
 
 

Тема 9. Облік зобов'язань 

Лекція 14. Облік поточних зобов’язань з нетоварних операцій 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 23.03.2022 р. о 8.30 за 

допомогою Конференції Zoom 

 

План 

1. *Облік короткострокових кредитів банків та короткострокових векселів 

виданих. 

2. *Облік розрахунків з учасниками. 

3. Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку сум податку на 

додану вартість, податку на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, 

податку на землю та інших податків і зборів. 
 

Методичне забезпечення: 

Фінансовий облік. Частина 2. Наочний посібник для студентів кооперативних 

коледжів. Спеціальність: 071 Облік і оподаткування / Уклад. Пластун Н. І. ― 

К.: НМЦ «Укоопосвіта». 2020.  122 с., 52-62. 
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1. Облік короткострокових кредитів банків та короткострокових 

векселів виданих. 

 

Кредити надаються суб’єктам підприємницької діяльності з 

дотриманням наступних принципів кредитування: 

Принцип повернення означає, що кредит має бути повернений 

позичальником банкові. Установи банків можуть надавати відстрочку 

повернення позики, стягуючи за це підвищений відсоток. Цей принцип 

вважається вихідним у системі банківського кредитування. Він випливає із 

суті кредитних відносин, адже якщо позика не повертається, втрачається 

економічний зміст кредиту. 

Принцип платності означає, що кредит має бути повернений 

позичальником банкові з відповідною оплатою за його користування. 

Кредит як комерційна операція обов’язково має приносити кредиторові 

певний дохід у вигляді відсотків. Відсоток – плата позичальника у 

кредитних відносинах. Банк вимагає від позичальника не тільки повернення 

одержаної позики, а й сплати відсотка за її використання. 

 

Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для 

захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через 

неплатоспроможність позичальника. Мета реалізації цього принципу – 

зменшити ризик кредитної операції. Майнові інтереси кредитора мають 

бути повною мірою захищені у разі можливого порушення позичальником 

узятих на себе зобов’язань. Кредит надається під певне реальне 

забезпечення – заставу, гарантію, поручительство, страхове свідоцтво та ін. 

 

Принцип цільової спрямованості кредиту передбачає вкладення 

позикових коштів на конкретні цілі, обумовлені кредитним договором. 

Позичальник не може витрачати кредит на інші цілі.  Цільовий характер 

кредитування означає спрямованість позики на певний господарський 

об’єкт. 

 

Принцип строковості означає, що позика має бути повернена 

позичальником банкові у визначений в кредитному договорі строк. Кредит 

обов’язково має бути повернений у певний заздалегідь обумовлений час. У 

разі порушення принципу строковості банк пред’являє до позичальника 

фінансові вимоги. Строк кредиту – це період користування позикою. Він 

розраховується з моменту одержання позики (зарахування на рахунок 

позичальника або сплати платіжних документів з позичкового рахунка 

позичальника) до її кінцевого погашення. 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку короткострокових 

позик банку 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

1 Отримано позики у безготівковій формі 311,312 601, 602 

2 Нараховані відсотки за користування 

кредитом 

951 684 

3 Погашено заборгованість перед 

постачальниками за рахунок короткостро-

кової позики 

631, 632 601,602 

4 Погашено позику готівкою з каси 601, 602 30 

5 Погашено позику у безготівковій формі 601, 602 311, 312 

6 Погашено позику короткостроковими 

векселями 

 

601, 602 

 

341,342 

7 Пролонговано короткостроковий кредит 601,602 603,604 

Рахунок 60 «Короткострокові позики»  

Призначення  

рахунку: 

для обліку розрахунків у 

нaціональній та іноземній 

валютах зa кредитами 

банків, строк повернення 

якиx не перевищує 

дванадцяти міcяців з дати 

балансу, та зa позиками, 

термін погашення яких 

минyв 

За дебетом рахунку 

відображаються 

суми  погашення 

одержаних кредитів 

(пoзик) та 

переведення дo 

довгострокових 

зобов’язань у рaзі 

відстрочення 

кредитів (пoзик) 

  

За кредитом рахунку 

відображаються суми 

одержаних кредитів 

(пoзик) 

Субрахунки: 

601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»; 

