
Комісія на експорт товарів: облік у комітента й
комісіонера

Нерідко підприємства експортують свою продукцію через посередників
за договором комісії. Такі операції мають чимало бухоблікових і
податкових нюансів як у комітента, так і в комісіонера (резидента). Тож,
саме про них розповімо сьогодні, зокрема, розглянемо випадки, коли
комісіонер є резидентом

ОБЛІК У КОМІТЕНТА

ПДВ-облік

Передання товарів. Відповідно до пп. «е» пп. 14.1.191 ПКУ «передача
товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за
продаж чи купівлю» вважається постачанням товарів. Це означає, що
така операція є об’єктом обкладення ПДВ (п. 185.1 ПКУ).

Водночас п. 189.4 ПКУ для передання товарів у межах договорів комісії
установлено спецправило, яке передбачає, що:

• база оподаткування — вартість постачання товарів, визначена в
порядку, установленому ст. 188 ПКУ;
• дата виникнення податкових зобов’язань — дата «першої події»
відповідно до п. 187 ПКУ (дата передання товару чи дата його
оплати);
• дата виникнення податкового кредиту — дата «першої події» згідно
з п. 198.2 ПКУ (дата отримання товару чи його оплати).
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Утім у п. 189.6 ПКУ визначено, що вказане спецправило не поширюється,
зокрема, на операції з експортування товарів за межі митної території
України. Тому під час передання товару від комітента до комісіонера
податкові зобов’язання з ПДВ у комітента не виникають, а діятимуть
загальні експортні правила, за якими ставка ПДВ становить 0% .

Винятком є експорт відходів та брухту чорних і кольорових металів за
переліком, затвердженим постановою КМУ від 12.01.2011 р. № 15, а
також паперу й картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної
позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Експорт таких товарів тимчасово, до
01.01.2020, звільняється від обкладення ПДВ (п. 23 підрозділу 2 р. ХХ
ПКУ).

Крім того, не застосовується нульова ставка ПДВ і до операцій з експорту
щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування чи антикваріату, на
які поширюється спеціальний режим обкладення ПДВ, визначений ст.
210 ПКУ (п. 210.7 ПКУ).

Щодо комісійного експорту товарів, то в п. 200.16 ПКУ є таке зауваження:

«…якщо платник податку експортує товари за межі митної території
України, отримані від іншого платника податку на умовах комісії <…>,
право на отримання бюджетного відшкодування має такий інший
платник податку. При цьому комісійна винагорода, отримана платником
податку — експортером від такого іншого платника податку, включається
до бази оподаткування за ставкою, визначеною підпунктом «а» пункту
193.1 статті 193 цього Кодексу, та не включається до митної вартості
товарів, які експортуються» (Виділено авт. — А.П.).

Тобто право на застосування нульової ставки й отримання бюджетного
відшкодування ПДВ має саме продавець експортної продукції — її
власник (комітент). Про це повідомляють і податківці в роз’ясненні з
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категорії 101.09 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР,
надаючи відповідь на запитання «Як оподатковуються ПДВ операції з
експорту товарів у межах договорів комісії?».

Тому комітенту в разі експорту товарів за кордон слід керуватися такими
нормами:

• пп. «б» п. 187.1 ПКУ — датою виникнення податкових зобов’язань є
дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання
митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного
законодавства. При цьому попередня (авансова) оплата вартості
товарів, які експортують, наслідків у ПДВ-обліку не викликає (п.
187.11 ПКУ);

ЗАУВАЖИМО

Паперову митну декларацію вважають оформленою за наявності на
всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової
особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Електронну митну декларацію вважають оформленою за наявності
внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила
митне оформлення, відмітки про завершення митного оформлення
та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом
посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

(п. 16 Положення про митні декларації,

затвердженого постановою КМУ від 21.05.2012 р. № 450)

• пп. «а» пп. 195.1.1 ПКУ — операції з вивезення товарів за межі
митної території України в митному режимі експорту обкладають
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ПДВ за ставкою 0%.

