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ТОРГОВЕЛЬНІ ЗНИЖКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ В ОБЛІКУ

Анотація. У пропонованій публікації розглядаються види торговельних знижок і порядок відображення
операцій з надання знижок у бухгалтерському обліку.
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Summary. Thispublication addresses thekinds oftrade discountsandorderof reflection of transactionsto offer
discountsin accounting.
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Постановка проблеми. За домовленістю сторін
постачальники можуть надавати торговим під�
приємствам знижки з відпускної ціни товарів.
Знижки є своєрідним інструментом із залучення
нових покупців, збільшення рівня продажів, за�
охочення постійних клієнтів. Таким інструментом
користуються практично всі суб’єкти господарю�
вання, зацікавлені в ефективному збуті своєї
продукції (товарів, робіт, послуг). Тому для них
актуальним є питання про правила відображен�
ня знижок у бухгалтерському обліку.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню цієї
проблеми приділяли велику увагу такі науковці,
як: Н. М. Грабова, В. В. Сопко, О. В. Лишилен�
ко, В. Д. Понікарпов, Ф. Ф. Бутинець, Й. Я. Дань�
ків та інші. Огляд літератури показав, що учені
досліджують ті або інші теоретико�методологічні
і практичні питання бухгалтерського обліку в
торгівлі, але такому аспекту, як надання знижок
покупцям як інструменту збільшення рівня про�
дажів та відображення цих операцій в обліку, при�
свячено недостатньо робіт. Практика показує, що
інформація, яку одержують менеджери, не по�
вністю задовольняє їх потреби.

Мета статті — розкрити теоретико�методо�
логічні і практичні питання бухгалтерського об�
ліку торговельних знижок.

Виклад основного матеріалу. У сучасній роз�
дрібній торгівлі великі супермаркети й інші ма�
газини роздрібної торгівлі зі значним вибором
товарів все частіше звертаються до такого методу
залучення покупців, як надання всіляких торго�
вих знижок. Застосування вказаного методу час�
то дає можливість отримувати додатковий при�
буток за рахунок збільшення товарообігу.

Знижка — умова операції купівлі�продажу,
при якій відбувається зменшення вартості про�
дажу товару [1, с. 394].

Знижки, як правило, пов’язані з формуван�
ням стійкого попиту на певний товар, завоюван�
ням ринку, стимулюванням постійних покупців
або з бажанням продавця у стислі строки позба�
витися від товару або продукції, що не має дос�
татнього попиту.

Основною метою надання знижок є:
— залучення до певної торговельної марки,

до товаровиробника або до підприємства торгівлі
покупців, які згодом можуть стати лояльними
клієнтами;

— згладжування падіння сезонного попиту на
ринку товарів (робіт, послуг) у період низької
купівельної активності;

— скорочення до мінімально можливого
рівня товарних запасів, схильних до впливу моди,
товарів, що не мають активного попиту, та товарів
зі строком зберігання (придатності, реалізації),
що закінчується;

— реалізація дослідних моделей і зразків то�
варів з метою ознайомлення з ними споживачів.

Згідно з ч. 4 ст. 15 Закону про захист прав
споживачів використання понять «знижки» чи
«знижена ціна» або інших аналогічних їм понять
дозволяється тільки, якщо:

— вони застосовуються до продукції, що реалі�
зується безпосередньо суб’єктом господарювання;

— такого роду знижка або зменшення ціни
надаються протягом певного та обмеженого пе�
ріоду часу;

— ціна продукції нижча за її звичайну ціну [2].
Існують різні види знижок. Так, Ф. Бутинець

пропонує наступну класифікацію знижок (рис. 1).

Рис. 1. Види знижок. Джерело: [1, с. 394]

Знижка за кількість товару, що купується,
надається покупцю, який закупив обумовлену
положенням про знижки партію товару.

Передсвяткові знижки надаються покупцям
у випадку закупівлі товарів у передсвяткові та
святкові дні.
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Сезонні знижки надаються покупцям у разі
сезонного розпродажу товарів, а також у випадку
сезонних закупівель товарів покупцями.

Знижка за придбання товару понад обумов�
лену суму надається покупцю у випадку, якщо
сума купівлі її перевищує обумовлену суму.

Спеціальні знижки надаються покупцям, у
яких продавець найбільш зацікавлений.

Конфіденційні знижки надаються на підставі
усної домовленості між сторонами.

Бонусні знижки надаються постійним покуп�
цям, якщо вони за певний період часу закупову�
ють обумовлену кількість товарів.

Знижки�сконто надаються покупцю у випадку
оплати вартості товару до настання строку платежу.

Н. Білова визначає, що найчастіше покупці
зустрічаються з такими видами знижок (рис. 2).