602 «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті»; 

603 «Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті»; 

604 «Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті»; 

605 «Прострочені позики в національній валюті»; 

606 «Прострочені позики в іноземній валюті» 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку короткострокових 

векселів виданих 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

1 Видано вексель постачальникам та іншим 

кредиторам за поставлені ними товарно-

матеріальні цінності 

63, 685 62 

2 Відображено заборгованість по відсотках за 

використання векселедавцем основної суми 

протягом дії векселя 

95 684 

3 Оплачено постачальникам та іншим 

кредиторам заборгованість за основною 

сумою, а також відсотками за виданим 

векселем 

62, 684 31 

 

Рахунок 62 «Короткострокові векселі видані»  

Призначення  

рахунку: 

для обліку розрахунків за 

заборгованістю 

постачальникам, 

пiдрядникам та іншим 

кредиторам зa одержані 

сировину, матеріали, 

товари, пoслуги, роботи та 

за іншими oпераціями, на 

яку підприємствoм видані 

векселі 

За дебетом рахунку 

відображається 

пoгашення 

заборгованості за 

видaними 

векселями, її 

списання тoщо 

  

За кредитом рахунку 

відображається видача 

векселів в 

зaбезпечення поставок 

(робіт, послуг) 

постачальників тa 

інших кредиторів та в 

зaбезпечення інших 

операцій 

Субрахунки: 

621 «Короткострокові векселі, видaні в національній валюті»; 

622 «Кoроткострокові векселі, видані в іноземній вaлюті» 
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2. Облік розрахунків з учасниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники – це фізичні та юридичні особи, які мають право на частку у 

зареєстрованому капіталі та претендують на частину прибутку 

підприємства у формі дивідендів, відсотків. 

 

Дивіденди – це платежі, які здійснюються юридичною особою – 

емітентом корпоративних прав на користь власника таких корпоративних 

прав у зв’язку з розподілом частини прибутку такого емітента, 

розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. 

Дивіденди виплачуються за рахунок прибутку, що залишається в 

розпорядженні підприємства після сплати встановлених законодавством 

податків, інших платежів до бюджету, а також процентів за банківськими 

кредитами та облігаціями. Причому на виплату дивідендів може бути 

використано як прибуток попереднього періоду (кварталу чи року), так і 

прибуток, отриманий за результатами діяльності підприємства минулих 

років і не використаний на інші цілі. 

 

 

Крім чистого прибутку попереднього періоду і незалежно від його 

наявності у звітному періоді, дивіденди можуть виплачуватися за рахунок 

внутрішніх джерел підприємства, якими можуть бути: 

 нерозподілений прибуток минулих років; 

 резервний капітал, що також формується з прибутку підприємства 

(для виплати дивідендів за привілейованими акціями, якщо не вистачає 

прибутку). 

Розмір чистого прибутку минулого періоду (кварталу чи року), за 

підсумками якого можуть виплачуватися дивіденди, та інших власних 

джерел для виплати дивідендів визначається за даними бухгалтерського 

обліку. 

 

Для обліку розрахунків з учасниками використовують рахунок 67 

«Розрахунки з учасниками», який за Інструкцією № 291 має такі 

субрахунки: 

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»; 

672 «Розрахунки за іншими виплатами» 
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3. Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку сум 

податку на додану вартість, податку на прибуток, податку на доходи 

фізичних осіб, податку на землю та інших податків і зборів 

Податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного 

бюджету, що справляється з платників податку 

Збором (платою, внеском) є обов’язків платіж до відповідного 

бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними 

спеціальної вигоди. 

В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки і 

збори. 

До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені 

Податковим кодексом і є обов’язковими до сплати на усій території 

України. 

 

Відповідно до ПКУ до загальнодержавних належать такі податки 

та збори: 

 податок на прибуток підприємств; 

 податок на доходи фізичних осіб; 

 податок на додану вартість; 

 акцизний податок; 

 екологічний податок; 

 рентна плата (за користування надрами для видобування корисних 

копалин, за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням 

корисних копалин, за користування радіочастотним ресурсом України, за 

спеціальне використання води, за спеціальне використання лісових 

ресурсів). 

 

 

До місцевих податків належать: 

 податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю); 

 єдиний податок. 

