Місцеві податки – податок на майно; єдиний податок. 

Місцеві збори – збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний 

збір. 

Платники податку – фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні 

особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, 

одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що 

є об’єктом оподаткування згідно з Податковим кодексом України або податковими 

законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з Кодексом. 

Об’єкт оподаткування – майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, 

обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, 

послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких 

податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку. 

База оподаткування – фізичний, вартісний або інший характерний вираз об’єкта 

оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для 

визначення розміру податкового зобов’язання. 

Ставка податку – розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) 

виміру бази оподаткування. Одиницею виміру бази оподаткування визнається 

конкретна вартісна, фізична або інша характеристика бази оподаткування або її 

частини, щодо якої застосовується ставка податку. 

Податковий період – період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та 

сплата окремих видів податків та зборів. Податковим періодом може бути: 
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календарний рік, календарне півріччя, календарний квартал, календарний місяць, 

календарний день. 

Строк та порядок сплати податку – період, що розпочинається з моменту 

виникнення податкового зобов’язання платника податку зі сплати конкретного виду 

податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір 

повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. 

Податкове зобов’язання – загальна сума податку, отримана (нарахована) платником 

податку у звітному (податковому) періоді від поставки товарів (робіт, послуг). 

Податковий кредит – сума, на яку платник податку має право зменшити 

податкове зобов’язання звітного періоду. 

Бюджетне відшкодування – сума, що підлягає поверненню платнику податку з 

бюджету у зв’язку з надмірною сплатою податку. 

Об’єкт оподаткування податком на прибуток – прибуток із джерелом походження з 

України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 

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

визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, 

на податкові різниці (які виникають під час нарахування амортизації необоротних 

активів, формування резервів (забезпечень), здійснення фінансових операцій). 

Витрати (дохід) з податку на прибуток – загальна сума витрат (доходу) з податку 

на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням 

відстроченого податкового зобов’язання і відстроченого податкового активу. 

Відстрочений податковий актив – сума податку на прибуток, що підлягає 

відшкодуванню в наступних періодах унаслідок: 

– тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню; 

– перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення 

податку на прибуток у звітному періоді; 

– перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному 

періоді неможливо. 

Відстрочене податкове зобов’язання – сума податку на прибуток, який 

сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових податкових різниць, що 

підлягають оподаткуванню. 

Відстрочений податок на прибуток – сума податку на прибуток, що визнана 

відстроченим податковим зобов’язанням і відстроченим податковим активом. 

Обліковий прибуток (збиток) – сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в 

бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про фінансові результати за звітний період. 

Податкова база активу і зобов’язання – оцінка активу і зобов’язання, яка 

використовується з метою оподаткування цього активу і зобов’язання при визначенні 

податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток – сума податку на прибуток, визначена у 

звітному періоді відповідно до податкового законодавства. 

Податкова соціальна пільга – сума, на яку платник податку на доходи фізичних 

осіб має право зменшити свій загальний місячний оподатковуваний дохід у вигляді 

заробітної плати від одного роботодавця. 

Граничний розмір доходу – максимальний дохід, щодо якого використовується 

податкова соціальна пільга, визначається як місячний прожитковий мінімум, діючий для 

працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та 

округлений до найближчих 10 гривень. 

Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) – плата у вигляді фіксованої суми 

та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним 

вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG7783.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG7783.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG7783.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13216.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13216.html
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яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Контрольні питання 

1. Що розуміється під терміном «податок»?  

2. Яка різниця між податком і збором? 

3. Назвіть види податків, що входять до податкової системи України. 

4. Що є об’єктом оподаткування податком на прибуток? 

5. Визначте склад доходів та витрат, які враховуються при оподаткуванні. 

6. Який порядок нарахування податку на прибуток та в які терміни він сплачується? 

7. Як визначається об’єкт оподаткування податком на додану вартість? 

8. Що є базою оподаткування податком на додану вартість? 

9. Назвіть ставки податку на додану вартість. 

10. В яких випадках виникає податкове зобов’язання та податковий кредит з 

податку на додану вартість? 

11. На яких рахунках відображається податкове зобов’язання та податковий кредит 

з податку на додану вартість? 

