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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 
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квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за 

користування засобами зв’язку тощо. 

Авансові платежі – грошова сума, яку перераховують згідно з договором наперед у 

рахунок майбутніх розрахунків за товари (роботи, послуги), які повинні бути отримані 

(виконані, надані). 

Орендна плата – це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю 

незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. 

Транспортна послуга – перевезення вантажів та комплекс допоміжних операцій, 

пов’язаних з доставкою вантажів автомобільним транспортом. 

Передплата на газети та журнали – особливий вид послуги, яка включає доставку 

газет або журналів безпосередньо до офісу підприємства або до абонентської скриньки. 

Абонентна плата – фіксований платіж, який може встановлювати оператор 

телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної 

мережі незалежно від факту отримання послуг. 

 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення доходам майбутніх періодів. 

2. Що відноситься до доходів майбутніх періодів? 

3. В якому П(С)БО визначені методологічні засади обліку доходів майбутніх 

періодів? 

4. За яким принципом бухгалтерського обліку доходи майбутніх періодів 

відображаються у складі доходів майбутніх періодів? 

5. Як ведеться аналітичний облік доходів майбутніх періодів? 

6. Поясніть порядок обліку і відображення у звітності доходів майбутніх періодів. 

7. Поясніть, в якому обліковому регістрі відображаються доходи майбутніх 

періодів? 

8. За яких умов визнаються доходи майбутніх періодів? 

9. Надайте характеристику рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів». 

Тестові завдання 

1. Отримані підприємством аванси від покупців відображаються у складі: 

а)  оборотних активів; 

б)  поточних зобов’язань; 

в)  доходів майбутніх періодів; 

г)  витрат майбутніх періодів. 

2.  За якою оцінкою відображаються у балансі доходи майбутніх періодів: 

а)  сумою погашення; 

б)  теперішньою вартістю; 

в)  чистою вартістю реалізації; 

г)  номінальною вартістю. 

3.  У звітному періоді здійснено такі операції: 

 отримано передоплату від покупців у сумі 360 000 грн, у т. ч. ПДВ –  

60 000 грн; 

 отримано орендну плату від орендарів за І півріччя наступного року у сумі  

72 000 грн, у т. ч. ПДВ – 12 000 грн; 

 нараховано резерв сумнівних боргів у сумі 7 000 грн; 

 внесено в касу підприємства квартиронаймачами квартплату за проживання в 

будинку підприємства за І квартал наступного року в сумі 1 200 грн. 

Величина доходів майбутніх періодів складає: 

а)  61 200 грн; 
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б)  73 200 грн; 

в)  80 200 грн; 

г)  68 200 грн. 

4.  За журнальної форми обліку операції з доходами майбутніх періодів 

відображаються у: 

а)  журналі 1; 

б)  журналі 2; 

в)  журналі 3; 

г)  журналі 4. 

5.  До доходів майбутніх періодів не належать: 

а)  авансові платежі за здані в оренду основні засоби; 

б)  передплата за періодичні видання; 

в)  абонентна плата за використання засобів зв’язку; 

г)  аванси, отримані під поставку матеріальних цінностей. 

6.  До складу доходів майбутніх періодів включають доходи, отримані: 

а) від операційної діяльності; 

б) у поточному чи попередніх періодах; 

в) у поточному чи попередніх періодах, які належать до майбутніх; 

г) у поточному періоді від звичайної діяльності. 

7.  Доходи майбутніх періодів відображають у складі доходів звітного періоду 

відповідно до принципу: 

а)  нарахування і відповідності доходів і витрат; 

б)  безперервності; 

в)  послідовності; 

г)  періодичності. 

8.  Отримання авансових орендних платежів відображається на рахунках 

бухгалтерського обліку таким записом: 

а)  Д-т 31 «Рахунки в банках» 

 К-т 69 «Доходи майбутніх періодів»;  

б)  Д-т 371 «Розрахунки за виданими авансами»  

 К-т 69 «Доходи майбутніх періодів»;  

в)  Д-т 69 «Доходи майбутніх періодів» 

 К-т 746 «Інші доходи»;  

г)  Д-т 69 «Доходи майбутніх періодів»  

 К-т 713 «Дохід від операційної оренди активів».  

 

Практичні ситуації 

Завдання 1.6.1 
Вихідні дані 
Університетом у серпні 20Х1 р. отримано плату за навчання студентів у наступному 

навчальному році у сумі 10 000 000 грн. 
Зміст завдання 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку отримання доходів майбутніх 
періодів та їх списання на доходи звітного року. 

 

Завдання 1.6.2 
Вихідні дані 
У квітні 20Х1 р. на поточний рахунок підприємства надійшов від орендаря платіж 

за оренду приміщення у третьому кварталі у сумі 1 000 грн. 
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Зміст завдання 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку отримання доходів майбутніх 
періодів та їх списання на доходи звітного року. 

 

Завдання 1.6.3 
Вихідні дані 
Підприємством у звітному періоді здійснені операції, які наведено в табл. 1.6.1. 

Таблиця 1.6.1 

Господарські операції за звітний період 
 

№ 

з/п  
Зміст господарських операцій 

Сума, 

грн 

1 2 3 

1 Отримано в касу готівкою орендну плату за наступний 

місяць 

2 400 

2 Одержано авансові орендні платежі на поточний рахунок 4 370 

3 Відображено різницю між номінальною вартістю векселя та 

сумою заборгованості, що ним погашається 

1 500 

4 Включено до доходів майбутніх періодів суму дебіторської 

заборгованості 

12 000 

5 Зараховано до доходів майбутніх періодів цільове 

фінансування 

5 000 

6 Відображено списання доходів майбутніх періодів та 

включення їх до складу доходів від реалізації робіт і послуг 

звітного періоду 

7 300 

7 Відображено у складі доходів звітного періоду різницю між 

номінальною вартістю векселя та сумою заборгованості, 

яка ним погашається 

1500 

8 Визнано іншими доходами звітного періоду доходи, 

віднесені до майбутніх періодів 

1050 

 

Зміст завдання 

Скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства за звітний період. 

 

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

  