Отже, під час експорту товарів за договором комісії комітент (платник
ПДВ) має визнати нульові податкові зобов’язання з ПДВ на дату
оформлення митної декларації, яка підтверджує фактичне вивезення
товарів за межі митної території України.

Хоча й ПДВ-зобов’язання будуть нульовими, комітенту все одно
доведеться визначити базу оподаткування, щоб правильно заповнити
податкову накладну. Відповідно до п. 201.1 ПКУ постачальник — платник
ПДВ на дату виникнення податкових зобов’язань повинен скласти й
зареєструвати в ЄРПН податкову накладну.

Зокрема, базу оподаткування під час здійснення експортних операцій
визначають із договірної вартості товарів (п. 188.1 ПКУ). Причому
мінімальна база оподаткування для придбаних товарів — ціна їх
придбання, а для самостійно виготовлених товарів — їх звичайна ціна.
Детальніше про це — у консультації «Безкоштовний експорт: чи
нараховувати компенсуючі податкові зобов’язання з ПДВ».

Проте варто сказати ще про одну особливість. Стосується вона
перерахунку договірної вартості експортованих товарів в іноземній
валюті в гривні. Щодо цього податківці радять робити таке
перерахування за офіційним курсом НБУ, установленим у попередній
робочий день (див. роз’яснення з категорії 101.09 розділу «Запитання –
відповіді з Бази знань» ЗІР). Тобто — за тим курсом, що діє на дату
виникнення податкових зобов’язань із ПДВ за експортом.

Тож, податкову накладну в разі експорту товарів за договором комісії
заповнюють у такий спосіб:
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• у графі «Отримувач (покупець)» зазначають найменування (П.І.Б.)
нерезидента й через кому — країну, у якій зареєстрований покупець
(нерезидент) (п. 12 Порядку заповнення податкової накладної,
затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307, далі —
Порядок № 1307);
• у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)»
проставляють умовний ІПН «300000000000» (п. 12 Порядку № 1307);
• у верхній лівій частині такої накладної в графі «Не підлягає
наданню отримувачу (покупцю) з причини» роблять помітку «X» і
зазначають тип причини 07 — Складена на операції з вивезення
товарів за межі митної території України (п. 8 Порядку № 1307);
• у графі 8 табличної частини зазначають код ставки 901 — у разі
здійснення операцій із вивезення товарів за межі митної території
України, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (п. 16
Порядку № 1307).

Обсяг таких операцій у ПДВ-декларації комітент зазначає в колонці А
рядка 2.

Комісійна винагорода. У частині комісійної винагороди комітент має
право визнати податковий кредит. Певна річ, якщо комісіонер — платник
ПДВ складе та зареєструє в ЄРПН відповідну податкову накладну.

Податковий кредит у такому разі нараховують за подією, що відбулася
раніше (за оплатою винагороди чи складанням акта приймання-передачі
послуг або звіту комісіонера), на підставі оформленої комісіонером і
зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної (п.п. 198.1–198.3 ПКУ).

Своєю чергою, відшкодування додаткових витрат комісіонера (приміром,
на брокерські послуги, послуги перевезення тощо) податківці вважають
складовою вартості комісійних послуг і вимагають включати вартість
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такого відшкодування до бази обкладення ПДВ у комісіонера — див. ІПК
ГУ ДФС у Днiпропетровськiй області від 15.05.2018 р. № 2149/ІПК/04-36-

12-01-16, лист ДФСУ від 15.07.2016 р. № 15299/6/99-99-15-03-02-15 та
роз’яснення з категорії 101.04 розділу «Запитання – відповіді з Бази
знань» ЗІР. Зокрема, вартість додаткових витрат комісіонер (платник
ПДВ) має включити до податкової накладної, яка підлягає обов’язковій
реєстрації в ЄРПН. Така податкова накладна є підставою для включення
сум ПДВ до складу податкового кредиту комітентом.

Податок на прибуток

Як відомо, об’єкт обкладення податком на прибуток визначають шляхом
коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці,
передбачені Податковим кодексом (пп. 134.1.1 ПКУ).