12. Яким чином розраховується сума податку на додану вартість, що підлягає 

сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету? 

13. Який порядок обчислення і звітності плати за землю? 

14. Охарактеризуйте порядок обчислення і звітності екологічного податку? 

15. Який порядок обчислення і звітності мита? 

16. Охарактеризуйте порядок обчислення і звітності акцизного податку. 

17. Який порядок обчислення і звітності місцевих податків та зборів? 

18. Який порядок оподаткування юридичних осіб – суб’єктів підприємницької 

діяльності, що сплачують єдиний податок? 

19. Як визначається відстрочений податок на прибуток? 

20. Що розуміється під відстроченим податковим активом? 

21. Які існують ставки податків? Наведіть приклади. 

22. У чому полягає механізм справляння непрямих податків? 

23. Як поділяються податки залежно від суб’єкта оподаткування? 

24. Які існують джерела сплати податків?  

25. На яких рахунках бухгалтерського обліку ведеться синтетичний облік 

податків? 

26. На яких рахунках бухгалтерського обліку ведеться аналітичний облік податків? 

27. Який бухгалтерський запис необхідно зробити з нарахування податку на 

додану вартість? 

28. Який бухгалтерський запис необхідно зробити з перерахування податку з 

доходів фізичних осіб до бюджету? 

29. У яких формах фінансової звітності знаходять відображення суми нарахованих 

та сплачених податків? 

30. Які існують податкові різниці? 

31. За допомогою яких рахунків бухгалтерського обліку ведеться облік 

відстрочених податкових активів? 

 

Тестові завдання 

1. До загальнодержавних податків та зборів належать:  

а)  ПДВ, податок на прибуток підприємства, єдиний податок; 

б)  ПДВ, плата за землю, податок на прибуток підприємства; 
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в)  туристичний збір, ПДВ, податок на прибуток підприємства; 

г)  єдиний соціальний внесок, мито, ПДВ. 

2. До переліку загальнодержавних податків та зборів не належать: 

а) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ПДВ, податок на 

прибуток підприємства; 

б) акцизний податок, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток 

підприємства; 

в) збір за місця для паркування транспортних засобів, єдиний податок; 

г) збір за спеціальне використання води, екологічний податок, плата за землю. 

3. Склад місцевих податків та зборів не включає: 

а) ПДВ, податок на доходи фізичних осіб; 

б) податок на прибуток підприємства, збір за розвиток виноградарства, 

садівництва і хмелярства; 

в) туристичний збір, єдиний податок; 

г) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збір за місця для 

паркування транспортних засобів. 

4. Оподатковуються податком на додану вартість операції платників з: 

а)  продажу товарів на митній території України; 

б)  ввезення товарів на митну територію України; 

в)  вивезення товарів за межі митної території України; 

г)  указане в пунктах а), б), в). 

5. Заборгованість підприємства перед бюджетом з податку на додану вартість 

визначається як: 

а)  сума податкових зобов’язань з ПДВ; 

б)  сума податкового кредиту з ПДВ; 

в)  різниця між сумою податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту з ПДВ; 

г)  добуток ціни реалізації товару на ставку ПДВ. 

6. Величина прибутку, яка підлягає оподаткуванню, визначається: 

а)  за даними бухгалтерського обліку, яка підлягає коригуванню на різниці, 

передбачені ПКУ; 

б)  шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на суму собівартості 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); 

в)  шляхом зменшення суми доходів на суму амортизаційних відрахувань; 

г)  шляхом зменшення договірної вартості реалізації продукції з ПДВ на суму 

собівартості реалізованої продукції. 

7. Нарахування податку на прибуток відображається в бухгалтерському обліку 

таким записом: 

а)  Д-т 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 

 К-т 641 «Розрахунки за податками»; 

б)  Д-т 98 «Податок на прибуток»  

 К-т 641«Розрахунки за податками»; 

в)  Д-т 641 «Розрахунки за податками»  

 К-т 98 «Податок на прибуток»;  

г)  Д-т 681 «Розрахунки за авансами одержаними» 

 К-т 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами».  