приклад, купальники, сонцезахисну косметику,
вентилятори тощо), а в кінці зими — відповідно
товари зимового асортименту (наприклад, хутряні
вироби, обігрівачі тощо).

Святкові знижки та знижки вихідного дня
відбуваються здебільшого напередодні свят (на
Новий рік та Різдво, День св. Валентина, 8 Берез�
ня, Великдень), у вихідні дні, у зв’язку з відкрит�
тям магазину або, наприклад, у зв’язку зі святку�
ванням знаменної для продавця дати.

Також надаються знижки на товари, що ма�
ють найменший попит або які наявні в декількох
розмірах, що залишилися (наприклад, остання
пара взуття).

Розмір знижки залежить від виду товару, об�
сягу продаж і встановлюється, як правило, у
відсотках до ціни товару або до вартості покупки.

Суму торговельних знижок (націнок) визнача�
ють або на підставі інвентаризаційних описів (обчис�
ленням торгової знижки за кожним товаром, внесе�
ним до опису, якщо наприкінці місяця проводилась
інвентаризація), або виходячи із середнього процента
торговельних знижок (націнок) до всієї маси реалі�
зованих і залишку нереалізованих товарів на підставі
спеціального наведеного далі розрахунку.

Порядок розрахунку торговельних знижок
(націнок):

1. До суми торговельних знижок (націнок) на
залишок товарів на початок місяця (кредитове
сальдо до рахунка «Торговельна націнка») додають
суму кредитового обороту за цим рахунком (одер�
жані знижки, зроблені націнки) і віднімають суму
обороту за дебетом рахунка (на інші списання).

2. До вартості реалізованих за місяць товарів
за продажними цінами (оборот за дебетом рахун�
ка «Собівартість реалізації») додають вартість
залишку товарів на кінець місяця (дебетове саль�
до рахунка «Товари»).

Обчислена сума знижок (націнок) на залишок
нереалізованих на кінець місяця товарів записуєть�
ся як кредитове сальдо субрахунка «Торговельна
націнка». Це дає змогу визначити купівельну ціну
залишку товарів як різницю між їх продажною
ціною і сумою знижок (націнок) на відповідну дату.

Сума знижок (націнок), які відносяться до
товарів реалізованих, списується способом «чер�
воного сторно» на дебет рахунка «Собівартість
реалізації» в кореспонденції з кредитом рахунка
«Торговельна націнка».

3. Діленням здобутої суми торговельних зни�
жок (націнок) на вартість реалізованих і зали�
шок нереалізованих на кінець місяця товарів і
множенням на 100 визначають середній процент
знижок (націнок).

4. Множенням вартості залишку нереалізова�
них на кінець місяця товарів на середній процент
знижок (націнок) і діленням на 100 визначають
суму торговельних знижок (націнок), які відно�
сяться до цього залишку.

Рис. 2. Види знижок. Джерело: [3, с. 19]

Рекламні знижки надаються всім покупцям,
інформацію про них зазвичай можна знайти у вітри�
нах та торговельних залах магазинів, у друкованих
ЗМІ, в Інтернеті, вона може звучати по радіо та з
екранів телевізорів, розміщуватися на транспорті.

Дисконтні знижки можуть використовувати
покупці, які здійснюють покупки в певному ма�
газині або придбавають товари однієї торговель�
ної марки. Дисконтну пластикову картку можна
отримати безоплатно при проведенні якоїсь рек�
ламної кампанії, а іноді її дарують при першій
купівлі, залучаючи в такий спосіб покупця до лав
постійних клієнтів. Такі знижки можуть бути
фіксованими (з чітко встановленим розміром
знижки у відсотковому виразі) або накопичуваль�
ними (розмір знижки визначається загальною
сумою сплачених грошей або кількістю покупок
за певний період — чим більше покупок зробить
покупець, тим вища буде знижка на картці).

Прогресивні знижки надаються при одночас�
ному придбанні декількох одиниць товару — чим
більшу кількість одиниць товару придбаває поку�
пець, тим вища знижка і відповідно нижча ціна.

Сезонні знижки та розпродажі зазвичай по�
чинаються наприкінці сезону. Так, у кінці літа
покупцю надається можливість придбати за зни�
женими цінами товари літнього асортименту (на�
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5. Відніманням із всієї суми торговельних
знижок (націнок) суми знижок (націнок), які
відносяться до залишку товарів, визначають суму
знижок (націнок), які відносяться до товарів ре�
алізованих (табл. 1).

Оскільки знижка надається покупцеві після
дати реалізації товару і покупець не може знати
фактичну вартість його придбання (зі знижкою чи
без неї), то він придбаває такий товар за вартістю,
зазначеною в документі постачальника з подаль�
шим коригуванням на суму наданої знижки.

