
 
 
DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.35 
 
УДК 336.74:004.738.5:657 
 

Т. В. Мокієнко, 
к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

Полтавська державна аграрна академія 
ORCID: 0000-0003-1344-4981 

Т. Б. Прийдак, 
к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

Полтавська державна аграрна академія 
ORCID: 0000-0002-9257-0419 

Р. В. Ліпський, 
к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

Полтавська державна аграрна академія 
ORCID: 0000-0003-2723-669X 

 
ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА 

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ 
 

T. V. Mokiienko 
Candidate of Economics, assistant professor, 

Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian Academy 
T. B. Priydak 

Candidate of Economics, 
Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian Academy 

R. V. Lipskyi 
Candidate of Economics, Associate Professor of Accounting Department 

Poltava State Agrarian Academy 
 

ELECTRONIC MONEY: ESSENCE, CLASSIFICATION AND REFLECTION IN THE 
ACCOUNTING 

 
Досліджено сутність та облікове відображення використання електронних грошей в 
якості платіжного засобу без використання банківських рахунків. Розглянуто основні 
послідовні історичні події, пов’язані з розвитком електронного грошового обігу, які 
сформулювали етапи електронізації грошової сфери. Охарактеризовано чотири основні 
класифікаційні ознаки електронних грошей обумовлених як економічними так і 
позаекономічними факторами їх використання.  
Проаналізовано обсяг здійснення операцій банками з електронними грошима в минулому 
та перспективи використання системи електронних платежів в подальшому як 
ефективного засобу транзакцій між усіма сторонами договірних відносин. Вказано на 
основні аспекти щодо відображення операцій з електронними грошима в податковому 
обліку. Визначено подальші перспективи застосування електронних платежів та їх 
преваги і аспекти відображення в обліку. 
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The article investigated the essence and accounting reflection of the use of electronic money as a 
means of payment without the use of bank accounts. Electronic money is convenient because 
there is no intermediary, which can be accessed only in certain working hours. With an 
electronic purse, a 24-hour settlement center becomes available to everyone. Considered the 
main sequential historical events related to the development of electronic money circulation, 
which formulated the stages of electronization of the monetary sphere.  
Electronic currencies became possible with the development of the Internet, namely the creation 
of SSL secure communications protocols and the possibilities of bilateral data exchange. 
Characterized four main classification signs of electronic money by economic and non-economic 
factors of their use. Electronic money is classified:  
1) by type of medium: based on physical device; on the basis of software;  
2) by the degree of anonymity: completely anonymous electronic money systems; systems 
requiring identification; systems requiring partial identification;  
3) by the amount of payment: the system of picosecurities; microcredit systems; macro payments 
systems;  
4) by type of storage technology: with centralized account management; using electronic records 
/ characters.  
Analyzed the volume of transactions of banks with electronic money in the past and the prospects 
for using electronic payment systems in the future as an effective means of transactions between 
all parties to contractual relations. Indicated the main aspects concerning the display of 
operations with electronic money in the tax accounting.  
From the point of view of accounting, electronic money is classified as other means, insofar as 
they are different from ordinary money, but easily converted into them. To account of electronic 
money of Chart of accounts provides an account 33 «Other funds».  
In the tax accounting, the transfer of electronic money to the electronic wallet, as well as the 
withdrawal from it, does not lead to any consequences, because the exchange of hryvnia on 
electronic equivalents takes place. Determined future prospects use of electronic payments and 
their advantages and aspects of reflection in the accounting. 
 
Ключові слова: електронні гроші; електронізація грошової сфери; мікроплатежі; 
криптовалюта; електронний документообіг; операції з електронними грошима; 
транзакція; розрахунки електронними грошима. 
 
Key worlds: electronic money; electronization monetary sphere; micropayments; 
cryptocurrency; electronic document flow; electronic money transactions; transaction; 
electronic money payments. 