8. При відображенні в бухгалтерському обліку нарахування податку на додану 

вартість складається кореспонденція рахунків: 

а)  Д-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»  

 К-т 371 «Розрахунки за виданими авансами»;  

б)  Д-т 641 «Розрахунки за податками» 

 К-т 701 «Дохід від реалізації готової продукції»;  

http://www.interbuh.com.ua/normative/pku.html
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в)  Д-т 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 

 К-т 641 «Розрахунки за податками»;  

г)  Д-т 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»  

 К-т 641 «Розрахунки за податками».  

9. За наявності відстрочених податкових активів у звітному періоді витрати 

(доходи) з податку на прибуток відображається записом: 

а)  Д-т 98 «Податок на прибуток» 

 Д-т 17 «Відстрочені податкові активи» 

 К-т 641 «Розрахунки за податками»;       

б)  Д-т 98 «Податок на прибуток» 

 К-т 17 «Відстрочені податкові активи» 

 К-т 641 «Розрахунки за податками»; 

в)  Д-т 98 «Податок на прибуток» 

 Д-т 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» 

 К-т 641 «Розрахунки за податками»; 

г)  Д-т 98 «Податок на прибуток» 

 К-т 641 «Розрахунки за податками» 

 К-т 54 «Відстрочені податкові зобов’язання». 

10. Податок на прибуток стягується за ставками: 

а) пропорційними;  

б) прогресивними;  

в) регресивними; 

г) правильна відповідь відсутня. 

11. До прямих податків не належать: 

а)  податок за землю; 

б) податок на доходи фізичних осіб; 

в) ПДВ; 

г) податок на прибуток. 

12. За звітний період здійснено такі операції: 

 відвантажена продукція «А» з переходом права власності покупцям без 

попередньої оплати (з ПДВ) – 300 000 грн; 

 відвантажена продукція «Б» з переходом права власності покупцям та отримана 

оплата в звітному періоді (з ПДВ) – 1 200 000 грн; 

 отримана передоплата від покупців за продукцію «В» (з ПДВ) – 180 000 грн.  

Сума доходів за звітний період: 

а) 1 400 000 грн; 

б) 1 680 000 грн; 

в) 1 250 000 грн; 

г) 1 150 000 грн. 

13. При розрахунку податку на прибуток підприємства враховуються: 

а) доходи від операційної діяльності; 

б) доходи від операцій оренди/лізингу; 

в) вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у 

звітному періоді; 

г) суми попередньої оплати та авансів, які отримані в рахунок оплати вартості 

товарів, робіт, послуг. 

14. Під час визначення оподатковуваного прибутку не враховуються: 

а) платежі платника податку в сумі вартості товару на користь комітента за 

договорами комісії; 

б) дивіденди; 

в) витрати на врегулювання спорів у судах; 
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г) втрати від курсової різниці. 

15. Платник податку на прибуток повинен амортизувати витрати: 

а)  на придбання основних засобів для використання в господарській діяльності; 

б) на утримання основних засобів, що знаходяться на консервації; 

в) на самостійне виготовлення основних засобів для використання в 

господарській діяльності; 

г) на ліквідацію основних засобів. 

16. До об’єктів оподаткування ПДВ не відносяться операції з: 

а) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та вантажів 

залізничним транспортом; 

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території 

України; 

в) надання послуг страхування особами, які мають ліцензію на здійснення 

страхової діяльності відповідно до закону; 

г) постачання послуг із проведення експертизи. 

17. Підприємством у звітному періоді: 

 відвантажена продукція «А» без попередньої оплати (з ПДВ) – 600 000 грн; 

 відвантажена продукція «Б» та отримана оплата в звітному періоді (з ПДВ) – 

1 800 000 грн; 

 отримана передоплата від покупців за продукцію «В» (з ПДВ) – 240 000 грн. 

Податкове зобов’язання з ПДВ за звітний період складає: 

а) 440 000 грн; 

б) 3 336 000 грн; 

в) 340 000 грн; 

г) 400 000 грн. 

18. Підприємством у звітному періоді: 

 перераховано аванс постачальнику матеріалів (з ПДВ) – 900 000 грн; 

 отримано від постачальників сировини без попередньої оплати (з ПДВ) – 600 

000 грн;  

 отримані від постачальника матеріали (з ПДВ), передоплата за які була 

здійснена в попередньому звітному періоді – 180 000 грн. 