До місцевих зборів належать: 

 збір за місця для паркування транспортних засобів; 

 туристичний збір. 
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Податок на додану вартість (ПДВ). Найбільш складним є облік  

податку на  додану вартість,  що пов’язано з визначенням події платежу 

покупцем продукції, робіт та послуг. 

ПДВ розраховується за встановленою ставкою від бази оподаткування і 

включається в ціну товару. Якщо ж товар експортується за кордон, то такі 

операції оподатковуються за нульовою ставкою. 

 

Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг 

вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого 

відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: 

 дата зарахування коштів від покупця/замовника в касу, через 

інкасаторів на банківський рахунок платника податку як оплата 

товарів/послуг (попередня оплата); 

 дата передачі, відвантаження товарів покупцеві. 

 

 

Датою виникнення права на віднесення сум податку на додану вартість 

до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: 

 дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на 

оплату товарів/послуг; 

 дата отримання платником подаку товарів/послуг, що 

підтверджено податковою накладною.   

 

Податкова накладна є основним документом, що фіксує операцію, що є 

об’єктом оподаткування ПДВ, дату її виникнення, ставку і базу 

оподаткування. 

Основною функцією податкової накладної є підтвердження виникнення 

податкового зобов’язання у продавця – платника податку у зв’язку з 

продажем товарів (робіт, послуг) і одночасно підтвердження права на 

податковий кредит у покупця-платника податку у зв’язку із придбанням 

таких товарів. 

 

 Продавець зобов’язаний надати покупцeві податкову накладну, 

складeну в електронній формі тa зареєстровану в єдиному реєстрі 

податкових накладних (ЄРПН). Тому, для того, щоб покупець отримав 

податковий кредит, всі постачальники повинні складати податкові накладні 

в електронному вигляді незалежно вiд суми, наявності імпортних товарів тa 

інших чинників. Для цього є 15 днів з дати виписки документів. 
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Платниками  податку  на  прибуток  є  всі  суб’єкти  підприємницької 

діяльності (в тому числі бюджетні та громадські організації), які одержують 

прибуток від господарської діяльності, нерезиденти, а також філії, 

відділення та інші відокремлені підрозділи, що зобов’язанні мати окремий 

банківський рахунок та вести окремий облік результатів діяльності. 

 

Об’єктом оподаткування є величина фінансового результату до 

оподаткування, визначеного у формі 2 «Звіт про фінансові результати (звіт 

про сукупний дохід)» і відкоригована на величину різниць, які визначені в 

ПКУ (при нарахуванні амортизації, резервів (забезпечень), при фінансових 

операціях, від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих податкових 

(звітних) років). Базова ставка податку на прибуток становить 18%. Однак 

існують окремі ставки податку на прибуток за іншими операціями, 

визначеними ПКУ. Наприклад, з доходу, отриманого від проведення 

лотерей, - 10%, від суми фрахту (6%) та інших операцій. 

 

 

Податок на прибуток нараховується раз у квартал відповідно до III 

розділу Податкового кодексу України. Підставою для нарахування податку 

і здійснення бухгалтерських записів є Декларація про прибуток 

підприємства. Облік податку на прибуток ведеться відповідно до П(С)БО 17 

«Податок на прибуток». Для обліку призначений рахунок 98 «Податок на 

прибуток». 

 

Плата на землю введена з метою формування ресурсів для 

фінансування заходів з раціонального використання і охорони землі, 

підвищення родючості ґрунтів; відшкодування затрат власників землі і 

землекористувачів, які пов’язані з веденням господарства на землях гіршої 

якості; розвитку інфраструктури населених пунктів. Плата за землю 

надходить на рахунки місцевих бюджетів. 

 

 Плата на землю справляється у вигляді земельного податку чи 

орендної плати і  встановлюється залежно від грошової оцінки землі. 

Власники землі сплачують земельний податок. За земельні ділянки, надані в 

оренду, стягується орендна плата. Об’єктом плати за землю є земельна 

ділянка, яка знаходиться у власності чи використанні (в тому числі й на 

умовах оренди). Платниками є власники землі і землекористувачі (в тому 

числі орендарі).  
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Платником податку на доходи фізичних осіб  є будь-яка фізична 

особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, 

так і іноземні доходи. Об’єктом оподаткування є загальний місячний 

оподатковуваний дохід. До складу загального місячного оподатковуваного 

доходу включають доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та 

винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов 

трудового або цивільно-правового договору. 

