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Нагадаємо, таким платникам заборонено здій-
снювати розрах унк и у нег рошовій ф ормі 
(п. 291.6 ПК). Тому отримати від замовника про-
дукцію в рахунок виконаних робіт підрядник, 
який є єдинником першої – третьої груп, не може. 
В противному разі він ризикує втратити статус 
єдинника і буде вимушений перейти на загальну 
систему оподаткування.

Платники четвертої групи

Єдинникам четвертої групи, які надають по-
слуги, у тому числі сільськогосподарські, ін-
шим суб’єктам господарювання або фізособам, 

слід мати на увазі, що при розрахунку питомої 
ваги надані ними послуги (навіть сільсько-
господарські) не включаються до доходу від 
реалізації сільгосппродукції власного ви-
робництва. Такі послуги включаються лише до 
загальної суми доходу і, як наслідок, зменшують 
питому вагу.

Тож сільгосппідприємствам треба слідкувати, 
щоб дохід від надання послуг не становив біль-
ше як 25 % загальної суми доходу (і то якщо 
інших несільськогосподарських доходів він не 
має). Інакше з наступного року він втратить ста-
тус єдинника четвертої групи.

Руслана КРАСНОЩОК, редактор напряму 
«Бухгалтерський облік та оподаткування»

НАДАЄМО ТА ОТРИМУЄМО 
ПОСЛУГИ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

Із цієї статті ви дізнаєтеся: про порядок документального оформлення опе-
рацій за договором підряду з вирощування сільгосппродукції та їх відображен-
ня в бухгалтерському обліку замовника та підрядника.

Передача ТМЦ

Документальне оформлення 

Як відомо, для виконання робіт із вирощуван-
ня сільгосппродукції може використовуватися 
сировина як підрядника (виконавця), так і за-
мовника (ст. 839, 840 Цивільного кодексу, да-
лі ЦК).

Матеріали (насіння, добрива, пальне тощо) 
передаються замовником на підс таві Акта 

приймання-передачі матеріалів. Він ск ла-
дається в довільній формі, але має містити всі 
обов’язкові для первинного документа рекві-
зити: 

назву документа, дату і місце складання, но- •
мер; 

найменування, одиницю виміру, кількість і вар- •
тість переданої сировини (без ПДВ); 

посади і підписи осіб, відповідальних за здій- •
снення операції та правильність її оформлення, 
тощо. 

Наша порада. В акті доцільно дати посилання на пункт договору, відповідно до якого 
здійснюється ця передача, а також зазначити, що матеріали є власністю замовника.

Зі свого боку підрядник (виконавець) після за-
кінчення робіт повинен надати Звіт про вико-
ристання матеріалів (довільної форми). Під час 
його складання слід дотримуватися строків зві-
тування, зазначених у договорі. Звіт складається 
на підставі: 

Акта витрати насіння і садивного матеріалу  •
(сільгоспоблік, форма № ВЗСГ-4); 

Акта про використання мінеральних, орга- •
нічних і бактеріальних добрив та засобів хі-

мічного захисту рослин (сільгоспоблік, фор-
ма № ВЗСГ-3) – у разі застосування добрив 
та інших матеріальних ресурсів (фунгіцидів, 
гербіцидів тощо). 

Обидві форми затверд жено наказом Мін-
агрополітики від 21.12.07 р. № 929 (далі – На-
каз № 929). 

За наявності залишків їх слід повернути, вказав-
ши на це у Звіті. 
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Бухоблік 

Замовник не списує з балансу матеріали, пере-
дані підряднику, оскільки протягом усього про-
цесу виробництва право власності на них нале-
жить саме йому. На підставі звіту виконавця (див. 
вище) замовник списує їх на виробництво виро-
щуваної сільгосппродукції – у дебет відповідного 
субрахунка до рахунка 23 «Виробництво».

Підрядник відображає вартість отриманих від 
замовника матеріалів на позабалансовому суб-
рахунку 022 «Матеріали, прийняті для пере-
робки». Після використання матеріалів у вироб-
ництві їхня вартість відображається за кредитом 
цього субрахунка.

Вирощування сільгосппродукції

Бухоблік 

Підрядник відображає витрати, понесені ним 
для вирощування продукції на земельних ді-
лянках, що належать замовнику, як витрати на 
виконання робіт. Тому йому потрібно відкрити 
окремий субрахунок до рахунка 23 (наприклад, 
239 «Послуги з вирощування сільгосппродукції 
згідно з договором підряду № 1») і накопичувати 
там ці витрати. Вони обліковуватимуться як не-
завершене виробництво до моменту підписання 
акта приймання-передачі виконаних робіт.