Податковий кредит з ПДВ за звітний період складає: 

а) 280 000 грн; 

б) 250 000 грн; 

в) 130000 грн; 

г) 180000 грн. 

19. Платниками акцизного податку є:  

а) особи, які виробляють підакцизні товари на митній території України; 

б) суб’єкти господарювання, які ввозять підакцизні товари на митну територію 

України; 

в) особи, які виробляють підакцизні товари на митній території України з 

давальницької сировини; 

г) всі відповіді правильні. 

20. Прибуток до оподаткування не підлягає обов’язковому коригуванню на різниці 

відповідно до ПКУ, якщо річний дохід підприємства не перевищує:  

а) 5 млн грн; 

б) 20 млн грн; 

в) 10 млн грн; 

г) 25 млн грн. 



 

45 

Практичні ситуації 
Завдання 1.5.1 
Вихідні дані 
Підприємством у звітному періоді здійснені нижченаведені операції: 

 відвантажено продукції на суму 12 000 грн (у т. ч. ПДВ – 2 000 грн); 

 отримано авансовий платіж від покупця на суму 1 500 грн (у т. ч. ПДВ – 250 грн), 
у зв’язку з чим виписано податкову накладну; 

 перераховано постачальнику авансовий платіж за сировину в розмірі 3 600 грн 
платежу (у т. ч. ПДВ – 600 грн) та отримано податкову накладну за цей вид; 

 отримано від постачальників матеріали для виробництва на суму 2 400 грн (у т. 
ч. ПДВ – 400 грн); 

 нараховано амортизацію необоротних активів на суму 1 300 грн; 

 здійснено інші витрати підприємства – 2 950 грн; 

 авансові внески з податку на прибуток здійснені в розмірі 350 грн.  
Зміст завдання 
1.  Розрахувати величину податку на прибуток за звітний період. 
2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нарахування та сплату 

податку на прибуток. 
 
Завдання 1.5.2 
Вихідні дані 
За звітний період на підприємстві відбулися такі операції: 

 відвантажено покупцям виробниче обладнання без попередньої оплати – 600 
000 грн з ПДВ; 

 здійснено витрати на матеріали (з ПДВ) – 1 200 000 грн з ПДВ; 

 нараховано амортизацію – 200 000 грн; 

 відвантажено товари та отримано оплату у звітному періоді – 3 000 000 грн з ПДВ; 

 здійснено витрати на заробітну плату та інші витрати – 1 500 000 грн.  
Зміст завдання 
1.  Розрахувати суму податку на прибуток. 
2.  Скласти кореспонденцію рахунків з нарахування та сплати податку на прибуток. 
 
Завдання 1.5.3 
Вихідні дані 
Прибуток підприємства за звітний період за даними бухгалтерського обліку, 

складає 2 400 000 грн. За даними податкового обліку, прибуток дорівнює 3 160 000 грн. 
Причини, з яких прибуток визначений за даними бухгалтерського обліку, відрізняється 
від прибутку, який оподатковується, такі: 

 на підприємство було накладено фінансові санкції фінансовими органами на 
суму 400 000 грн; 

 підприємство отримало авансовий платіж від замовника на суму 160 000 грн. 
На початок звітного періоду податкових різниць не існувало. 
Зміст завдання 
1.  Визначити величину відстрочених податкових активів за звітний рік. 
2.  Розрахувати суму витрат (доходів) з податку на прибуток. 
3.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку суму витрат з податку на 

прибуток. 
 
Завдання 1.5.4 
Вихідні дані 
За даними бухгалтерського обліку, прибуток підприємства за звітний період складає 

800 000 грн. Оподатковуваний прибуток дорівнює 810 000 грн. Різниця в сумі 10 000 
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грн виникла в результаті перевищення фактично понесених витрат підприємства на 

відрядження над сумою витрат на відрядження, яка визначається згідно з податковим 

законодавством. 

Зміст завдання 

1.  Визначити суму витрат (доходів) з податку на прибуток за звітний період. 

2.  Скласти кореспонденцію рахунків з нарахування податку на прибуток. 

