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FEATURES OF ACCOUNTING FOR OPERATIONS ON THE PROCESSING OF TOLLING 

RAW MATERIALS, IMPORTED BY A NON-RESIDENT TO THE CUSTOMS TERRITORY OF 
UKRAINE 

 
Проведено детальний аналіз підходів дослідників до обґрунтування ролі і місця бухгалтерського 
обліку операцій з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію 
України в системі бухгалтерського обліку підприємств. Досліджено синтетичний та 
аналітичний облік операцій з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну 
територію України. Розглянуто порядок оподаткування операцій з переробки давальницької 
сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України. Досліджено розрахунки за 
переробку давальницької сировини, які проводяться грошовими коштами. За результатами 
проведеного дослідження встановлено як відображаються доходи і витрати з переробки 
давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України. Визначено 
особливості розрахунку курсових різниць при здійсненні операцій з переробки давальницької 
сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України. 
 
The detailed analysis of the approaches of researchers to the substantiation of the role and place of 
accounting for operations on the processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the 
customs territory of Ukraine in the accounting system of enterprises was conducted. The synthetic and 
analytical accounting of operations on the processing of tolling raw materials, imported by a non-
resident to the customs territory of Ukraine was researched. The description of taxation of operations on 
the processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine 
was considered. Investigated calculations for the operations on the processing of tolling raw materials, 
imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine, which was carried out in cash. According 
to the results of the survey, it is established how the revenue and expenses for the operations on the 
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processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine are 
recorded. The peculiarities of calculation of exchange differences in the process of operations on the 
processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine are 
determined. 
 
Ключові слова: система, бухгалтерський облік, давальницька сировина, нерезидент, управління. 
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Постановка проблеми. Як відомо, давальницька сировина є власністю замовника, але під час передачі її для 

переробки виконавцеві право власності на цю сировину до такого виконавця не переходить. Тож оподаткування 
операцій з такою сировиною та відображення їх у бухгалтерському обліку має свої правила та особливості. У нашому 
дослідженні розглянуто особливості відображення в обліку операцій із переробки давальницької сировини у 
зовнішньоекономічній діяльності та оподаткування таких операцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань обліку в зовнішньоекономічній діяльності 
приділялась увага такими вітчизняними вченими і дослідниками як Беляєва О. С., Бурков А. Г., Грицишен Д. О., 
Євдокимов В. В., Жиглей І. В., Іваненко В. О., Кловська Ю. Т., Куцик П. О., Лисица С. В., Лучко М. Р., Олійник О. В. 
та інші та ін. Проте проблемні питання обліку та оподаткування операцій із переробки давальницької сировини у 
зовнішньоекономічній діяльності, на нашу думку, вивчені недостатньо. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в розкритті нюансів бухгалтерського обліку та 
оподаткування операцій з переробки давальницької сировини в зовнішньоекономічній діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За визначенням Іваненко В. О. при здійсненні виробництва 
продукції на давальницьких умовах одне підприємство (замовник) закуповує товарно-матеріальні цінності (сировину, 
матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії) і передає їх іншому підприємству (переробнику, 
виконавцю) для виготовлення за винагороду певного виду продукції шляхом переробки (обробки, збагачення чи 
використання) переданої сировини (незалежно від кількості замовників та виконавців, а також кількості операцій з 
переробки цієї сировини) з подальшим поверненням результатів переробки замовнику (або за його дорученням іншій 
особі). Бурков А. Г. характеризує операції з давальницькою сировиною як толінг, тобто вид взаємовідносин між 
господарюючими суб’єктами, при яких власник сировини (толінгер) передає його підприємству-переробнику, 
отримуючи у вигляді результату готову продукцію, відшкодовуючи підприємству-переробнику суму понесених ним 
витрат по переробці. 

В українському законодавстві визначення поняття „давальницька сировина” регламентоване Законом України 
„Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”. Згідно зі статтею 1 даного закону 
давальницька сировина – це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на 
митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) 
або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції з подальшим 
поверненням усієї продукції або її частини до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за 
його дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни. 