Здійснення робіт підрядником в обліку замов-
ника не відображається доти, доки не буде під-
писаний акт приймання-передачі, крім випад-
ків витрачання виконавцем сировини замовника 
і подання останньому відповідного звіту.

Передача результатів 
роботи замовнику

Облік у підрядника

Як відомо, обов’язковою умовою догово-
ру підряду є передача замовнику результа-
тів роботи. Отже, після виконання всіх робіт, 
передбачених договором, підрядник має скласти 
акт приймання-передачі виконаних робіт 
(у довільній формі). На дату його підписання 
підрядник визнає дохід у сумі вартості робіт, 
зазначеній в акті, та відображає його за кредитом 
субрахунка 703  «Дохід від реалізаці ї робіт 
і послуг». Собівартість виконаних робіт слід 
віднести у дебет субрахунка 903 «Собівартість 
реалізованих робіт і послуг». 

Облік у замовника

Для замовника вартість робіт підрядника із виро-
щування сільгосппродукції за договором підряду 
є витратами на вирощування, які відносяться на 
окремий субрахунок до рахунка 23 на підставі 
акта виконаних робіт. 

Замовник на підставі акта приймання-передачі 
оприбутковує вирощену сільгосппродукцію на 
відповідний субрахунок до рахунка 27 «Продук-
ція сільськогосподарського виробництва», адже 
це його власність.

Залежно від того, як це передбачено обліковою 
політикою підприємства, замовник оприбутковує 
сільгосппродукцію (п. 12 П(С)БО 30 «Біологічні 
активи»):

або за справедливою вартістю, зменшеною на  •
очікувані витрати в місці продажу;

або за виробничою собівартістю відповідно до  •
П(С)БО 16 «Витрати». 

У даному випадку виробнича собівартість склада-
ється із вартості робіт із вирощування, виконаних 
підрядником, та вартості сировини, переданої 
підряднику (якщо така сировина передавалася).

Приклад

ФГ «Максим» (замовник) і ТОВ «Лан» (підряд-
ник) уклали договір підряду на вирощуван-
ня насіння соняшнику на земельних ділянках, 
що належать замовнику, загальною площею 
20 га.

За умовами договору замовник передає підряд-
нику для виконання робіт із вирощування паль-
не на суму 50 000 грн, насіння на 30 000 грн, 
добрива на 10 000 грн. Усі інші витрати здій-
снює підрядник із застосуванням власних тру-
дових та матеріальних ресурсів, а платою за 
виконані роботи є вирощена продукція з роз-
рахунку, що замовник отримує 5 ц із 1 га (тоб-
то 100 ц), а решта продукції має бути передана 
у власність підряднику.

Усього вирощено і зібрано 500 ц насіння со-
няшнику, з яких 400 ц передаються підряд-
нику (500 ц – 100 ц). Звичайна ціна 1 ц на-
сіння соняшнику – 780 грн (крім того ПДВ – 
156 грн).

Замовник згідно з обліковою політикою опри-
бутковує отриману сільгосппродукцію за ви-
робничою собівартістю.
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В обліку ці операції відображаються так:
(грн)

№ 
п/п

Зміст операції
Первинні 

документи

Бухгалтерський облік
у замов-

ника
 у підрядника

Сума
Дт Кт Дт Кт

1 2 3 4 5 6 7 8
Передача ТМЦ підряднику

1 Передано виконавцю:
– пальне Акт приймання-

передачі матеріалів
(довільної форми)

203* 203 022 – 50 000

– насіння 208 208 022 – 30 000

– добрива 208 208 022 – 10 000
* Передані підряднику матеріали доцільно перевести на окремий субрахунок (для здійснення внутрішньогосподар-
ського контролю).

Вирощування сільгосппродукції
2 Здійснено витрати на садіння, ви-

рощування та збирання насіння со-
няшнику

Звіт підрядника, акт 
форми № ВЗСГ-4, акт 

форми № ВЗСГ-3, облі-
кові та подорожні листи, 
табель обліку викорис-
тання робочого часу*, 
відомості нарахування 

зарплати, наряди на від-
рядну роботу тощо

– – 239 20, 22, 
661, 

651, 91 
тощо

120 000

3 Списано матеріали, передані замов-
ником

231 203, 
208

– 022 90 000

* Типова форма № П-5, затверджена наказом Держкомстату від 05.12.08 р. № 489 (далі – Наказ № 489).

