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Отже, додаткове благо є специфічним доходом фізичної осо-
би. Базою оподаткування додаткового блага, що нараховується
(надається) платнику податку у будь-якій негрошовій формі, є
вартість такого доходу, помножена на встановлений законом ко-
ефіцієнт. У податковій звітності, а саме у ф. № 1 ДФ, додаткове
благо відображається з ознакою доходу «126».
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ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕТИЧНОГО
І АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ

З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ

У процесі діяльності підприємства проводять розрахунки з
постачальниками і підрядниками за товарно-матеріальні цінності,
роботи і послуги. Постачальники — підприємства, що відванта-
жують, постачають, виробляють запаси, малоцінні та швидко-
зношувані предмети, товари. Підрядники — підприємства, що
виконують роботи і надають послуги.

За відношенням до постачальників і підрядників аграрні під-
приємства виступають одержувачем товарно-матеріальних ціннос-
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тей і споживачем виконаних робіт і наданих послуг. Розрахункові
взаємовідносини між постачальниками і аграрними підприємства-
ми виникають у процесі господарської діяльності [6, c. 402].

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведуть
на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».
Цей рахунок: основний, балансовий, розрахунковий, пасивний
(активно-пасивний) [1].

На рахунку 63 узагальнюють інформацію про розрахунки з
постачальниками та підрядниками за одержані товарно-
матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. На цьому
ж рахунку учасник промислово-фінансової групи веде облік роз-
рахунків за одержані від учасників ПФГ цінності, роботи, послу-
ги (рис. 1) [4, c. 226].

Кредитовий оборот залишку по рахунку відображається в ІІІ
розділі пасиву Балансу [5, c. 21].

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Дебет
погашення та списання
заборгованості

Кредит
заборгованість за одержані
товарно-матеріальні цінності,
прийнятті роботи та послуги

Рис. 1. Характеристика рахунку «Розрахунки з постачальниками
та підрядниками»

Інструкція про застосування Плану рахунків для ведення облі-
ку розрахунків з постачальниками та підрядниками передбачає
застосування пасивного синтетичного рахунку 63 (табл. 1) [2].

Таким чином, на трьох субрахунках рахунка 63 «Розрахунки з
постачальниками та підрядниками» на підставі первинних доку-
ментів відображаються зобов’язання та їх погашення.

Аналітичний облік розрахунків ведуть у розрізі постачальни-
ків і підрядників за кожним документом про отримання матеріа-
лів, робіт, послуг та оплату за них у Відомості 3.3 аналітичного
обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до раху-
нку 63). Це означає, що такий спосіб відображення операцій по-
требує запису у графі 2 окремих документів, а тому для одного
постачальника доведеться відводити кілька рядків — залежно від
кількості документів, за якими провадились розрахунки у поточ-
ному місяці. До того ж заздалегідь не можна визначити, скільки
операцій за розрахунками з постачальниками буде здійснено
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впродовж місяця, отже, неможливо передбачити необхідну кіль-
кість рядків для відображення даних кожного документа окремо.
Тому передбачений у Методичних рекомендаціях по застосуван-
ню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мі-
ністерства фінансів України від 29.12.2000 p. №356 спосіб запису
операцій за кожним документом може бути прийнятним лише за
умови, що протягом місяця конкретним постачальником (підряд-
ником) було здійснено незначну кількість операцій [3]. Вказані
регістри розраховані для застосування на невеликих за обсягом
діяльності з незначним документообігом підприємствах.

Таблиця 1
СУБРАХУНКИ ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ

Синтетичний
рахунок Субрахунки

Код Назва Код Назва
Призначення

631
Розрахунки з
вітчизняними
постачальни-
ками

облік розрахунків за одержані то-
варно-матеріальні цінності, вико-
нані роботи, надані послуги з віт-
чизняними постачальниками та
підрядниками на підставі первин-
них документів і виписок банку з
поточних і інших рахунків підпри-
ємства.

632
Розрахунки з
іноземними
постачальни-
ками

облік розрахунків з іноземними
постачальниками та підрядниками
за одержані товарно-матеріальні
цінності, виконані роботи, надані
послуги

63

Ро
зр
ах
ун
ки

 з
 п
ос
та
ча
ль
ни
ка
ми

 т
а 
пі
др
яд
ни

-
ка
ми

633
Розрахунки з
учасниками
ПФГ

облік розрахунків за одержані від
учасників ПФГ товарно-
матеріальні цінності (роботи, по-
слуги).

За значної кількості операцій на великих підприємствах роби-
ти це безпосередньо на основі первинних документів недоцільно.
Записи у Відомості 3.3 зручніше робити позиційним способом,
відводячи для кожного постачальника в ній лише один рядок.
Тому необхідне попереднє групування первинних документів з
використанням аркушів-розшифровок.

Доцільно застосування таких регістрів накопичення і групу-
вання даних товарно-транспортних накладних, актів на виконані
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роботи, виписок банку для наступного перенесення до Журналу-
ордеру № 3В с.-г. з використанням у регістрі потрібних реквізи-
тів, виготовлених друкарським способом.
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Раціональне використання лісових ресурсів є однією із скла-
дових економічної, соціальної та перш за все екологічної безпеки
держави. При цьому особливого значення набуває ефективне
управління підприємствами лісового господарства, діяльність
яких зумовлює збереження та примноження лісових ресурсів.
Особливість технологічного процесу лісогосподарських підпри-


