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Дисципліна «Облік у зарубіжних країнах» має залишитися у
навчальних планах навчальних закладів, але при цьому повинна
зазнати суттєвого переформатування - висвітлювати саме особ-
ливості, які мають облікові системи світу, а також особливості
ведення обліку у різних країнах.

При цьому зазначену дисципліну доцільно використовувати
для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «ма-
гістр» спеціальностей «Облік і аудит» і «Міжнародна еко-
номіка» магістерської програми «Міжнародний облік і аудит».
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КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ПРИ ОПЕРАЦІЯХ
З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ

У момент складання договору на переробку давальницької си-
ровини між замовником і виконавцем досить важко одразу ви-
значити кількість давальницької сировини, яку замовник має пе-
редати у власність підприємства-виконавця, у рахунок оплати за
надання послуг з переробки. До того ж слід звернути увагу на ряд
чинників, що впливають на визначення кількісної оцінки частки
давальницької сировини:

а) чим вищий якісний коефіцієнт сировини тим нижче частка
давальницької сировини, що передається виконавцю у рахунок
оплати за послугу переробки;

б) чим вище ціна за послугу з переробки давальницької сиро-
вини, тим більший об’єм сировини, що передається підприємст-
ву-виконавцю у рахунок оплати за послугу переробки;

в) чим вище ринкова ціна сировини, тим нижче частка даваль-
ницької сировини, що передається виконавцю у рахунок оплати
за послугу переробки.
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Для того, щоб здійснення операцій з давальницькою сирови-
ною не чинило тиск на економічні інтереси партнерів, необхідно
знайти оптимальні підходи до розрахунку частини сировини, що
передається підприємству-виконавцю у рахунок оплати за послу-
гу переробки.

Для розрахунку частки такої сировини пропонуємо застосову-
вати коефіцієнт кількісної оцінки давальницької сировини, який
можна розрахувати за формулою:
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де пер.Ц  — ціна за послуги переробки однієї тонни давальницької
сировини, що визначається підприємствами-партнерами в укла-
деному між ними договорі на переробку давальницької сировини
(справедлива вартість переробки);

д.сЦ  — ціна одиниці давальницької сировини, згідно договору
або діюча на ринку на момент переробки сировини.

Слід також згадати про таку форму розрахунку, коли підпри-
ємство-замовник залишає підприємству-виконавцю частину ос-
новної сировини, в рахунок оплати за послуги з переробки дава-
льницької сировини.

Враховуючи ціну на основну продукцію можна визначити її
частку, що залишається олійно-жировому підприємству як оплата
за надані ним послуги з переробки давальницької сировини:
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де ОПV  — частина основної продукції, що залишається підприєм-
ству-виконавцю в рахунок оплати за послуги переробки даваль-
ницької сировини;

перерЦ  — ціна за послуги переробки давальницької сировини
(справедлива вартість переробки);

р.ОПЦ  — ціна реалізації основної продукції, виготовленої з
одиниці давальницької сировини (справедлива вартість основної
продукції).

Дану формулу можна застосовувати і у випадках, якщо в
оплату залишається супутня продукція або зворотні відходи, при
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цьому використовувати ціни одиниці супутньої продукції та зво-
ротних відходів.

Запропонована методика кількісної оцінки дозволить на прак-
тиці розраховувати кількість сировини та продуктів переробки,
що залишаються підприємству-виконавцю в рахунок оплати за
послуги з переробки давальницької сировини з урахуванням су-
перечливих чинників, що прямо на неї впливають.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА
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На практике нередки случаи, когда коммерческая организа-
ция, отгрузив по договору купли-продажи товар своей дочерней
организации и показав реализацию, впоследствии прощает этот
долг.

В соответствии с налоговым законодательством Республики
Беларусь безвозмездная передача имущества в пределах одного
собственника реализацией не является и, соответственно, объек-
тов для обложения налогом на прибыль и налогом на добавлен-
ную стоимость (НДС) при такой передаче не возникает.

В этой связи у поставщиков товара имеют место следующие
проблемные вопросы, не имеющие однозначных ответов:

1) Необходимо ли в связи с прощением долга осуществлять
корректировку ранее произведенных в учете бухгалтерских запи-
сей, связанных с поставкой товара, отражением реализации и
уплатой налога на прибыль и НДС?

2) Включается ли сумма прощенного долга в состав внереали-
зационных расходов поставщика для целей налогообложения?




