
Продаж іноземної валюти: бухгалтерський та
податковий облік

Валюта на рахунках підприємства є монетарною статтею, а тому в
результаті її продажу доходи/витрати можуть виникати не лише від самої
операції продажу, а й від курсових різниць. Окрім того, продаж валюти
може бути як обов’язковим, так і добровільним. Отже, розгляньмо, які
наслідки в бухгалтерському та податковому обліку матиме продаж
іноземної валюти

Продаж іноземної валюти — операція з продажу іноземної валюти  за
гривні. Таке лаконічне визначення міститься в Положенні про порядок та
умови торгівлі іноземною валютою, затвердженому постановою
Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281 (далі — Положення № 281).

 Іноземна валюта — це іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів,
казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним
платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також
вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну
на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти в грошових одиницях
іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях,
що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших
фінансових установ за межами України (абз. 4 п. 1 Декрету КМУ «Про
систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р.
№ 15-93).

Суб’єкти валютного ринку мають право здійснювати купівлю, продаж
іноземної валюти винятково на міжбанківському валютному ринку
України (п. 6 р. І Положення № 281).
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На практиці продаж інвалюти зазвичай передбачає, що банк за
дорученням клієнта (чи без доручення у випадку обов’язкового продажу
валюти) продає на міжбанківському валютному ринку іноземну валюту, а
виручену від продажу суму гривень зараховує на поточний гривневий
рахунок клієнта.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Наразі діє вимога щодо обов’язкового продажу на міжбанківському
валютному ринку України надходжень в інвалюті з-за кордону на
користь суб’єктів господарювання. Так, обов’язковому продажу
підлягають 50% інвалютних надходжень. Ця вимога прописана в
постанові Правління НБУ від 12.06.2018 р. № 65 і діятиме до
13.12.2018 (включно).

Вимога обов’язкового продажу поширюється на надходження в
інвалюті групи 1 Класифікатора іноземних валют та банківських
металів, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.02.1998
р. № 34, і в російських рублях.

Детально про обов’язковий продаж іноземної валюти читайте в
матеріалі «Обов’язковий продаж інвалютної виручки й інші
валютні обмеження» газети № 207/2018.

Результат продажу валюти

Бухгалтерський облік

Іноземна валюта на рахунку підприємства обліковується за балансовою
вартістю.
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НАГАДАЄМО!

Балансова вартість валюти — вартість іноземної валюти,
визначена за валютним курсом грошової одиниці України до
іноземної валюти на дату здійснення господарської операції чи на
дату складання балансу (п. 4 П(С)БО 15 «Дохід»). Причому
офіційний валютний курс — курс валюти, офіційно встановлений
НБУ (ст. 1 р. І Закону України «Про Національний банк України» від
20.05.1999 р. № 679-XIV).

Датою здійснення господарської операції у цьому разі є дата продажу
іноземної валюти. Так, у виписці банку вказуватиметься дата, коли така
інвалюта безпосередньо була продана. А тому курсом НБУ на цю дату й
слід керуватися. Водночас зауважимо: у такому випадку потрібно брати
курс НБУ на початок дня дати продажу інвалюти (п. 5 П(С)БО 21 «Вплив
змін валютних курсів»):

«Операції в іноземній валюті під час первісного визнання
відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній
валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати
здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного
капіталу, доходів і витрат)».

Продається іноземна валюта банком на міжбанківському валютному
ринку, тобто за курсом МВРУ. Унаслідок продажу валюти може виникати
різниця між ціною продажу валюти та її балансовою вартістю:
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Зауважимо: ціна продажу — це фактична сума гривень, виручена від
продажу іноземної валюти.

Отримана різниця підлягає відображенню в бухгалтерському обліку.
Звісно, якщо різниці немає, тобто ціна продажу дорівнює балансовій
вартості, в обліку її не відображають. У разі якщо ціна продажу валюти
більша за її балансову вартість (додатна різниця), матимемо дохід. Коли
ціна продажу менша за її балансову вартість (від’ємна різниця), —
витрати.

Дохід обліковується на субрахунку 711 «Дохід від купівлі-продажу
іноземної валюти», витрати — на субрахунку 942 «Витрати на купівлю-
продаж іноземної валюти» (див. Інструкцію про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом
Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291).

ПРИКЛАД 1

1000 дол. США продали за 28760 грн.

Отже, ціна продажу становить 28760 грн.

Курс НБУ на початок дня дати продажу — 28,060 грн за 1 дол. США.

Балансова вартість валюти — 28060 грн (28,060 × 1000).

Різниця між ціною продажу та балансовою вартістю становить 700
грн (28760 - 28060).