Причому підприємства, у яких річний бухгалтерський дохід від будь-якої
діяльності (за вирахуванням непрямих податків) за останній річний
звітний період не перевищує 20 млн грн, мають право визначати податок
на прибуток без коригувань із р. ІІІ ПКУ (крім збитку попередніх
періодів). Про прийняте рішення необхідно вказати в декларації з
податку на прибуток. Детальніше — у статті «Хто застосовує різниці під час
визначення податку на прибуток».

Зауважимо: і для високодохідних платників, і для платників, які не
прийняли рішення про незастосування коригувань, чинна редакція ПКУ
не передбачає коригувань фінрезультату, пов’язаних із комісійними
операціями.

Утім, комітентам, які зобов’язані здійснювати коригування фінрезультату
до оподаткування, необхідно звернути увагу на коригувальні різниці
щодо контрольованих операцій. До низки таких операцій належать
чимало операцій із нерезидентами. Зокрема, критерії для визнання
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операцій контрольованими ми детально розглянули в публікації
«Контрольовані операції: критерії визнання».

Скажімо, за умови визнання госпоперації контрольованою в податково-
прибутковому обліку комітента діятиме різниця з пп. 140.5.1 ПКУ, яка
передбачає збільшення фінрезультату до оподаткування на суму
перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над
договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг)
під час здійснення контрольованих операцій у випадках, визначених ст.
39 ПКУ.

Бухгалтерський облік

Передання товарів. Як і під час внутрішньоукраїнських комісійних
операцій, на експортну комісію поширюється загальне правило — право
власності на товар до комісіонера не переходить (ч. 1 ст. 1018 ЦКУ). Тому
навіть після передання комісіонеру товари продовжують перебувати на
балансі комітента. Комітент обліковує такі товари на субрахунку 283
«Товари на комісії». При цьому аналітичний облік ведуть за видами
товарів і підприємствами (особами) — комісіонерами.

Визнання доходів від реалізації товарів здійснюють за загальними
правилами відповідно до п. 8 П(С)БО 15 «Дохід». Тобто дохід від реалізації
товарів визнають за таких умов:

• покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності
на продукцію (товар, інший актив);
• підприємство не здійснює надалі управління та контроль за
реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
•  сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
• є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигід підприємства, а витрати, пов’язані з такою

https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneanalytics/120823
https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneregulations/104248
https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneregulations/104248
https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneregulations/91547
https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneregulations/6598


операцією, можуть бути достовірно визначені.

Тож, комітент визнає дохід від реалізації товарів на дату їх продажу,
зазначену у звіті комісіонера. Адже звіт комісіонера засвідчує факт
передання товарів покупцеві й містить сумове вираження доходу від їх
реалізації. Тобто звіт комісіонера підтверджує виконання наведених
вище умов для визнання доходу. На цю саму дату комітент відображає у
складі витрат і собівартість реалізованих товарів.

Оскільки в разі експортної комісії комітент має справу з інвалютною
виручкою, то тут діятимуть іще й бухоблікові правила з П(С)БО 21 «Вплив
змін валютних курсів» щодо:

• перерахунку іноземної валюти у валюту звітності (гривню), а саме:
• суми авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, під час
включення їх до складу доходу звітного періоду перераховують у
валюту звітності із застосуванням валютного курсу НБУ на дату
одержання авансу. У разі одержання інвалютних авансових
платежів частинами під час відвантаження продукції дохід
визнають із застосуванням валютних курсів, виходячи з
послідовності одержання авансових платежів (п. 6 П(С)БО 21);
• суми наступної оплати (післяплати) в іноземній валюті
перераховують у валюту звітності за курсом НБУ на дату
здійснення операції (відвантаження товарів нерезиденту) (п. 5
П(С)БО 21);

• визначення курсових різниць у частині дебіторської заборгованості
комісіонера (Дт 377). Курсові різниці визначають лише за
монетарними статтями балансу. Для розрахунку курсової різниці
використовують лише курс НБУ. При цьому курсові різниці
визначають на кожну дату балансу й дату здійснення господарської
операції. Детально з такими правилами визначення курсових різниць
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див. у публікації «Іноземна валюта й курсові різниці: загальні правила
обліку». Дебіторська заборгованість комісіонера є монетарною
статтею балансу. Тому на кожну дату балансу та дату її погашення
потрібно визнавати курсові різниці (п. 8 П(С)БО 21). Такі курсові
різниці відображають у складі інших операційних доходів або витрат
(Кт 714 або Дт 945).