Передача результатів роботи замовнику
4 Підписано акт із вирощування насін-

ня соняшнику (за звичайною ціною 
насіння соняшнику з урахуванням 
ПДВ, що є оплатою наданих послуг) 
(936 х 400 ц)

Акт приймання-передачі 
виконаних робіт 
(див. зразок 1)

231 631 361 703 374 400/ 
підрядник,

312 000/
замовник

5 Нараховано податкові зобов’язання 
з ПДВ/відображено податковий 
кредит із ПДВ

Податкова 
накладна

641 631 703 641 62 400

6 Відображено собівартість викона-
них робіт

Бухгалтерська довідка, 
калькуляція 

(див. зразок 2)

– – 903 239 120 000

7 Оприбутковано замовником насіння 
соняшнику за фактичною собівар-
тістю (312 000 + 90 000)

Акт 
приймання-передачі

27 231 – – 402 000

Розрахунки сільгосппродукцією із підрядником
8 Передано насіння соняшнику під-

ряднику як розрахунок за виконані 
роботи у кількості 400 ц за звичай-
ною ціною

Накладна (внутрігоспо-
дарського призначення) 

361 701 28* 631 312 000/
підрядник,

374 400/
замовник

9 Нараховано податкові зобов’язання 
з ПДВ/відображено податковий 
кредит із ПДВ

Податкова 
накладна

701 641 641 631 62 400

10 Списано собівартість насіння со-
няшнику (400 ц х 804)** Бухгалтерська 

довідка

901 27 – – 321 600

11 Відображено залік заборгованостей 631 361 631 361 374 400
* Отримане насіння соняшнику призначено для продажу, тому оприбутковується на рахунок 28 «Товари».
** Собівартість насіння соняшнику становила 804 грн/ц (402 000 грн : 500 ц).

Розрахунок калькуляції витрат за нашим прикладом див. у зразку 2.
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Акт приймання-передачі виконаних робіт
від 21.09.20 р. № 2/2020 

с. Першотравневе Дніпропетровської області

Ми, що підписалися нижче, ФГ «Максим» (код ЄДРПОУ 22222222) в особі голови Петренка Олега 
Олександровича, який діє на підставі статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, і ТОВ «Лан» 
(код ЄДРПОУ 11111111) в особі заступника директора Іваненка Петра Олександровича, який діє 
на підставі статуту (далі – Виконавець), з іншої сторони, склали цей акт (далі – Акт) про таке: 

1. Актом сторони підтверджують, що передбачений п. 1.2 договору від 08.04.20 р. № 2 комплекс 
робіт (послуг) із вирощування насіння соняшнику на землі Замовника площею 20 га здійсне-
ний Виконавцем у період з 9 квітня по 21 вересня (включно) у повному обсязі на загальну суму 
374 400 грн:

(грн)

№ 
п/п

Найменування послуги
Вартість 
на 1 га

Площа, га Усього

1 2 3 4 5
1 Комплекс робіт: передпосівний обробіток, сівба, оброблення 

та обприскування, збирання врожаю обсягом 500 ц
15 600 20 312 000

ПДВ 62 400
Разом із ПДВ 374 400

2. Акт складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному 
для Замовника і Виконавця, та є підставою для проведення розрахунків, строки яких визначено 
в п. 2.5 договору від 08.04.20 р. № 2.

3. Сторони не мають претензій одна до одної. 

 Від виконавця:      Від замовника:
 Заступник директора ТОВ «Лан»   Голова ФГ «Максим»
 (підпис) П. О. Іваненко     (підпис) О. О. Петренко

ЗРАЗОК 1

<...>
(грн)

№
п/п

Найменування 
статей калькуляції (витрат)

Загальна сума витрат на виконання комплексної по-
слуги з вирощування «____», грн (код КВЕД ____)
Передпосів-

ний обробіток 
поля

Сівба
Оброблення та 
обприскування

Послуга 
зі збирання

1 2 3 4 5 6
1 Основна і додаткова зарплата працівників, 

безпосередньо зайнятих наданням послуги
19 000 4 000 22 000 34 000

2 Нарахування на зарплату (ЄСВ) 4 180 880 4 840 7 480
3 Амортизація техніки 3 600 3 500 5 500 6 200
4 Загальновиробничі витрати 800 200 1 460 300
5 Інші витрати (вартість МШП, виданих пра-

цівникам для надання послуги)
Х 860 1 200 Х

Разом 27 580 9 440 35 000 47 980
Разом собівартість наданих послуг – 120 000 грн.
Вартість послуг на 1 га – 6 000 грн (120 000 грн : 20 га). 

<...>

ЗРАЗОК 2