Оскільки різниця додатна, матимемо дохід від продажу валюти,
який обліковуватиметься на субрахунку 711.
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Крім того, слід зауважити: для обліку іноземної валюти на розподільчому
рахунку наказом Мінфіну України від 18.06.2015 р. № 573 (набрав
чинності 24.07.2015) до Плану рахунків було введено субрахунок 316
«Спеціальні рахунки в іноземній валюті» (див. матеріал «Інвалюта на
розподільчому рахунку: як застосовувати субрахунок 316» газети №
166/2015).

Згідно з Інструкцією № 291, цей субрахунок призначений для обліку коштів
в іноземній валюті, що підлягають розподілу чи додатковому
попередньому контролю, у т.ч. сум коштів в іноземній валюті, що
підлягають обов’язковому продажу відповідно до законодавства. Отже,
Мінфін воліє бачити рух коштів на розподільчому рахунку в обліку
підприємства.

НА ЗАМІТКУ

Наразі немає єдиної позиції стосовно того, чи є розподільчий
рахунок власністю підприємства. Одні спеціалісти стверджують, що
розподільчий рахунок все ж є власністю підприємства.
Аргументують вони власну позицію таким принципом
бухгалтерського обліку, як превалювання суті над формою. Адже
інвалютні кошти вже надійшли підприємству, хоча й прямо
використати їх воно не може (фактично за аналогією до придбаного
товару, який, не надійшовши на склад, продається іншому
підприємству). Такі спеціалісти рекомендують відображати в
бухобліку операції на розподільчому рахунку, у тому числі —
розраховувати за коштами на ньому курсові різниці.

Стверджувати, що викладена вище позиція не має права на життя,
некоректно. Тому бухгалтер повинен самостійно визначити,
відображатимуться в бухобліку підприємства операції з
розподільчого рахунка, чи ні. Головне, аби в бухобліку був
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дотриманий принцип послідовності, і вибраний підхід стосувався
всіх операцій.

Ми, своєю чергою, звертаємо увагу: активи — ресурси, контрольовані
підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як
очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому (п. 3
НП(С)БО 1). Тим часом грошові кошти (гроші) — готівка, кошти на рахунках
у банках і депозити до запитання (п. 3 НП(С)БО 1).

Крім того, відповідно до пп. 2.35 Методрекомендацій № 433 у статті балансу
«Гроші та їх еквіваленти» відображають готівку в касі підприємства,
гроші на поточних й інших рахунках у банках, які можуть бути вільно
використані для поточних операцій, а також кошти в дорозі, електронні
гроші, еквіваленти грошей (у національній або іноземній валюті).

Отже, говорячи про грошові кошти в інвалюті, варто зазначити, що
активами вони стають лише тоді, коли підприємство зможе вільно ними
розпоряджатися, тобто на дату зарахування їх на поточний рахунок
підприємства. Адже зняти й використати валюту, яка знаходиться на
розподільчому рахунку, не можна.

Податок на прибуток

Податок на прибуток обчислюємо, зважаючи на бухгалтерський
фінрезультат (за П(С)БО чи МСФЗ), відкоригований на різниці,
передбачені ПКУ. Різниці, які коригуватимуть фінрезультат, — це
амортизаційні різниці, різниці, які виникають під час формування
резервів (забезпечень), різниці, що виникають у разі здійснення
фінансових операцій (пп. 134.1.1 ПКУ). Такі різниці коригуватимуть
бухгалтерський фінрезультат як у бік зменшення, так і в бік збільшення
бази.
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ВАЖЛИВО!

Без коригувань (як у бік збільшення, так і в бік зменшення)
можна буде визначати прибуток до оподаткування, якщо ваш
річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих
податків), визначений за правилами бухобліку, за останній річний
звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн.

У разі якщо підприємство з річним доходом не більш як 20 млн грн
прийме рішення не проводити коригування, про це потрібно
зазначити в декларації. А щойно дохід за податковий рік становитиме
понад 20 млн грн, доведеться, починаючи з такого року, під час
визначення об’єкта оподаткування застосовувати коригування.

Різниць, пов’язаних із продажем валюти, у ПКУ не прописано, тож усе,
як відображено в бухобліку за операціями продажу валюти, так і
лишиться.

Курсові різниці

Бухгалтерський облік

Під час продажу валюти, окрім різниці між ціною продажу та балансовою
вартістю на дату продажу, може виникати також курсова різниця. Це
пов’язано з тим, що іноземна валюта на рахунках підприємства є
монетарною статтею.

НАГАДАЄМО

https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneregulations/104248


Монетарні статті — статті балансу про грошові кошти, а також про
такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у
фіксованій (або визначеній) сумі грошей чи їх еквівалентів.