Водночас кредиторська заборгованість, що виникає за передоплатою, є
немонетарною статтею балансу та не потребує визначення курсових
різниць.

Комісійну винагороду, яку комітент нараховує та сплачує на користь
комісіонера, відображають за дебетом рахунка 93 «Витрати на збут».

Розгляньмо облік експорту товарів за договором комісії на числовому
прикладі.

ПРИКЛАД

Підприємство-комітент (резидент) за договором комісії на продаж
передає комісіонерові (резидентові) товари, балансова вартість
яких становить 80000 грн. Згідно з угодою комісіонер
зобов’язується продати вказані товари нерезиденту за ціною, не
нижчою за 10000 дол. США.

Комісійна винагорода — 18000 грн (у т.ч. ПДВ 20% — 3000 грн), і за
умовами договору її виплачують посередникові окремим платежем
після оформлення звіту комісіонера.

За умовами договору комісіонер частину (50%) інвалютної виручки
за товари перераховує комітенту до відвантаження товарів
покупцеві (нерезидентові), а решту (50%) — після відвантаження
товарів покупцеві (нерезидентові).

https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneanalytics/93676
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Комітент зобов’язаний відшкодувати комісіонеру вартість
брокерських послуг, яка становить 2500,00 грн (без ПДВ — брокер
— неплатник ПДВ).

Офіційний курс НБУ становить (умовно):

• на дату отримання авансу комітентом — 24,60 грн/дол. США;
• на дату відвантаження комісіонером товарів нерезиденту —
24,50 грн/дол. США;
• на дату надходження комітентові решти коштів за реалізовані
товари — 24,70 грн/дол. США.

Таблиця 1

Бухоблік експорту товарів за договором комісії в комітента

№
з/
п

Зміст операції

Бухгалтерський
облік

Сума

Дт Кт

1 Відвантажено товар комісіонерові 283 281 80000,00
грн

2

Отримано часткову (50%) оплату за товари від комісіонера на
розподільчий рахунок

(5000,00 дол. США × 24,60 грн/дол. США)

316 377

5000,00
USD

123000,00
грн

3
Зараховано валютну виручку на рахунок у банку*

(5000,00 дол. США × 24,60 грн/дол. США)
312 316

5000,00
USD

123000,00
грн



№
з/
п

Зміст операції

Бухгалтерський
облік

Сума

Дт Кт

4

Отримано звіт комісіонера про реалізацію товару на експорт,
відображено дохід від реалізації товару за курсом отриманої
передоплати

(5000,00 дол. США × 24,60 грн/дол. США)

377 702

5000,00
USD

123000,00
грн

5

Відображено дохід від реалізації товару за курсом на дату продажу
товару, зазначену у звіті комісіонера

(5000,00 дол. США × 24,50 грн/дол. США)

377 702

5000,00
USD

132500,00
грн

6 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ за ставкою 0% 702 641/
ПДВ** 0,00 грн

7 Списано собівартість товару 902 283 80000,00
грн

8

Отримано решту коштів за товари від комісіонера на розподільчий
рахунок

(5000,00 дол. США × 24,70 грн/дол. США)

316 377

5000,00
USD

123500,00
грн

9
Зараховано валютну виручку на рахунок у банку

(5000,00 дол. США × 24,70 грн/дол. США)
312 316

5000,00
USD

123000,00
грн

10

Відображено курсову різницю, що виникла під час погашення
дебіторської заборгованості комісіонера

(5000,00 дол. США × (24,70 грн/дол. США - 24,50 грн/дол. США))