 
 
Постановка проблеми. Починаючи з 2011 року державотворці зобов’язали всіх підприємців, навіть 

власників дрібних крамничок, встановити спеціальні термінали для розрахунку пластиковими картками. 
Далі прийшло обмеження на готівкові розрахунки. З огляду на еволюцію та модернізацію розрахункової 
сфери доцільно звернути увагу на використання для розрахунків системи електронних платежів як заміни, в 
перспективі, готівковому обігу та банківським операціям.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями питань особливостей, перспектив 
розвитку та нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку операцій з електронними грошима 
займаються провідні науковці та практики України та світу, зокрема К.В. Шиманьска, Л.М. Барабан, Я.Я. 
Пелих та Бен Фун, Мігель Моліко і Отмар Іссінг. Окрема увага приділяється світовому досвіду та 
перспективам впровадження електронних грошей в Україні в порівнянні з країнами, що розвиваються. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз сучасного стану використання електронних 
грошей, їх класифікація та перспективи впровадження системи електронних платежів в Україні усіма 
сторонами договірних відносин. 

Виклад основного матеріалу. Останнім часом поширення набувають розрахунки за допомогою 
електронних грошей. У 2017 р. був прийнятий Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні» № 2346-14, в якому визначено поняття «електронні гроші» як одиниці вартості, які зберігаються на 
електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є 
грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі [2].  



Десятиліття після створення Інтернету ознаменувалося спробами нової грошової революції. 
Розглянемо деякі історичні події, пов’язані з розвитком електронного грошового обігу, які можна певною 
мірою визначити як етапи електронізації грошової сфери (рис. 1) [16]. 

 

Етапи електронізації грошової сфери 

Етап ІІ (1960 -1970 рр.) 
Переведення банківського сектору на 
електронну основу оптових платежів. 
Поява клірингових розрахункових 

систем, автоматизованих 
розрахункових палат, а також 

використання систем електронних 
трансфертів. Поява кредитних та 

дебетових ка

Етап І (1918 р.)

Рис. 1. Етапи електронізації грошової сфери 
 

Отже, перший телеграфний переказ у США дав поштовх для розвитку електронного грошового 
обігу.  

Електронні гроші є сучасним платіжним засобом, що використовується для оплати різних послуг і 
товарів у мережі Інтернет та мають точно таку ж цінність, як і реальні гроші.  

Проведемо дослідження сутності електронні гроші підприємства (рис. 2).  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основні підходи до визначення сутності електронні гроші  
 
 

рток.

 
Було здійснено перший 
телеграфний переказ для 
проведення клірингу між 
федеральними резервними 

банками США. 

 

Етап ІІІ (1984 р.) 
Експеримент компанії Д. 

Чаума – перший 
електронний банк 

DigiCash. 

Етап IV (1980 - 2000 рр.) Етап V (2000 - сьогодення) 
Поява нових видів електронних 
грошей «мережевих грошей» 

(network money). 

Виникнення електронних платіжних 
систем (національних та приватних). 

Інтеграція фізичних осіб в 
електронний грошовий обіг.

Автор, джерело Визначення поняття 

Електронні гроші – це такий вид платіжних засобів, обіг яких 
відбувається в електронному вигляді та гарантує повну 
анонімність. Усі платіжні системи засновані на використанні 
кредитних платіжних карток або ж так званого електронного 
гаманця. Із технічного погляду електронні гроші – це 
електронний запис про певний обсяг вартості, який захищений 

Т. І. Батракова 

Електронні гроші – унікальний економічний і правовий 
феномен. За економічною сутністю вони є своєрідною третьою 
формою грошей, оскільки значно відрізняються як від 
готівкових, так і безготівкових коштів. 

Н. Л. Шишкова 

Електронні гроші – це різновид депозитних грошей, які існують 
у пам’яті комп’ютерів і здійснюють свій рух автоматично з 
допомогою комп’ютерних систем за безпосередніми 
розпорядженнями власників поточних рахунків. 

М. І. Савлук 



Електронним грошам притаманні наступні ознаки: мають здатність до накопичення, виражені в 
певній валюті; приймаються як засіб платежу між особами; є зобов’язанням емітента, надходять в обіг лише 
після обміну на традиційні гроші.  

Емітент зобов’язаний здійснити погашення за першою вимогою; зберігаються в електронному 
вигляді або на фізичному пристрої (старт-карта, телефон або комп’ютер тощо) або віддалено на сервері. 