Курсова різниця — різниця між оцінками однакової кількості
одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

Валютний курс — установлений НБУ курс грошової одиниці України
до грошової одиниці іншої країни.

(п. 4 П(С)БО 21)

Курсова різниця фактично є різницею між балансовою вартістю валюти
на дату продажу та балансовою вартістю на попередню дату визначення
такої вартості. Водночас зауважте, що «попередньою датою визначення
такої вартості» є або дата надходження такої інвалюти, або ж дата
балансу (залежно від того, яка із цих дат є останньою).

Додатна курсова різниця (дохід) обліковується на субрахунку 714 «Дохід
від операційної курсової різниці» або Кт 744 «Дохід від неопераційної
курсової різниці». Від’ємна (витрати) — на субрахунку 945 «Втрати від
операційної курсової різниці» чи Дт 974 «Втрати від неопераційних
курсових різниць». Вибір рахунка (операційний дохід/витрати чи ні)
залежить від того, за якою операцією (заборгованістю тощо)
визначаються такі курсові різниці. Тобто головну роль відіграє цільовий
характер операції (див. лист Мінфіну України від 24.03.2004 р. № 31-

04200-20-25/4757).

ПРИКЛАД 2

Вихідні дані — із прикладу 1.
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Курс НБУ на попередню дату визначення балансової вартості
(зарахування валюти на валютний рахунок підприємства як
передоплати за товари) — 27,736 грн за 1 дол. США.

Балансова вартість на попередню дату визначення такої вартості —
27736 грн (27,736 × 1000).

Курсова різниця — 324 грн (28060 - 27736) — додатна, отже,
обліковується у складі доходів на субрахунку 714 «Дохід від
операційної курсової різниці».

На дату продажу рахувати курсову різницю лише за такою операцією,
тобто за валютою, що вибула, чи за всією монетарною статтею (за
залишком на рахунку)?

Рішення про те, як саме рахувати курсові різниці — у межах операції або
за всією монетарною статтею, приймається безпосередньо на
підприємстві та прописується в наказі про облікову політику. Таке право
підприємства закріплене в п. 8 П(С)БО 21. Детальніше про відображення в
наказі про облікову політику цих правил роботи читайте в матеріалі
«Курсові різниці: як змінюють облікову політику» газети № 2/2015.

ПРИКЛАД 3

На валютному рахунку підприємства — 100 євро.

02.10.2018 підприємство продає 70 євро.

Так, якщо наказом про облікову політику визначено, що курсові
різниці розраховуються лише в межах операції, станом на
02.10.2018 підприємство має розрахувати курсову різницю саме за
70 євро, а 30 євро залишку не перераховуються, вони чекають на
дату балансу або ж свого вибуття.

https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneregulations/43396
https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/ib/5253/54653
https://interbuh.ligazakon.net/ua/flipbook/ib/5253


Якщо ж наказом про облікову політику визначено, що курсові
різниці визначаються за всією монетарною статтею, то станом на
02.10.2018 курсові різниці потрібно буде розрахувати за всіма 100
євро (70 євро, що вибули, і 30 євро, що залишилися на рахунку).

Та все ж зазначимо, що незалежно від того, чи підприємство на дату
продажу валюти вирішить розраховувати курсову різницю за сумою, що
вибула, чи і за залишком на рахунку, — у підсумку воно вийде на такий же
фінрезультат. Однак суми доходів (за Кт 714 «Дохід від операційної
курсової різниці» і Кт 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці») і
витрат (за Дт  945 «Втрати від операційної курсової різниці» і Дт 974
«Втрати від неопераційних курсових різниць») можуть відрізнятися. А це,
своєю чергою, вплине на суми, що відображатимуться в рядках ф. № 2

«Звіт про фінансові результати».

Податок на прибуток

Різниць, пов’язаних із курсовими різницями, у ПКУ не прописано, тож усе,
як відображено в бухобліку за операціями продажу валюти, так і
лишиться.

Послуги банку

Бухгалтерський облік

Комісія банку за купівлю-продаж іноземної валюти належить до
адміністративних витрат згідно з п. 18 П(С)БО 16 й обліковується на
рахунку 92 «Адміністративні витрати».

Податок на прибуток

https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneforms/4260
https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneregulations/104248
https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneregulations/6600


Різниць, пов’язаних з обліком витрат на послуги банку під час продажу
валюти, у ПКУ не прописано, тож усе, як відображено в бухобліку за
операціями продажу валюти, так і лишиться.

Розгляньмо детальніше продаж інвалюти на прикладі 4. Особливості
обліку наведемо в таблиці.