377 714 1000,00
грн

11 Нараховано комісійну винагороду 93 685 15000,00
грн



ОБЛІК У КОМІСІОНЕРА

ПДВ-облік

У комісіонера ПДВ-наслідки будуть лише у частині комісійної винагороди
та додаткових витрат. Зокрема, вартість комісійних послуг обкладають
ПДВ у загальновстановленому порядку (відповідно до п. 188.1 і п. 187.1

№
з/
п

Зміст операції

Бухгалтерський
облік

Сума

Дт Кт

12 Відображено податковий кредит із ПДВ на підставі податкової
накладної, зареєстрованої в ЄРПН

6442*** 685

3000,00
грн

641/
ПДВ 6442

13 Відображено заборгованість за брокерські послуги 93 685 2500,00
грн

14
Відображено податковий кредит із ПДВ за брокерськими
послугами на підставі податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН
комісіонером

6442 685

500,00 грн

15 641/
ПДВ 6442

16

Перераховано комісіонеру його винагороду та вартість
брокерських послуг

(18000,00 грн + 3000,00 грн)

685 311 21000,00
грн

* Нагадаємо: з 20 червня 2019 року скасовано обов’язковий продаж валютної виручки. Такі зміни
затверджені постановою Правління НБУ від 18.06.2019 р. № 78.

**Аналітичний рахунок 641/ПДВ — «Розрахунки за ПДВ».

***Аналітичний рахунок 6442 — «Податковий кредит непідтверджений».
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ПКУ) за ставкою 20%. Тож, комісіонер як їх постачальник має нарахувати
податкові зобов’язання з ПДВ. Причому датою виникнення податкових
зобов’язань слугуватиме дата «першої події», а саме:

• дата отримання коштів від комітента для оплати комісійних послуг;

або

• дата оформлення документа, який засвідчує факт постачання
послуг (Звіту комісіонера чи акта приймання-передачі комісійних
послуг).

Якщо ж оплату комісійних послуг здійснюють шляхом вирахування їх
вартості із суми виручки від реалізації товарів, то податкові зобов’язання
визнають на дату отримання комісіонером коштів від покупця.

На дату виникнення податкових зобов’язань комісіонер має скласти
податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН.

Додаткові витрати комісіонера, здійснені ним у межах договору комісії,
вважаються складовою вартості комісійних послуг. Тому відшкодування
цих витрат підлягає оподаткуванню за правилами, установленими ПКУ
для договорів комісії (див. ІПК ГУ ДФС у Днiпропетровськiй області від
15.05.2018 р. № 2149/ІПК/04-36-12-01-16, лист ДФСУ від 15.07.2016 р. №
15299/6/99-99-15-03-02-15 та роз’яснення з категорії 101.04 розділу
«Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР). Причому комісіонер (платник
ПДВ) має проводити нарахування податкових зобов’язань незалежно від
того, що постачальниками послуг, які передаються комітенту, є
неплатники ПДВ.

Податок на прибуток
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У комісіонера у частині визначення об’єкта обкладення податком на
прибуток жодних коригувань бухгалтерського фінрезультату до
оподаткування не передбачено. Тому, як комісіонер відобразить комісійні
операції в бухобліку, так вони й уплинуть на об’єкт обкладення податком
на прибуток.

До того ж суми надходжень на користь комітента не потрібно
враховувати під час розрахунку 20-мільйонного критерію. Комісіонер
включає до складу річного бухгалтерського доходу лише суму комісійної
винагороди. Таке зауваження зробила ДФСУ в листі від 19.10.2015 р. №
21976/6/99-99-19-02-02-15.

Бухгалтерський облік

Отримання/передання товарів. Отримані від комітента товари
комісіонер обліковує на позабалансовому субрахунку 024 «Товари,
прийняті на комісію» (Дт 024). Аналітичний облік товарів, прийнятих на
комісію, ведуть за видами товарів і комітентами. На дату надання
комітенту звіту про реалізацію товарів такі товари списують із субрахунку
024 — Кт 024.