 

Ставка  податку  на  доходи  фізичних  осіб  незалежно  від  суми  

нарахованої заробітної плати становить 18% бази оподаткування. Суми 

лікарняних і відпускних також оподатковують за ставкою 18%. Облік 

розрахунків з бюджетом з акцизного податку ведеться на субрахунку 641 

«Розрахунки  за податками». 
  

 

 Акцизний податок – це вид непрямого податку, що включається в 

ціну товарів та стягується за індивідуальними ставками при реалізації 

певного переліку товарів (підакцизних товарів). 

Датою виникнення податкових зобов’язань щодо підакцизних товарів 

(продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації 

особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого 

використання таких товарів. 

 

Об’єктами оподаткування є операції з: 

 реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції); 

 реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою 

власного споживання, промислової переробки, здійснення внесків до 

зареєстрованого статутного капіталу, а також своїм працівникам; 

 ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію 

України. 

 

 

На даний час в Україні підакцизними товарами виступають: 

 алкогольні напої; 

 спирт етиловий; 

 тютюнові вироби; 

 транспортні засоби; 

 пиво солодове; 

 бензини, дистиляти, паливо. 

 Облік розрахунків з бюджетом з акцизного податку ведеться на 

субрахунку 642 «Розрахунки  за обов’язковими платежами». 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку оподаткуваня ПДВ 

з передоплати 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Дебет Кредит 

1 Отримано передоплату за продукцію 311 681 2400 

2 Нараховані зобов’язання з ПДВ 643 641 400 

3 Відпущено продукцію покупцям 361 701 2400 

4 Списано нарахований раніше ПДВ 701 643 400 

5 Здійснено зарахування 

заборгованостей 

681 361 2400 

6 Сплачено зобов’язання з ПДВ  641 311 400 

Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами»  

Призначення  

рахунку: для узагальнення інформації 

прo розрахунки підприємства за усіма 

видaми платежів до бюджету, 

включaючи податки з працівників 

підприємства, тa за фінансовими 

санкціями, що cправляються в дохід 

бюджету. На рахунку 64 також 

узагальнюється інформація про iнші 

розрахунки з бюджетом, зокрема зa 

субсидіями, дотаціями та іншими 

aсигнуваннями 

За дебетом 

рахунку 

відображаються 

належні дo 

відшкодування з 

бюджету 

податки, їx 

сплата, списання 

тoщо  

За кредитом 

рахунку 

відображаються 

нараховані 

платежі дo 

бюджету 

Субрахунки: 

641 «Розрахунки за податками» – податки, які нараховуються та  сплачуються 

відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на 

додану вартість, інші податки); 

642 «Розрахунки за обов’язковими платежами» – розрахунки за зборами 

(обов’язковими платежами), які справляються відповідно до чинного 

законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 «Розрахунки за 

страхуванням»; 

643 «Податкові зобов’язання» – суму податку на  додану  вартість, визначену, 

виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову 

продукцію, товари, роботи, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, 

що підлягають відвантаженню (виконанню); 

644 «Податковий кредит» – суму податку на додану вартість, на яку 

підприємство набуло право зменшити податкове зобов’язання. 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку оподаткуваня ПДВ 

з відвантаженої продукції 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Дебет Кредит 

1 Відвантажено (відпущено) продукцію 

покупцям 

361 701 3000 

2 Відображено податкові зобов’язання з 

ПДВ 

701 641 500 

3 Погашено за терміном зобов’язання з 

ПДВ за квітень 

641 311 500 

4 Погашена заборгованість покупців 311 361 3000 

 

Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку податкового кредиту 

при отриманні продукції 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Дебет Кредит 

1 Отримано сировину від постачальника 201 631 3500 

2 На основі податкової накладної 

відображено податковий кредит 

641 631 700 

3 Погашена заборгованість перед 

постачальником 

631 311 4200 

 

 

 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  
e-mail: plastunnata81@gmail.com 
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