ПРИКЛАД 4

ТОВ «Квадрат» отримало 11.09.2018 аванс від нерезидента за
товари — 1000 євро. Курс НБУ на початок дня цієї дати — 32,354
грн/євро.

У зв’язку з дією норми про обов’язковий продаж 12.09.2018 банк
продав 50% такої інвалютної виручки. Тобто продано 500 євро. Курс
продажу на МВРУ становить 32,786 грн/євро. Курс НБУ на початок
дня дати продажу — 32,421 грн/євро.

Комісія банку — 50 грн.

Окрім того, 17.09.2018 підприємство продало ще 200 євро. Курс
продажу на МВРУ становить 32,990 грн/євро. Курс НБУ на початок
дня дати продажу — 32,525 грн/євро.

Комісія банку — 50 грн.

Станом на 30.09.2018 на рахунку лишилося 300 євро. Курс НБУ на
кінець дня дати балансу  — 32,373 грн/євро.

Наказом про облікову політику підприємства визначено, що курсові
різниці рахуються в межах операції (а не за всією монетарною
статтею).

Таблиця

https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneregulations/104248


Облік курсових різниць і продажу інвалюти

№
з/
п

Дата
Курс,
грн/
євро

Зміст операції

Бухгалтерський
облік

Сума

Дт Кт

Обов’язковий продаж 50% експортної виручки

1 12.09.2018*

Курс
НБУ:

32,421

Отримано аванс за товари від нерезидента:

1000 євро × 32,421 грн/євро
316 681

1000
євро

32421,00
грн

2 12.09.2018

Курс
НБУ:

32,421

Перераховано інвалюту для продажу (50%) 334 316

500 євро

16210,50
грн

3 12.09.2018

Курс
МВРУ:

32,786

Отримано кошти від продажу інвалюти, за
вирахуванням комісії банку:

500 євро × 32,786 грн/євро - 50 грн

311 377 16343,00
грн

4 _ Х Нараховано комісійну винагороду банку 92 377 50,00
грн

5 12.09.2018

Курс
МВРУ:

32,786

Курс
НБУ:

32,421

Відображено дохід від продажу валюти:

500 євро × (32,786 грн/ євро - 32,421 грн/
євро)

377 711 182,50
грн



№
з/
п

Дата
Курс,
грн/
євро

Зміст операції

Бухгалтерський
облік

Сума

Дт Кт

6 _ Х Відображено зарахування зобов’язання
щодо продажу інвалюти 377 334 16210,50

грн

7 12.09.2018

Курс
НБУ:

32,421

Отримано на рахунок 50% експортної
виручки:

500 євро × 32,421 грн/євро

312 316

500 євро

16210,50
грн

Продаж частини інвалюти

8 17.09.2018

Курс
НБУ:

32,525

Перераховано інвалюту для продажу:

200 євро × 32,525 грн/євро
334 312

200 євро

6505,00
грн

9 17.09.2018

Курс
НБУ:

32,525

Відображено курсову різницю:

200 євро × (32,525 грн/євро - 32,421 грн/
євро)

312 714 20,80
грн

10 17.09.2018

Курс
МВРУ:

32,990

Отримано кошти від продажу інвалюти, за
вирахуванням комісії банку:

200 євро × 32,990 грн/євро - 50 грн

311 377 6548,00
грн

11 _ Х Нараховано комісійну винагороду банку 92 377 50,00
грн



* Оскільки ми дотримуємося позиції, що розподільчий рахунок не є
рахунком підприємства (і курсові різниці за ним не визначаються), на
дату надходження коштів на розподільчий рахунок жодних
бухгалтерських проводок не буде. Водночас безпосередньо на дату
продажу, щоб коректно відобразити обов’язковий продаж валюти, варто
показати надходження коштів на рахунок підприємства й
одномоментний їх продаж (пам’ятаймо про принцип бухобліку
«превалювання суті над формою»).

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»

№
з/
п

Дата
Курс,
грн/
євро

Зміст операції

Бухгалтерський
облік

Сума

Дт Кт

12 17.09.2018

Курс
МВРУ:

32,990

Курс
НБУ:

32,525

Відображено дохід від продажу валюти:

200 євро × (32,990 грн/ євро - 32,525 грн/
євро)

377 711 93,00
грн

13 _ Х Відображено зарахування зобов’язання
щодо продажу інвалюти 377 334 6505,00

Курсові різниці на дату балансу

14 30.09.2018

Курс
НБУ:

32,373

Відображено курсову різницю на дату
балансу за залишком валюти на рахунку:

300 євро × (32,373 грн/євро - 32,421 грн/
євро)

945 312 14,40
грн