Суми надходжень від продажу комісійних товарів комісіонер включає до
складу доходів на субрахунку 702 (Дт 361 Кт 702) і відразу показує дохід,
що належить комітенту, — Дт 704 Кт 685. Адже відповідно до п. 6 П(С)БО

15 суми надходжень за договором комісії, а також надходження, що
належать іншим особам, не визнають доходами.

Під час експорту товарів комісіонер отримує оплату за них у валюті, тому
має показати різницю в курсах НБУ на дату погашення дебіторської
заборгованості покупцем-нерезидентом і дату відвантаження йому
товарів. Такі різниці відображають у розрахунках із комітентом (на
субрахунку 685).

https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneregulations/80576
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Комісійні послуги. Винагорода комісіонера за договором комісії є
доходом уже самого комісіонера. Цей дохід комісіонер обліковує у складі
доходів від реалізації робіт і послуг на однойменному субрахунку 703 і
визнає на дату підписання акта про надані послуги комісіонером.

За даними наведеного вище прикладу, у таблиці 2 покажемо
бухгалтерські проводки щодо відображення експорту товарів на умовах
комісії в комісіонера.

Таблиця 2

Бухоблік експорту товарів за договором комісії в комісіонера

№
з/
п

Зміст операції

Бухгалтерський
облік

Сума

Дт Кт

1 Отримано товар від комітента 024 — 80000,00
грн

2

Отримано часткову передоплату за товари від покупця-
нерезидента на розподільчий рахунок

(5000,00 дол. США × 24,60 грн/дол. США)

316 681

5000,00
USD

123000,00
грн

3 Того ж дня інвалютну передоплату було зараховано на валютний
рахунок (тому курсові різниці за субрахунком 316 не розраховуємо) 312 316

5000,00
USD

123000,00
грн

4 Перераховано плату за митне оформлення 377 311 2500,00
грн



№
з/
п

Зміст операції

Бухгалтерський
облік

Сума

Дт Кт

5

Відвантажено товар покупцеві-нерезиденту, відображено дохід від
реалізації товару

(5000,00 дол. США × 24,60 грн/дол. США) + (5000,00 дол. США ×
24,50 грн/дол. США)

362 702

10000,00
USD

245500,00
грн

6 Списано вартість реалізованих товарів із позабалансу — 024 80000,00
грн

7

Комітенту надано Звіт комісіонера, відображено заборгованість
перед комітентом (сума за Кт 702)

(133000,00 грн + 132500,00 грн)

704 685 245500,00
грн

8 Проведено зарахування заборгованості нерезидента у частині
передоплати 681 362

5000,00
USD

123000,00
грн

9 Віднесено на розрахунки з комітентом вартість митного
оформлення (брокерських послуг) 685 377 2500,00

грн

10 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ на вартість брокерських
послуг 685 641 500,00 грн

11

Отримано решту коштів за товари від покупця-нерезидента на
розподільчий рахунок

(5000,00 дол. США × 24,70 грн/дол. США)

316 362

5000,00
USD

123500,00
грн

12

Відображено різницю в курсах під час погашення дебіторської
заборгованості покупцем-нерезидентом

(5000,00 дол. США × (24,70 грн/дол. США – 24,50 грн/дол. США))

362 685 1000,00
грн



Алевтина ПОЛІЩУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

№
з/
п

Зміст операції

Бухгалтерський
облік

Сума

Дт Кт

13
Того самого дня інвалютну передоплату було зараховано на
валютний рахунок (тому курсові різниці за субрахунком 316 не
розраховуємо)

312 316

5000,00
USD

123500,00
грн

14
Перераховано валютну виручку комітенту

(5000,00 дол. США × 24,70 грн/дол. США)
685 312

5000,00
USD

123500,00
грн

15 Відображено дохід від комісійної винагороди 361 703 18000,00
грн

16 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у вартості комісійних
послуг 703 641 3000,00

грн

17 Відображено собівартість комісійних послуг 903 23 4000,00
грн

18 Отримано комісійну винагороду 311 361 18000,00
грн

19 Отримано відшкодування брокерських послуг 311 685 3000,00
грн