Особливості бухгалтерського обліку операцій з давальницькою сировиною регламентуються Інструкцією про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій. Згідно з нормами Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій  для узагальнення інформації про 
наявність і рух цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, 
розпорядженні або на зберіганні (об'єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на 
відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі), в бухгалтерському обліку виконавця використовується 
субрахунок 022 «Матеріали, прийняті для переробки»  забалансового рахунку 02 «Активи на відповідальному 
зберіганні».  

Бухгалтерський облік вказаних цінностей ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, 
вибуття, використання матеріальних цінностей проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку з вказуванням 
змісту і кількісно-вартісних показників операції. Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій  облік 
давальницької сировини ведеться за цінами, що передбачені в договорах, приймально-передавальних актах тощо. Усі 
товарно-матеріальні цінності, що обліковуються на цьому рахунку, інвентаризуються в порядку і строки, передбачені 
для власних цінностей. 

Аналітичний облік давальницької сировини ведеться за замовниками, видами сировини й матеріалів та за 
місцями їх зберігання чи переробки. Облік затрат з переробки чи доробки давальницької сировини здійснюється на 
рахунку обліку витрат виробництва – на рахунку 23 «Виробництво» (за винятком вартості давальницької сировини 
замовника). Формування собівартості послуг з переробки давальницької сировини в бухгалтерському обліку 
виконавця-резидента здійснюється відповідно до пп. 11-16 П(С)БО 16 «Витрати». Дохід від надання послуг з 
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переробки давальницької сировини в бухгалтерському обліку виконавця формується відповідно до пп. 10-14 П(С)БО 
15 «Дохід». 

Заборгованість, пов’язана з переробкою давальницької сировини, виражена в іноземній валюті, підлягає 
перерахунку в цілях бухгалтерського обліку лише за умови, якщо вона є монетарною. Такий перерахунок проводиться 
відповідно до пп. 7-8 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Необхідно звернути увагу на те, що давальницька 
сировина не належить виконавцеві (виробникові готової продукції), він її не придбаває (не несе витрат), а тому 
вартість сировини не включається ні до складу собівартості, ні до складу інших витрат такого виконавця, згідно з 
вимогами Податкового кодексу України. 

За новими правилами мито й податкові платежі не сплачуються шляхом видачі векселя, а операції умовно 
повністю або частково звільняються від сплати таких платежів під час здійснення операцій з переробки давальницької 
сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України 

Відповідно до ст. 148 Митного кодексу України, поміщення товарів у митний режим переробки на митній 
території здійснюється з умовним повним  звільненням від оподаткування митними платежами. А згідно з п. 206.12 
Податкового кодексу України, до операцій із увезення товарів на митну територію України в митному режимі 
переробки на митній території України також застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком на 
додану вартість за умови дотримання вимог й обмежень, установлених гл. 23 Митного кодексу України. 

Митний режим переробки на митній території завершується шляхом реекспорту продуктів переробки чи 
поміщення їх в інший митний режим. Операції із вивезення товарів у митному режимі реекспорту звільняються від 
оподаткування податком на додану вартість (п. 206.5 Податкового кодексу України). 

Зважаючи на ст. 154 Митного кодексу України, під час реекспорту продуктів переробки вони підлягають 
декларуванню на митниці з поданням переліку українських товарів, витрачених під час здійснення операцій із 
переробки іноземних товарів, із зазначенням їх кількості та  вартості.  

Своєю чергою, декларант має право заявити українські товари (крім палива й енергії), що повністю 
використані під час переробки іноземних товарів і вивозяться з України, у митний режим експорту. Митне 
оформлення за таких обставин здійснюється у порядку, установленому Митним кодексом України й іншими законами 
України для митного оформлення експорту вітчизняних товарів. 

Саме тому слід особливу увагу приділити порядку оподаткування податком на додану вартість зазначених 
українських товарів. Відповідно до п. 185.1 Податкового кодексу України, об'єктом обкладення податком на додану 
вартість є операції платників податку з постачання товарів (послуг), місце постачання яких розташоване на митній 
території України, відповідно до ст. 186 Податкового кодексу України. Тому вважається, що операції з реалізації 
резидентом України (платником податку на додану вартість) – виконавцем послуг із переробки нерезидентові України 
на митній території України товарів для використання в операціях із переробки товарів, поміщених у митному режимі 
переробки на митній території України, підлягають оподаткуванню за ставкою 20 %. 