Електронні гроші є фактичними замінниками готівкової форми грошей, які використовуються для 
платежів, без використання банківських рахунків, і обміну на готівкові гроші та зберігаються на спеціальних 
носіях і використовуються за допомогою спеціальних технічних пристроїв. Електронні гроші мають ознаки 
як готівкових, так і безготівкових коштів [6].  

Порівняльну характеристику сучасних форм грошей наведено на рис. 3. 
 

Порівняльна характеристика сучасних форм грошей 

 
Рис. 3. Порівняльна характеристика сучасних форм грошей 

 
Отже, електронні гроші мають властивості як готівкових, так і безготівкових форм грошей. 
Поширення електронних грошей обумовлюється економічними факторами, серед яких низька 

собівартість їх звернення, і поруч позаекономічних факторів – в тому числі зручність для споживача при 
здійсненні розрахунків. 

У цілому більшість сучасних дослідників вважать, що еквіваленти грошових коштів - 
короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових 
коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.  

З позиції бухгалтерського обліку електронні гроші є новим об’єктом дослідження. Для подальшого 
вивчення методологічних і організаційних проблем їх бухгалтерського обліку доцільно розглянути їх 
класифікацію.  

Класифікація є допоміжним інструментом щодо вирішення у подальших дослідженнях актуальних 
проблем бухгалтерського обліку електронних грошей [14].  

Класифікація електронних грошей представлено на рис. 4.  

Безготівкова форма

Електронні гроші

Носій: Записи на рахунках в банках 
Ідентифікація з держателем (власником): Відсутня 
Обмеження у використанні: Без обмеження 
Ліквідність: Абсолютно відносна 

Носій: Цифрова пам’ять комп’ютера, у тому числі відділеного сервера, чи іншого 
електронного носія інформації 
Ідентифікація з держателем (власником): Відсутня 
Обмеження у використанні: Обмеження щодо використання визначено 
законодавством 
Ліквідність: Відносна 

Готівка

Носій: Папір, метал 
Ідентифікація з держателем (власником): Повна 
Обмеження у використанні: Обмеження щодо використання визначено 
законодавством  
Ліквідність: Відносно абсолютна 



електронні гроші зберігаються на спеціальному 
пристрої, що одночасно використовується для 

здійснення  платежів. При  використанні такого типу 
платіжних  інструментів  транзакція між платником та  
отримувачем платежу іноді може бути виконана без 

додаткового під’єднання  старт-карт до мережі (третьої 

На базі фізичного 
пристрою

б )За типом носія 

або їх ще називають онлайн грошима: електронні гроші 
зберігаються на накопичувачах інформації у формі 

файлів бази даних масиву  інформації. В цьому випадку, 
при здійсненні транзакції запит до оператора 

електронних грошей є обов’язковим для завершення 

На базі програмного 
забезпечення

всі  транзакції записуються та авторизуються через 
централізовану систему  рахунків, управління якою 

здійснює система електронних грошей. 

Із централізованим 
веденням рахунків 

 
Рис. 4. Класифікація електронних грошей 

 

транзакція не потребує авторизації і електронні гроші 
існують у формі електронних символів, які обертаються  

всередині  комп’ютерної  чи  телекомунікаційної  
мережі, або шляхом прямого під’єднання до такої  

мережі електронних пристроїв (наприклад, електронних 
чіпів у смарт�картах чи RFID�модулів у смартфонах). 

Із використанням 
електронних 

записів/символів 

За типом 
технології 
зберігання 

системи електронних грошей: ідентифікація користувача 
не  вимагається ані при придбанні  ним електронних 
грошей, ні  при здійсненні ним транзакцій, а отже, 

ідентифікація та відстеження здійснених операцій між 
платником та от

Повністю анонімні 
системи електронних 

грошей

За ступенем 
анонімності 

Системи, що 
вимагають часткової 

ідентифікації 

римувачем платежу є неможливою.

платник та отримувач платежу, здійсненого за 
допомогою електронних грошей, мають  ідентифікувати 

себе, надаючи, таким чином, можливість системі 
електронних грошей відслідковувати транзакції 

Системи, що 
вимагають 
ідентифікації

як правило, вимоги щодо часткової ідентифікації 
клієнтів можуть бути встановлені  на  законодавчому 

рівні та передбачати мінімальну  ідентифікацію клієнта. 
Проте, доступ до інформації щодо ідентифікації клієнтів 

та здійснені ними угоди можуть мати лише чітко 
визначені державні інституції.

