
Чи виникає дохід у ЮО – платника ЄП третьої групи від продажу 

іноземної валюти, отриманої від здійснення операцій з експорту 

товарів, робіт, послуг? 
ЗІР, категорія 108.01.02 

Відповідно до п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України від 02 грудня                      

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доходом платника єдиного 

податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, 

відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в 

грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, 

визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. 

Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом 

гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання 

такого доходу (п. 292.5 ст. 292 ПКУ). 

Юридичні особи – платники єдиного податку, ведуть спрощений бухгалтерський облік 

доходів та витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування за методикою затвердженою 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику (п. 44.2 ст. 44 ПКУ). 

Визначення курсових різниць в бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до 

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193 зі змінами та 

доповненнями (далі – П(С)БО № 21).  

Згідно із п. 4 П(С)БО 21 курсова різниця – різниця між оцінками однакової кількості 

одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Валютний курс – установлений 

Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої 

країни.  

Відповідно до п. 8 П(С)БО 21 визначення курсових різниць за монетарними статтями в 

іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської 

операції в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової політики).  

Абзацом першим частини першої ст. 13 Закону України від 16 липня 1999 року                             

№ 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та 

доповненнями встановлено, що звітним періодом для складання фінансової звітності є 

календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого 

кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Тобто, датою звітного балансу є останній день 

кварталу. 

Враховуючи викладене, якщо іноземна валюта, яка надійшла на валютний рахунок 

платника єдиного податку від здійснення операції з експорту товарів (робіт, послуг), 

продається до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то у складі доходу 

враховується тільки позитивна різниця між доходом, отриманим від продажу цієї валюти, та 

доходом, отриманим від здійснення перерахунку такої іноземної валюти в гривні на дату її 

надходження на валютний рахунок. 



Якщо іноземна валюта, яка надійшла на валютний рахунок платника єдиного податку від 

здійснення операції з експорту товарів (робіт, послуг), до кінця кварталу (до дати звітного 

балансу) обліковується на рахунку, то на дату закінчення звітного кварталу платник має 

здійснити перерахунок такої іноземної валюти відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку з відповідним врахуванням у складі доходу тільки позитивної різниці 

від здійснення такого перерахунку.  

У разі продажу іноземної валюти після дати звітного балансу у складі доходу 

враховується тільки позитивна різниця між доходом, отриманим від продажу цієї валюти, та 

доходом, отриманим від здійснення перерахунку такої іноземної валюти в гривні на дату 

закінчення попереднього звітного кварталу. 