 

Завдання 1.5.5 

Вихідні дані 

Підприємство перерахувало 10.03.20Х1 р. авансовий платіж постачальнику за 

матеріали у сумі 9 000 грн, що складає 50 % вартості поставки. Податкову накладну 

отримано 12.03.20Х1 р. на суму ПДВ – 1 500 грн. Постачання матеріалів на 

підприємство здійснилося 04.04.20Х1 р. на суму 18 000 грн, у т. ч. ПДВ – 3 000 грн. 

 

Зміст завдання 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку податковий кредит з податку на 

додану вартість. 

 

Завдання 1.5.6 

Вихідні дані 

У звітному періоді на підприємстві відбулися нижчезазначені операції: 

 відвантажено товари покупцям без попередньої оплати на суму 3 600 000 грн з ПДВ; 

 нараховано амортизацію необоротних активів у сумі 200 000 грн; 

 перераховано аванс постачальникам за матеріали у сумі 900 грн; 

 тримано від постачальника матеріали без попередньої оплати на суму 600 000 грн з 

ПДВ. 

Зміст завдання 

1.  Визначити суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету. 

2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з 

нарахуванням податкового кредиту та податкового зобов’язання з податку на додану 

вартість. 

 

Завдання 1.5.7 

Вихідні дані 

На підприємстві працює майстер цеху Прохоров С. І. та його жінка. Вони мають 

трьох дітей віком до 18 років. Місячний дохід Прохорова С. І. дорівнює 6 000,00 грн, 

дохід його жінки – 3 500,00 грн.  

 

Зміст завдання 

1.  Визначити величину податку на доходи фізичних осіб. 

2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з утриманням 

податку на доходи фізичних осіб. 

 

Завдання 1.5.8 

Вихідні дані 

На підприємстві працює жінка, яка є вдовою. Вона має дитину віком до 18 років. 

Заробітна плата жінки в січні 20Х1 р. становила 1 300 грн.  

Зміст завдання 

1.  Визначити величину податку на доходи фізичних осіб. 
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2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з утриманням 

податку на доходи фізичних осіб. 

 

Завдання 1.5.9 
Вихідні дані 

Робітник – комплектувальник Комов К. І. – відпрацював повний робочий місяць  

(21 день). Тривалість робочого дня – 8 годин. За місяць робітником зібрано 420 деталей 

належної якості. Норма часу на збирання 1-ї деталі – 30 хв; відрядна розцінка –  

11,00 грн за одну деталь. За перевищення норми виробітку – відрядна розцінка 

збільшується на 25 %. 

Завідувач складом Борін О. П. відпрацював повний робочий місяць. Посадовий 

оклад – 3 550 грн. Працівник має на утриманні трьох дітей віком до 18 років, дружина 

не працює. 

Зміст завдання 

1.  Визначити величину податку на доходи фізичних осіб. 

2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з утриманням 

податку на доходи фізичних осіб. 

 

Завдання 1.5.10 
Вихідні дані 

Підприємство ввозить на митну територію України 1 тис. пляшок горілки (0,5 л, 40 %), 

контрактна вартість якої становить 4 тис. доларів США. Ставка мита – 7,5 євро за 1 л 

100-відсоткового спирту. 

Зміст завдання 

1.  Визначити суму мита, акцизного податку і ПДВ, які підлягають сплаті до 

бюджету. 

2.  Відобразити в системі бухгалтерського обліку розрахунки з бюджетом за 

податками та обов’язковими платежами. 

 

Навчально-методичні матеріали: [2], [4], [13], [16], [17], [18], [19], [25], [31], [55], [66]. 

 

 

Тема 1.6. Облік доходів майбутніх періодів 

 

Мета заняття 

1.  Засвоїти порядок визначення доходів майбутніх періодів. 

2.  Оволодіти методикою відображення облікової інформації про отримані доходи 

майбутніх періодів у системі рахунків бухгалтерського обліку. 

 

Ключові терміни і поняття 

Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат – принцип, за яким для 

визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного 

періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому 

доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно 

від часу надходження і сплати грошей. 

Доходи майбутніх періодів – доходи, отримані протягом поточного або попередніх 

звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. 

До доходів майбутніх періодів відносяться доходи у вигляді одержаних авансових 

платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні 

платежі), одержаних авансових платежів за ще невиконані вантажні перевезення; 

передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка від продажу 