можуть  здійснюватися  платежі  розміром від менш, ніж 
1 євроценту до 1 євро Системи 

пікоплатежів 

можуть здійснюватися платежі розміром від 1 євро до 10 
євро. Здійснення платежів такого розміру із 

використанням чеків чи платіжних карт  часто не є 
економічно вигідним

Системи 
мікроплатежі 

За розміром 
платежу 

Системи 
макроплатежі можуть здійснюватися транзакції більшого розміру. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ 



Випуск електронних грошей здійснює лише уповноважений банк шляхом надання їх користувачам 
в обмін на готівкові та безготівкові кошти. Інколи можна зустріти твердження, що аналогом електронних 
грошей є криптовалюта. Платіжні одиниці в таких системах представлені у вигляді певних електронних 
монет, курс яких в переважній більшості випадків формується балансом попиту і пропозиції. Приклади 
кріптовалютних платіжних систем – Bitcoin і Litecoin, де платіжними одиницями служать однойменні 
електронні монети, скорочено BTC і LTC [2]. 

З цього питання останнім часом точаться суперечки як в науковій, так і в бізнесовій площині. В 
Ліхачов і колектив авторів звіту «Правове регулювання криптовалютного бізнесу» визначають 
криптовалюту як криптографічно захищену і децентралізовану цифрову валюту, інформацію про транзакції 
якої вносяться і зберігаються у Блокчейні [2].  

В той же час на ринку грошових коштів та їх еквівалентів з’являється також новий вид валюти - 
віртуальні електронні гроші, що відносяться до внутрішньої електронної валютно мережевої спільноти. 
Сфера їх використання обмежена придбанням і продажем віртуальних товарів всередині мережевої 
спільноти. В цілому можна підвести підсумки та сказати про те, що в сучасних умовах, нові види валют та 
еквівалентів грошових коштів все більше проникають на фінансовий ринок країни. На рис. 5 схематично 
представлено особливості розрахунків ЕГ [10]. 

 

 
Рис. 5. Схема розрахунків з використанням «електронних» грошей  

Систем  
………………………… Товари, послуги, 

благодійність 
1 Віртуальний гаманець 

Клієнт 44 

32 5 

Банк 

1. Користувач реєструється у системі «електронних» грошей і створює «віртуальний 
гаманець» 

2. Користувач вносить на банківський рахунок реальну валюту (національну або іноземну) 
будьякими можливими способами (через касу, банкомати, електронний банкінг і т.п.) 

3. Банк- агент системи емітує «електронні гроші», які відображаються у «віртуальному 
гаманці» користувача 

4. Користувач розраховується з «віртуального гаманця» за покупки, наприклад у інтернет-
магазинах, які співпрацюють з обраною ситемою «електронних» грошей 

5. Торговці через банки- агенти системи конвертують «віртуальні гроші» у реальну валюту 
і таким чином виводять засоби з системи «електронних» грошей на банківські рахунки або у 
готівковий обіг 

 
Слід зазначити, що йдеться не про безготівкові розрахунки з використанням реальних грошей, а 

маються на увазі гроші «віртуальні», створювані для розрахунків в інтернет – мережі. [10]. 
Отже, з розвитком новітній технологій з кожним роком все більше виникатиме потреба в 

застосуванні на підприємствах саме електронного документообігу, тоді як готівковий обіг можливе взагалі 
зникне. 

За даними Національного банку України, станом на кінець 2018 р. 23 банки мають право 
здійснювати випуск електронних грошей. 

На рис. 6 представлено перелік електронних грошей (платіжних систем) та банків, що їх 
використовують при операціях з електронними грошима. 

 



 
Рис. 6. Перелік банків, що мають право здійснювати випуск електронних 

 грошей згідно з законодавством України 
Джерело: сформовано за [19] 

 
Операції з електронними грошима в Україні набирають обертів. Так, впродовж 2018 року (табл. 1) 

динаміка та ріст обсягів електронних грошей та кількості електронних гаманців показали додатнє значення. 
 