У постачальника на суму знижок, наданих
покупцям за дострокову оплату товарів, зменшуєть�
ся дохід від реалізації і відображається в обліку у
складі інших вирахувань з доходу на субрахунку 704
«Вирахування з доходу». По дебету цього субрахун�
ка відображається сума наданих знижок, а по кре�
диту — списання суми вирахувань з доходу на
фінансові результати (дебет субрахунка 791 «Резуль�
тати операційної діяльності») [5, с. 82].

У податковому обліку знижки, надані після
продажу товарів, розглядаються як зміна суми ком�
пенсації вартості проданих товарів. Тому підпри�
ємство�продавець у цьому випадку повинно:

— зменшити валовий дохід відповідно до
п. 5.10 Закону про податок на прибуток [6];

— зменшити податкові зобов’язання з ПДВ
на підставі п. 4.5 Закону про ПДВ та виписати
Розрахунок коригування кількісних і вартісних
показників до податкової накладної (додаток 2
до податкової накладної) за умови, що покупець
є платником ПДВ [7].

Підприємство «Лотос», що здійснює оптову
торгівлю будівельними матеріалами, реалізувало
підприємству роздрібної торгівлі�платнику ПДВ
плитку тротуарну на суму 150000 грн. (без ПДВ —
125000 грн.; ПДВ 20 % — 25000 грн.). Первісна
(купівельна) вартість товару — 120000 грн. (без
ПДВ — 100000 грн.; ПДВ 20 % — 20000 грн.).

За умовами договору за дострокову оплату
відвантаженого товару (протягом трьох банківсь�
ких днів із моменту відвантаження) покупцю
надається знижка «сконто» в розмірі 4 %, тобто
6000 грн. (150000 грн. х 4 % : 100 %).

У податковому та бухгалтерському обліку ці
операції відображаються такими записами (табл. 2).

Відмінність у підходах зумовлює й розбі�
жності у схемах відображення товарних опера�
цій. Наприклад, компанія отримала товарів на
$ 1,000, але очікується дострокова оплата рахун�
ка зі знижкою у $ 10.

Варіант брутто:
1. Оприбутковування товарів:
Дт Товари 1,000
Кр Рахунки до сплати 1,000.
2. Сплата за товари:
Дт Рахунки до сплати 900
Кр Грошові кошти 900
3. Економія коштів у зв’язку з достроковою

оплатою рахунку:
Дт Рахунки до сплати 100
Кр Прибутки та збитки 100.
Таким чином, при використанні варіанта

брутто виникає два недоліки:

Таблиця 1
Розрахунок розподілу торговельних знижок (націнок)
на залишок нереалізованих на кінець місяця товарів

і на товари реалізовані

Джерело: [4, с. 425].

Для привертання уваги покупців до свого
товару та стимулювання постійних клієнтів про�
давці використовують такі варіанти:

— надання знижок у момент продажу товару.
При такому варіанті покупець отримує знижку відра�
зу, наприклад, за дисконтною пластиковою карткою,
за флаєром або в результаті моментального розігра�
шу розміру знижки за допомогою лототрона;

— надання знижок після продажу товару.
Типовим прикладом таких знижок є знижки
«сконто» — знижки за оплату раніше встановле�
ного строку. Ці знижки характерні для оптових
продавців, але в окремих випадках їх застосову�
ють і в роздрібній торгівлі, наприклад, при про�
дажі товару з відстроченням платежу.

Розглянемо детальніше облік знижок з ціни
товарів, що надаються після дати реалізації.
Особливістю обліку торговельних знижок у за�
рубіжних країнах є те, що вони пов’язуються не
з певними видами товарів, а з термінами сплати
рахунків. Якщо підприємство сплачує рахунки
контрагента раніше обумовленого терміну, воно
отримує знижку й сплачує меншу суму (простро�
чення платежу тягне за собою сплату пені). Та�
кий підхід призводить до формування за кожним
видом товару двох видів цін: брутто — ціна, що
вказана у товарному документі (рахункові, фак�
турі, накладній), та нетто — брутто�ціна за міну�
сом знижки за дострокову оплату.
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Таблиця 2
Порядок обліку знижок, наданих після продажу товарів

Джерело: [8, с. 21].

1) Завищена на $ 100 собівартість оприбут�
кованих товарів;

2) На цю ж суму відображений нереальний
прибуток.