В окремих випадках, передбачених договором, виготовлена продукція частково або повністю залишається в 
Україні для вільного обігу як плата за послуги з переробки чи з інших причин. 

Статтею 156 Митного кодексу України передбачено надання митниками дозволу на ввезення товарів для 
переробки на митній території України з метою подальшого митного оформлення продуктів переробки для вільного 
обігу на цій території. Переробка товарів для вільного обігу на митній території України завершується шляхом 
поміщення продуктів їх переробки в митний режим імпорту. За рішенням декларанта чи вповноваженої ним особи 
допускається поміщення зазначених продуктів в інші митні режими. 

Щодо податку на додану вартість, то якщо в Україні залишається продукція, виготовлена із сировини, що 
належить іноземному замовнику, відповідно до пп. 206.2.3 Податкового кодексу України застосовується часткове 
звільнення від обкладення податком на додану вартість. Тобто сплаті підлягає сума податку на додану вартість, 
розрахована виходячи з вартості сировини, що була використана для виготовлення такої продукції. 

Реалізація готової продукції на митній території України здійснюється у загальновстановленому порядку з 
нарахуванням податку на додану вартість за основною ставкою. При цьому потрібно враховувати, що відповідно до 
ст. 155 Митного кодексу України реалізація на митній території України продуктів переробки, власником яких є 
нерезидент, здійснюється через зареєстроване в Україні його представництво, на яке покладається обов'язок з 
декларування цих продуктів переробки для вільного обігу. 

Якщо розрахунки за переробку давальницької сировини проводяться грошовими коштами, то під час увезення 
давальницької сировини на митну територію України виконавець-резидент повинен сплатити: 

- митні збори за митне оформлення давальницької сировини, що ввозиться; 
- сума податку на додану вартість, розрахована виходячи із бази оподаткування, визначеної за правилами, 

встановленими п. 190.1 ст. 190 Податкового кодексу України, товарів, ввезених на митну територію України для 
переробки (базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) 
вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу III Митного кодексу України, з 
урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів). 

У виконавця-резидента виникає дохід на суму вартості послуг з переробки давальницької сировини 
замовника-нерезидента аналогічно відповідно до даних бухгалтерського обліку. До складу доходу від операційної 
діяльності включається дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди 
комісіонера (повіреного, агента тощо). 
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Водночас необхідно звернути увагу на те, дохід від операційної діяльності визнається в розмірі договірної 
(контрактної) вартості, але е менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні 
зобов'язань. 

Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акту або іншого документа, 
оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг. 
Тому дохід у резидента-виконавця виникає на дату складання акту, який підтверджує надання послуг з переробки 
давальницької сировини, в розмірі договірної (контрактної) вартості таких послуг, але не менше ніж сума компенсації. 

Витрати операційної діяльності включають собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих 
послуг та інші витрати. Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, 
визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних 
робіт, наданих послуг. 

Сума витрат, що включається до собівартості готової продукції (і надалі – до витрат при реалізації) 
визначається за договірними  цінами. При цьому датою включення до собівартості готової продукції буде дата 
підписання акту про виконання послуг з  переробки. Дату ж включення цієї суми до витрат у складі собівартості 
готової продукції для цілей зменшення суми доходу (й об’єкта оподаткування) визначається аналогічно відповідно до 
даних бухгалтерського обліку. Це дата – відображення доходів від реалізації готової продукції, виробленої з 
давальницької сировини, тобто дата переходу прав власності на готову продукцію до покупця.  

Щодо оподаткування податком на додану вартість вартості послуг з переробки давальницької сировини 
вітчизняним виконавцем необхідно  зазначити наступне. Згідно з абз. «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу 
України об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких 
розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 Податкового кодексу України. 

Згідно з абз. «г» п.п. 186.2.1 п. 186.2 ст. 182 Податкового кодексу України  місцем постачання послуг є місце 
фактичного постачання послуг із виконання ремонтних робіт і послуг із переробки сировини, а також інших робіт і 
послуг, що пов'язані з рухомим майном. Абзацом «б» п.п. 195.1.3 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу України 
передбачено, що за нульовою ставкою оподатковуються послуги, що передбачають роботи з рухомим майном, 
попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території 
України платником, що виконував такі роботи, або отримувачем-нерезидентом. 

До робіт з рухомим майном належать роботи з переробки товарів, що можуть включати власне переробку 
(обробку) товарів – монтаж, збирання, монтування та налагодження, у результаті чого створюються інші товари, у 
тому числі постачання послуг з переробки давальницької сировини, а також модернізацію та ремонт товарів, що 
передбачає проведення комплексу операцій з частковим або повним відновленням виробничого ресурсу об'єкта (або 
його складових частин), визначеного нормативно-технічною документацією, у результаті виконання якого 
передбачається поліпшення стану такого об'єкта. 

Отже, місцем постачання послуг з обробки давальницької сировини виконавцем-резидентом є митна 
територія України. Зазначені послуги оподатковуються за нульовою ставкою лише в тому випадку, якщо 
давальницька сировина тимчасово ввозиться на митну територію України для виконання робіт по її переробці та в 
установлені законодавством строки вивозиться за межі митної території України виконавцем-резидентом, або 
замовником-нерезидентом. 

Згідно з п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України 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 на банківський рахунок платника податку як оплата 
товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування 
коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що 
обслуговує платника податку; 

- дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує 
факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг –
 дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку. 

Тому на підставі п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України виробник-резидент повинен відобразити 
податкові зобов’язання з податку на додану вартість на дату першої з подій: отримання грошових коштів від 
замовника-нерезидента або оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг. У даному випадку 
положення п. 187.11 ст. 187 Податкового кодексу України не застосовуються, тому що він стосується лише експорту 
товарів і жодним чином не впливає на операції з надання послуг нерезидентам-замовникам. 

Згідно з п. 187.11 ст. 187 Податкового кодексу України попередня (авансова) оплата вартості товарів, що 
експортуються чи імпортуються, не змінює значення сум податку, які відносяться до податкового кредиту або 
податкових зобов'язань платника податку, такого експортера або імпортера. 

Також передбачена можливість виконання операцій з переробки давальницької сировини іноземного 
замовника декількома виконавцями. У такій ситуації фіскальні органи згідні із застосуванням ставки податку на 
додану вартість 0 % на всіх етапах переробки сировини і всіма виконавцями, але при дотриманні наступних умов, а 
саме: 

- договори на переробку сировини мають бути укладені замовником-нерезидентом безпосередньо з кожним з 
українських виконавців; 
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- виготовлена з давальницької сировини готова продукція повинна бути вивезена за межі митної території 
України. 

Базою оподаткування податку на додану вартість операцій з надання послуг з переробки давальницької 
сировини є їх контрактна вартість, але не нижче звичайних цін. Оскільки валютою контракту, укладеного з 
замовником-нерезидентом, є іноземна валюта, то база оподаткування податком на додану вартість послуг з переробки 
давальницької сировини визначається у національній валюті України шляхом перерахунку договірної (контрактної)  
вартості таких послуг за офіційним обмінним курсом НБУ на дату визначення податкових зобов’язань. 

Під час вивезення готової продукції, виготовленої з давальницької сировини замовника-нерезидента, за межі 
митної території України відбувається її митне оформлення на дату оформлення вивізної вантажно-митної декларації 
за умови що готова продукція вивозиться у встановлені терміни і в повному обсязі, передбаченому договором.  

Висновки. Виходячи з суті операцій  з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну 
територію України, бухгалтерський облік та порядок оподаткування таких операцій має такі особливості: облік 
давальницької сировини (матеріалів), що надійшли на підприємство для подальшої переробки ведеться на 
позабалансовому субрахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки»  забалансового рахунку 02 «Активи на 
відповідальному зберіганні». Вартість давальницької сировини (матеріалів) не бере участь при формуванні об’єкта 
оподаткування (податком на додану вартість і податку на прибуток) під час здійсненні операцій з переробки 
давальницької сировини, а лише вартість послуг суб’єкта господарювання, що здійснює переробку давальницької 
сировини  бере участь в оподаткуванні таких операцій. Таким чином, питання бухгалтерського обліку і оподаткування 
операцій  з переробки давальницької сировини є проблемним питанням, недостатньо вивченим і потребує подальших 
досліджень. 
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