Таблиця 1. 
Кількість та сума платежів у СЕП та карткових платіжних системах у межах України за 2016 – 2018 р.* 

2016 р. 2017 р. 2018 р. Зміна 2018 р. до 
206 р. 

Показник Одиниця 
виміру абсолют-

не 
значення 

у % до 
підсум-
ку 

абсолют-
не 

значення 

у % до 
підсум-
ку 

абсолют-
не 

значення

у % до 
підсум-
ку 

абсолют-
на у % 

СЕП 0,31 11,0 0,33 9,9 0,26 8,2 -0,05 -16,1 
Карткові 
системи 

млрд. шт 
2,5 89,0 3,0 90,1 2,9 91,8 +0,4 +16,0 

Разом 2,81 100,0 3,33 100,0 3,16 100,0 +0,35 +12,5 
СЕП 19,5 92,9 20,9 91,3 18,5 90,2 -1,0 -5,1 

Карткові 
трлн грн 

1,5 7,1 2,0 8,7 2,0 9,8 +0,5 +33,3 

Найменування електронних грошей/найменування 
платіжної системи, з використанням якої здійснюються 

операції з електронними грошима 

Найменування банк 

ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» 

«FORPOST», «ALFA-MONEY», MasterCard, Visa, 
ПРОСТІР 

АТ «Ощадбанк», ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ АБ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»,           
ПАТ «МЕГАБАНК», ПАТ «ІДЕЯ БАНК» 

MasterCard, Visa 

«Максі», 
MasterCard, Visa 

ПАТ «ТАСКОМБАНК» 

АБ «Південний», АТ «АКБ «КОНКОРД» Visa 

ПАТ «КРИСТАЛБАНК», ПАТ «АЙБОКС БАНК»,        
ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛБАНК»

MasterCard

ПАТ «ЮНЕКС БАНК», ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»,         
ПАТ КБ ПРАВЕКС-БАНК, АТ «БАНК АЛЬЯНС»

ПРОСТІР 

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» «ГлобалМані»

«ЕЛЕКТРУМ», 
ПРОСТІР АБ «УКРГАЗБАНК»

XPAY, 
MasterCard

ПАТ «БАНК СІЧ» 



системи 

Разом 21,0 100,0 22,9 100,0 20,5 100,0 -0,5 -2,4 
* Джерело: розроблено на основі «Звіт про фінансову стабільність за 2018 р.» 

 
За даними табл. 1 протягом 2018 р. обсяг операцій банків з електронними грошима склав: випущено 

83,2 млн. грн електронних грошей (більше на 40 %), обсяг операцій з електронними грошима – 7225 млн. 
грн (зріс майже в 2,5 рази), кількість електронних гаманців – 62,7 млн. шт (більше на 19 %). 
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Рис. 7. Кількість платежів у СЕП та карткових платіжних системах у межах України  
за 2016 -2018 рр., млрд шт. 

 
Протягом 2016 – 2018 рр. спостерігається зростання обсягів платежів за допомогою карткових 

систем на 0,4 млрд. шт. (16 %) та скорочення кількості розрахунків за допомогою СЕП – на 0,05 млрд. шт. 
(16,1 %). Загалом спостерігається позитивна динаміка обсягів розрахунків (збільшилася на 0,35 млрд. шт. 
(12,5 %) (рис. 7). 

Проте обсяги таких платежів протягом досліджуваного періоду скоротилися на 0,5 трлн. грн (2,4 %). 
Ця зміна спричинена скороченням платежів СЕП на 1,0 трлн. грн (5,1 %) та зростанням обсягів операцій 
картковими системами на 0,5 трлн. (33,3 %) (рис. 8).  
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Рис. 8. Сума платежів у СЕП та карткових платіжних системах у межах України  
за 2016 - 2018 рр., трлн грн 

 
З точки зору бухгалтерського обліку, електронні гроші класифікують як інші кошти, остільки вони 

хоч і відмінні від звичайних грошей, проте легко у них конвертуються. Для обліку електронних грошей 
Планом рахунків передбачено рахунок 33 «Інші кошти» [4].  