Варіант нетто:
1. Оприбутковування товарів:
Дт Товари 900
Кр Рахунки до сплати 900
2. Оплата за товари:
Дт Рахунки до сплати 900
Дт Торговельна знижка 100
Кр Грошові кошти 1,000.
3. Економія коштів у зв’язку з достроковою

оплатою:
Дт Грошові кошти 100
Кр Прибутки та збитки 100.
Як наслідок величина нереального прибутку

коректується контрпасивним рахунком «Торго�
вельна знижка». Це має такий вигляд:

Дт Прибутки та збитки 100
Кр Торговельна знижка 100.
Слід визнати, що абсурдним виглядає запис

по кредитуванню рахунка «Грошові кошти» на
$ 1,000, а не на $ 900. Окрім того, у момент опри�
бутковування товарів ніхто не свідомий того, чи
будуть вони оплачені достроково.

На перший погляд, наведені записи вида�
ються складними. Проте сам підхід, пов’язаний
з наданням знижки саме з суми рахунка за до�
строковий платіж, а не з ціни тих чи інших то�
варів, є цілком виправданим у ринкових умо�
вах: грошові кошти є таким же товаром, як і
будь�який інший. Вони теж мають свою ціну й,
отже, чим скоріше вони обертаються, тим важ�
ливішою є величина цієї ціни.

Висновки. За домовленістю сторін постачальни�
ки можуть надавати торговим підприємствам зниж�
ки з відпускної ціни товарів. Від точності обчислен�
ня собівартості реалізованих торговельних знижок

залежить реальність виявленого фінансового резуль�
тату: завищення реалізованих торгових знижок (на�
цінок) призводить до необґрунтованого збільшення
прибутку, а зниження — до його зменшення.

У відповідності до прийнятої в Україні мето�
дології обліку у випадку, коли очікується достро�
кова оплата рахунка зі знижкою у 100 грн., бух�
галтерські проведення можуть мати такий вигляд
(виходячи з того, що доцільним, на наш погляд,
є варіант брутто�ціни):

1. Оприбутковування товарів:
Дт Товари 1000
Кр Розрахунки з постачальниками та підряд�

чиками 1000
• Оплата товарів:
Дт Розрахунки з постачальниками та підряд�

чиками 900
Кр Розрахунковий рахунок 900
3. Економія коштів у зв’язку з достроковою

оплатою:
Дт Товари 100
Кр Розрахунки з постачальниками та підряд�

чиками 100
У нашому випадку рахунок «Прибутки та

збитки» не задіяний у операції, надходження то�
варів відображається за реальною вартістю, кре�
дитовий оборот рахунка «Розрахунки з постачаль�
никами та підрядчиками» відображає фактичну
погашену кредиторську заборгованість.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Анотація. Стаття розкриває перспективи впровадження нових інформаційних технологій, що базуються
на сучасних програмних продуктах.

Ключові слова: управлінський облік, інновації, новітні технології, програмні продукти, управлінські рішення.

Summary. This article reveals the prospects for introducing of new information technologies based on modern
software products.

Key words: management accounting, innovations, new technologies, software, management decisions.

Постановка проблеми. Сьогодні від бухгал�
тера будь�якої галузі чекають не тільки акурат�
ного ведення обліку, правильного розрахунку
заробітної плати та податків, точного відобра�
ження проводок по документах, своєчасного
надання звітності до податкової інспекції та по�
забюджетних фондів, а також і кваліфікованих
порад у сфері управління підприємством під час
пошуку шляхів скорочення витрат, для більш
раціонального використання коштів, що знахо�
дяться у розпорядженні, для збільшення обо�
роту та прибутку. Багато часу й сил іде на об�
робку чималої кількості документів, контроль
оформлення тієї чи іншої господарської опе�
рації та угоди, на виконання обтяжливих ариф�
метичних розрахунків, перевірки даних на су�
міжних ділянках обліку, не говорячи про пошук
причин різноманітних невідповідностей. Крім
того, бухгалтеру потрібно регулярно досліджу�

вати велику кількість змін інструкцій та законів,
які регламентують ведення бухгалтерського об�
ліку та оподаткування, а за необхідності опера�
тивно вносити потрібні коригування. Особливо
непросто це робити, якщо той чи інший зако�
нодавчий акт вступає в силу «заднім числом».
Обов’язковою складовою роботи бухгалтерів та�
кож є підготовка великої кількості довідок та
звітів як для внутрішнього користування, так і
для надання в різні інстанції. І, напевно, люди�
на, яка має приблизне уявлення про бухгалте�
рію, із розмов знає, як важко буває готувати
квартальні та річні баланси. Очевидно, що ви�
конати весь вищезазначений обсяг задач, при�
чому в строго визначені податковими органами
строки (не зробивши при цьому жодної помил�
ки), без використання комп’ютерних технологій,
проблематично. Саме тому все більша кількість
бухгалтерів або вже використовують, або нама�


