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Сучасні економічні відносини не можна уявити без транспор-
тування товарів. Досить часто суб’єкт господарювання, у якого
виникає необхідність у перевезенні товарів (замовник), зверта-
ється до експедитора. Таким чином, замовник отримує послугу з
перевезення вантажу, а експедитор за певну винагороду організо-
вує таке перевезення (крім власне транспортних послуг, надає
досить широкий спектр супутніх послуг: навантаження/розван-
таження, супровід товарів, страхування тощо). Такі послуги екс-
педитор може надавати самостійно або ж залучати інших вико-
навців.

Метою даної статті є оцінка законодавчо-нормативного забез-
печення та методичні аспекти обліку транспортно-експедитор-
ської діяльності України.

Законом України «Про транспортно-експедиторську діяльність»
01.07.2004 р. № 1955-IV [1] визначені правові та організаційні заса-
ди транспортно-експедиторської діяльності в Україні, що спрямова-
ні на створення умов для її розвитку та вдосконалення.

В ст. 1 Закону «Про транспортно-експедиторську діяльність»
визначено терміни [1]:

— транспортно-експедиторська діяльність — підприємницька
діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з ор-
ганізації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, тра-
нзитних або інших вантажів;

— транспортно-експедиторська послуга — робота, що безпо-
середньо пов’язана з організацією та забезпеченням перевезень
експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за до-
говором транспортного експедирування;

— експедитор (транспортний експедитор) — суб’єкт господа-
рювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує
або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг,
визначених договором транспортного експедирування;

— клієнт — споживач послуг експедитора (юридична або фі-
зична особа), який за договором транспортного експедирування
самостійно або через представника, що діє від його імені, доручає
експедитору виконати чи організувати або забезпечити виконан-
ня визначених договором транспортного експедирування послуг
та оплачує їх, включаючи плату експедитору;

— перевізник — юридична або фізична особа, яка взяла на се-
бе зобов’язання і відповідальність за договором перевезення ван-
тажу за доставку до місця призначення довіреного їй вантажу,
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перевезення вантажів та їх видачу (передачу) вантажоодержувачу
або іншій особі, зазначеній у документі, що регулює відносини
між експедитором та перевізником;

— учасники транспортно-експедиторської діяльності — кліє-
нти, перевізники, експедитори, транспортні агенти, порти, заліз-
ничні станції, об’єднання та спеціалізовані підприємства залізни-
чного, авіаційного, автомобільного, річкового та морського
транспорту, митні брокери та інші особи, що виконують роботи
(надають послуги) при перевезенні вантажів.

Відповідно до норм ст. 2 Закону України «Про транспортно-
експедиторську діяльність», сфера дії цього Закону поширюється
на відносини, що виникають при транспортному експедируванні
вантажів усіма видами транспорту, крім трубопровідного. Поло-
ження цього Закону поширюються також на випадки, коли
обов’язки експедитора виконуються перевізником [1].

У статті 4 вказаного Закону України визначені засади діяльно-
сті експедитора, зокрема [1]:

Транспортно-експедиторська діяльність здійснюється суб’єк-
тами господарювання різних форм власності, які для виконання
доручень клієнтів чи відповідно до технологій роботи можуть
мати: склади, різні види транспортних засобів, контейнери, виро-
бничі приміщення тощо.

Експедитори для виконання доручень клієнтів можуть уклада-
ти договори з перевізниками, портами, авіапідприємствами, суд-
ноплавними компаніями тощо, які є резидентами або нерезиден-
тами України.

Транспортно-експедиторську діяльність можуть здійснювати
як спеціалізовані підприємства (організації), так і інші суб’єкти
господарювання.

Згідно з приписами ст. 7 Закону України «Про транспортно-
експедиторську діяльність» передбачена державна підтримка
транспортно-експедиторської діяльності, яка формується і здійс-
нюється відповідно до загальнодержавних програм економічного
розвитку в галузі транспорту [1].

Статтею 8 даного Закону визначено, що експедитори надають
клієнтам послуги відповідно до вимог законодавства України та
держав, територією яких транспортуються вантажі, згідно з пере-
ліком послуг, визначеним у правилах здійснення транспортно-
експедиторської діяльності, а також інші послуги, визначені за
домовленістю сторін у договорі транспортного експедирування.
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Транспортно-експедиторські послуги надаються клієнту при екс-
порті з України, імпорті в Україну, транзиті територією України
чи іншими державами, внутрішніх перевезеннях територією
України [1].

Вимоги до договору транспортного експедирування та його
виконання визначені у ст. 9 Закону України «Про транспортно-
експедиторську діяльність» [1].

Так, за договором транспортного експедирування одна сторо-
на (експедитор) зобов’язується за плату і за рахунок другої сто-
рони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених
договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу.

Зовнішньоекономічні договори (контракти) транспортного
експедирування повинні відповідати вимогам законодавства про
зовнішньоекономічну діяльність.

Для систематичного надання послуг експедитора можуть
укладатися довгострокові (генеральні) договори транспортного
експедирування.

У разі залучення експедитором до виконання його зобов’язань
за договором транспортного експедирування іншої особи у від-
носинах з нею експедитор може виступати від свого імені або від
імені клієнта.

Згідно Закону України «Про транспортно-експедиторську діяль-
ність» від 01.07.2004 р. № 1955-IV [1], ст. 929 Цивільного кодексу
України від 16.01.2003 р. № 435-IV [10] і ст. 316 Господарського
кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV [3] експедитор надає
клієнту послуги з організації перевезення вантажу за дорученням
клієнта і за його рахунок. Тобто, експедитор отримує від клієнта два
види перерахувань: винагороду експедитора, яка є оплатою наданих
експедитором послуг, та кошти для оплати послуг третіх осіб.

Експедитори ведуть облік надходження та відправлення вантажів
з портів, залізничних станцій, складів, терміналів або інших об’єктів,
здійснюють оформлення товарно-транспортної документації.

Бухгалтерський облік на підприємствах транспортно-
експедиторської діяльності ведеться за загальними правилами,
встановленими Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV та по-
ложеннями (стандартами) бухгалтерського обліку [2].

Оскільки експедитор є посередником між клієнтом і третіми
особами, зокрема, перевізниками, в його обліку доходи і витрати
відображаються з певними особливостями.
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Пунктом 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15
«Дохід», абз. 4 п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського облі-
ку 3 «Звіт про фінансові результати» та абз. 7 п. 3 Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінан-
сової звітності» визначено, що дохід визнається під час збіль-
шення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зрос-
тання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за
рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінку
доходу може бути достовірно визначено [5, 7, 8].

Згідно нормативно-законодавчих документів:
• активи — ресурси, контрольовані підприємством у результа-

ті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до
отримання економічних вигод у майбутньому (абз. 2 ст. 1 Закону
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», абз. 2 п. 4
П(С)БО 2 «Баланс» [2, 6];

• зобов’язання — заборгованість підприємства, яка виникла
внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очі-
кується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що вті-
люють у собі економічні вигоди (абз. 6 ст. 1 Закону «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність», абз. 11 п. 3 П(С)БО
1»Загальні вимоги до фінансової звітності», абз. 6 п. 4 П(С)БО 2»
Баланс» [2, 5, 6];

• власний капітал — частина в активах підприємства, що за-
лишається після вирахування його зобов’язань (абз. 6 п. 3
П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», абз. 3 п. 4
П(С)БО 2 «Баланс», абз. 3 п. 4 П(С)БО 3 «Звіт про фінансові ре-
зультати» [5—7].

Тобто, сума коштів, отримана експедитором для оплати по-
слуг третіх осіб, залучених для виконання договору транспортно-
го експедирування, не відображається у складі доходів, оскільки
відсутнє збільшення власного капіталу. У випадку оплати послуг
експедитора авансом або у вигляді передоплати такі суми також
не визнаються доходами.

Отже, визнання доходу експедитором в розмірі плати за експе-
диторські послуги здійснюється після надання послуг замовнику
(клієнту), яке оформлюється двостороннім актом наданих послуг.

Облік коштів, отриманих від клієнта на виконання договору
транспортного експедирування, здійснюється на субрахунку 685
«Розрахунки з іншими кредиторами» в кореспонденції з рахун-
ком 311 «Поточні рахунки в національній валюті». Оплата експе-
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дитором послуг третіх осіб, зокрема, перевізника відображається
записом за дебетом 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» та
кредитом 311 «Поточні рахунки в національній валюті». У випа-
дку нарахування ПДВ з вартості послуг нерезидента відобража-
ється нарахування податкових зобов’язань за дебетом субрахунку
643 «Податкові зобов’язання» та кредитом субрахунку 641 «Роз-
рахунки за податками». Облік відображення податкового кредиту
з ПДВ з вартості послуг нерезидента (за умови оплати вартості
послуг) здійснюється на субрахунку 641 «Розрахунки за подат-
ками» в кореспонденції з субрахунком 644 «Податковий кредит».
Закриваємо розрахунки з ПДВ (з послуг нерезидента) за дебетом
субрахунку 644 «Податковий кредит» та кредитом субрахунку
643 «Податкові зобов’язання».

При оплаті послуг з охорони вантажу під час його перевезення
територією України, які надаються резидентом — платником
ПДВ здійснюється запис: дебет 377 «Розрахунки за іншими дебі-
торами» — кредит 31 «Рахунки в банках». На дату передоплати
відображаємо податковий кредит (за наявності податкової накла-
дної) за дебетом субрахунку 641 «Розрахунки за податками» та
кредитом субрахунку 644 «Податковий кредит».

Відображення за фактом надання послуг заліку заборгованостей
перед клієнтом і третіми особами — перевізником-нерезидентом і
охоронною організацією — резидентом у системі рахунків бухгал-
терського обліку здійснюється кореспонденцією рахунків за дебе-
том 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та кредитом 377 «Роз-
рахунки з іншими дебіторами». При цьому нараховані податкові
зобов’язання з ПДВ при переданні придбаних експедитором послуг
клієнту (виписана податкова накладна) обліковуються на субрахун-
ках 643 «Податкові зобов’язання» та 641 «Розрахунки за податка-
ми». Закриваються розрахунки з ПДВ (послуги з охорони вантажу)
за дебетом субрахунку 644 «Податковий кредит» та кредитом суб-
рахунку 643 «Податкові зобов’язання».

За фактом надання транспортно-експедиторських послуг
(складено акт наданих послуг) відображено у складі доходу вина-
городу експедитора в кореспонденції з субрахунками 361 «Розра-
хунки з вітчизняними покупцями» або 362 «Розрахунки з інозем-
ними покупцями» залежно від того, клієнт є резидентом або
нерезидентом. При цьому нарахування податкових зобов’язань з
ПДВ із суми винагороди відображається за кредитом субрахунку
641 «Розрахунки за податками».
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Відповідно до п. 6 П(С)БО 16 «Витрати», абз. 2 п. 4 П(С)БО 3
«Звіт про фінансові результати» та абз. 5 п. 3 П(С)БО 1 «Загальні ви-
моги до фінансової звітності» витратами звітного періоду визнаються
або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить
до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком змен-
шення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками),
за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені [5, 7, 9].

Отже, витрати, пов’язані з проведенням взаєморозрахунків із
третіми особами, зокрема, за надання послуг перевізником, не
визнаються витратами у експедитора, так як перерахування кош-
тів третім особам не впливає на власний капітал. Пов’язано це з
тим, що такі послуги експедитор замовляє за дорученням і за ра-
хунок клієнта. Такий висновок підтверджується також положен-
нями п. 9 П(С)БО 16 «Витрати» [9]. Саме у клієнта виникають
витрати щодо таких послуг.

В обліку списання власних витрат експедитора на виконання
договору (собівартості наданих послуг) відображається в корес-
понденції з рахунком 23 «Виробництво».

Платою експедитору вважаються кошти, сплачені клієнтом
експедитору за належне виконання договору транспортного екс-
педирування.

У плату експедитору не включаються витрати експедитора на
оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання дого-
вору транспортного експедирування, на оплату зборів
(обов’язкових платежів), що сплачуються при виконанні догово-
ру транспортного експедирування.

Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки,
накладні тощо), видані суб’єктами господарювання, що залуча-
лися до виконання договору транспортного експедирування, або
органами влади.

Перевезення вантажів супроводжується товарно-транспорт-
ними документами, складеними мовою міжнародного спілкуван-
ня залежно від обраного виду транспорту або державною мовою,
якщо вантажі перевозяться в Україні.

Факт надання послуги експедитора при перевезенні під-
тверджується єдиним транспортним документом або компле-
ктом документів (залізничних, автомобільних, авіаційних на-
кладних, коносаментів тощо), які відображають шлях пряму-
вання вантажу від пункту його відправлення до пункту його
призначення.
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Розгляд Закону України «Про транспортно-експедиторську ді-
яльність» 01.07.2004 р. №1955-IV показує, що споживачем по-
слуг експедитора (транспортного експедитора) є клієнт, який до-
ручає експедитору виконати чи організувати або забезпечити
виконання визначених договором транспортного експедирування
послуг та оплачує їх, включаючи плату експедитору. При здійс-
ненні транспортно-експедиційної діяльності може бути залуче-
ний перевізник (за відповідним договором), що здійснить переве-
зення вантажів та їх видачу (передачу) вантажоодержувачу або
іншій особі, зазначеній у документі, що регулює відносини між
експедитором та перевізником [1].

Згідно з Конвенцією про договір міжнародного дорожнього
перевезення вантажів (КДПВ) договір перевезення встановлю-
ється накладною. Накладна складається в трьох оригіналах. Пер-
ший екземпляр передається відправнику, другий супроводжує
вантаж, а третій залишається у перевізника. Накладна має силу
договору відносно його умов і задоволення прийняття вантажу
перевізником [4].

Окремо слід зазначити, що платою експедитору вважають-
ся кошти, сплачені клієнтом експедитору за належне вико-
нання договору транспортного експедирування. У плату екс-
педитору не включаються витрати експедитора на оплату
послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору
транспортного експедирування, на оплату зборів (обов’яз-
кових платежів), що сплачуються при виконанні договору
транспортного експедирування.

Таким чином, на підставі викладеного вище можна дійти ви-
сновку, що проаналізовані організаційні та облікові аспекти
транспортно-експедиторських послуг, наведена методика їх облі-
ку свідчить про необхідність подальшого наукового обгрунту-
вання цих питань в умовах ринкової економіки України.
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