Нa субрахунку 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті» відображаються операції 
з електронними грошима, які здійснюються комерційними агентами тa користувачами, відповідно дo 
нормативно-правових актів Національного банку України тa правил використання електронних грошей, 
узгоджених з Національним банком України.  

Типові господарські операції при придбанні товару для потреб підприємства за допомогою 
електронних грошей зображено на рис. 9 [6]. 

 



 
Рис. 9. Відображення типових операцій з електронними грошима на рахунках бухгалтерського обліку 

 
Інформація про рух грошових коштів в «Балансі (Звіті про фінансових стан)» як і раніше наводиться 

в 2 розділі активу (ряд. 1165). Крім того інформація про наявні uрошові кошти наводиться і в Примітках до 
річної звітності (розділ 6, рядки 640 - 690). 

Що стосується податкового обліку, то зарахування електронних грошей в електронний гаманець, 
так само як і виведення з нього до жодних наслідків не призводить, адже відбувається обмін гривні на 
електронні еквіваленти. Датою виникнення ПДВ – зобов’язань за операцією постачання товару з оплатою 
електронними грошима буде дата відвантаження товару, адже зарахування коштів від покупця в цьому 
випадку не відбувається. За придбаними товарами (роботами, послугами), покупець має право на 
податковий кредит з ПДВ. При цьому датою віднесення сум податку до податкового кредиту згідно з 
Податковим кодексом України є дата отримання товарів, послуг [8]. 

Електронні гроші, не є грошовими коштами, тому розрахунки електронними грошима заборонені 
для єдиноподатників. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень з даного питання. 
Електронні гроші вже відіграють важливу роль в сучасних грошових системах і будуть провідними в 
грошових системах майбутнього. При цьому розвиток електронних грошей сутність грошей не змінює; 
змінюється тільки їх форма.  

Впровадження електронних грошей неминуче поставить питання про створення єдиної 
загальносвітової валюти з єдиним емісійним центром, що змінить роль центральних емісійних банків та 
призведе до глобальних змін в законодавчому просторі. Ситуація на ринку електронних платіжних систем 
не передбачає суттєвих змін в прогнозованому майбутньому, тому можна впевнено передбачити 
продовження зміцнення електронних валют і підвищення популярності віртуальних розрахунків.  

Основною перепоною, на наш погляд, пов’язаною з перспективою розвитку електронних грошей в 
Україні, є питання їх правового визначення та законодавчого регулювання. Оскільки емісія електронних 
грошей за відсутності в законодавстві належних правових положень регулюється нормами щодо емісії 
платіжних карток і здійснюється в Україні лише банками, то системи розрахунків електронними грошима 

Отримано електронні гроші за товар   Дт  335 Кт  681 – 3000 
Відвантажено товар покупцю   Дт  361  Кт  702 – 3000 
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ Дт  702 Кт  641 – 500 
Списано собівартість реалізованого товару Дт  902 Кт  281 – 2000 
Здійснено залік заборгованостей       Дт  681 Кт  361 – 3000 

Продаж товару (роботи, послуги) за електронні гроші

5 

Пред’явлено до погашення електронні гроші  Дт  377  Кт 335 – 600 
Надійшли грошові кошти за погашені електронні гроші Дт  311 Кт  377 – 580 
Відображено комісію за погашення електронних грошей Дт  92 Кт  377 – 20 

 
Перераховано грошові кошти на придбання е-грошей  Дт 333  Кт 311 – 600 
Надійшли електронні гроші на електронний гаманець  Дт 335  Кт 333 – 588 
Відображено комісію за придбання е-грошей   Дт 92 Кт 333 – 12 

Придбання електронних грошей 

Оплачено товар електронними грошима  Дт 371  Кт  335 – 3000 
Отримано товар     Дт 281 Кт 631 – 2500 
Відображено податковий кредит з ПДВ  Дт 641 Кт  631 – 500 
Здійснено залік заборгованостей   Дт 631  Кт 371 – 3000 

Купівля товару (роботи, послуги) за електронні гроші 
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Погашення електронних грошей 

https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-123/article-10218


програмного типу та небанківські емітенти цих грошей працюють в умовах правової невизначеності. Саме 
тому законодавче регулювання є першочерговим пунктом регулювання електронних грошей в Україні. 
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