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ПЕРЕДМОВА
Важливість зовнішньоекономічних зв'язків для економічного та
соціального розвитку будь-якої країни є безперечною. Сучасний економічний
розвиток визначається все більш широким залученням країн до
міжнародного обміну. З'явився ряд додаткових об'єктивних факторів, що
визначають необхідність включення національних економік до світового
господарства, а саме — інтернаціоналізація виробничих процесів,
розширення географії руху грошових потоків, зміна самого характеру
зовнішньоекономічної діяльності, котра перетворюється на складову частину
відтворення.
На розвиток зовнішньоекономічної діяльності впливає не тільки
розвиток національної, а й світової економічної системи. В різних умовах їх
дії можуть бути злагоджені й суперечливі, позитивні й негативні,
результативні або ж безрезультатні. Об'єктивно це залежить від економічних
законів, які проявляються в конкретних формах зовнішньоекономічної
діяльності, суб'єктивно — від інтересів та цілей партнерів. Багатогранність
форм зовнішньоекономічної діяльності, які функціонують у міжнародному
розподілі праці, створює сприятливі умови для пошуку найбільш вигідних
варіантів співробітництва.
Зовнішньоекономічна діяльність охоплює всю різноманітність
взаємозв'язків національних суб'єктів господарювання з іноземними
партнерами, що обумовлює необхідність побудови класифікації за її
спрямуванням, формами та видами.
Отже, зовнішньоекономічна діяльність є узагальненим економічним
поняттям, яке характеризує взаємовідносини національної і світової
економічної систем з приводу виробництва, розподілу та споживання.
Тому зовнішньоекономічну діяльність можна розглядати як
невід'ємну частину їх багатогранної діяльності та як механізм реалізації
інтересів і цілей партнерів.
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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ
Мета. Формування системи теоретичних знань з обліку
зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій.
Завдання. Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення
методів і технології обліку найпоширеніших фінансових та господарських
операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів
господарювання України з іноземними контрагентами; набуття вмінь
документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних
операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку.
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності» є однією з
дисциплін, яка забезпечує якісну підготовку студентів за спеціальністю
«Облік і аудит». У навчальному плані вона викладається після основних
загальноекономічних дисциплін. Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної
діяльності» тісно пов’язана з такими дисциплінами, як: «Фінансовий облік
1», «Фінансовий облік 2», «Міжнародна економіка», «Звітність
підприємства» та інші.
В результаті вивчення дисципліни «Облік зовнішньоекономічної
діяльності» студент повинен
знати:
основні категорії і визначення теорії та методології обліку
окремих зовнішньоекономічних операцій;
структуру зовнішньоекономічних контрактів;
форми
первинних
документів,
якими
оформляються
зовнішньоекономічні операції;
особливості та порядок обліку зовнішньоекономічних операцій;
особливості оподаткування зовнішньоекономічних операцій;
порядок відображення зовнішньоекономічних операцій в
звітності підприємства.
вміти:
групувати об‘єкти обліку зовнішньоекономічної діяльності;
визначати первинну та митну вартість товарно-матеріальних
цінностей, робіт (послуг);
документально оформлювати операції зовнішньоекономічної
діяльності;
складати бухгалтерські проведення з обліку операцій
зовнішньоекономічної діяльності;
розраховувати обов‘язкові податки й платежі, що виникають
внаслідок здійснення зовнішньоекономічної діяльності, та складати
бухгалтерські проведення з обліку зобов'язань перед бюджетом.

5

2. ПРОГРАМА КУРСУ
Змістовий модуль1.
Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності та організація
обліку
Тема 1. Предмет, завдання і зміст дисципліни
Предмет, об'єкти та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.
Основні завдання курсу та принципи ЗЕД. Митний облік суб'єктів ЗЕД.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Ліцензування та
квотування поставок у ЗЕД. Валютний контроль.
Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості
відображення інформації в системі бухгалтерського обліку
Значення, зміст та структура зовнішньоекономічного договору.
Особливості укладання та виконання договорів в зовнішньоекономічній
діяльності.
Порядок
реєстації
зовнішньоекономічних
договорів.
Характеристика базисних умов поставки та особливості застосування правил
ІНКОТЕРМС. Бухгалтерський облік і контроль зобов'язань за
зовнішньоекономічними договорами.
Тема 3. Облік валютних операцій
Поняття валютних цінностей та операцій з ними. Курсові різниці:
поняття, порядок визначення та відображення в обліку. Рахунки в банках в
іноземній валюті: види, порядок відкриття, відображення операцій в
бухгалтерському обліку. Облік купівлі іноземної валюти. Облік продажу
іноземної валюти.
Тема 4. Облік розрахункових операцій
Особливості обліку розрахункових операцій. Загальні поняття про
міжнародні
розрахунки.
Організація
і
форми
розрахунків
за
зовнішньоекономічними операціями. Основні форми міжнародних
розрахунків. Відображення в бухгалтерському обліку розрахункових
операцій.
Змістовий модуль 2.
Облік експортно-імпортних операцій
Тема 5. Загальні засади здійснення експортно-імпортних операцій
Загальна характеристика цін поекспортно-імпортних операціях.
Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій. Порядок формування
цін.
Тема 6. Облік операцій з експорту
Загальні засади здійснення експортних операцій. Митне оформлення
експорту. Документальне оформлення експортних операцій. Оцінка товарів
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при експорті. Бухгалтерський облік експорту товарів (продукції). Облік
операцій з експорту робіт, послуг. Облік авансів, одержаних від іноземних
покупців.
Тема 7. Облік операцій з імпорту
Загальні засади здійснення імпортних операцій. Документальне
оформлення експортних операцій. Облік імпортних операцій. Облік податків
і обов’язкових платежів при здійснені імпортних операцій. Особливості
обліку операцій з імпорту робіт, послуг.
Змістовий модуль 3.
Облік інших зовнішньоекономічних операцій
Тема 8. Облік бартерних операцій та операцій з давальницькою
сировиною
Облік та оподаткування бартерних операцій. Поняття зустрічної
торгівлі, її форми. Поняття бартерних операцій у ЗЕД, їх оцінка. Бартерний
договір. Контроль за бартерними операціями. Бухгалтерський облік та
оподаткування бартерних операцій.
Облік та оподаткування операцій з давальницькою сировиною.
Поняття операцій з давальницькою сировиною. Контроль за проведенням
операцій з давальницькою сировиною. Порядок укладання договорів.
Документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною. Митне
оформлення операцій. Бухгалтерський облік та оподаткування операцій з
давальницькою сировиною.
Тема 9. Облік інвестиційних операцій
Загальні принципи здійснення іноземного інвестування в Україні.
Бухгалтерський облік та оподаткування операцій, пов'язаних з іноземними
інвестиціями. Основні принципи оцінки і обліку фінансових інвестицій.
Облік операцій повернення іноземних інвестицій. Особливості обліку на
господарських одиницях за межами України.
Тема 10. Облік кредитних операцій
Особливості обліку кредитних операцій. Порядок кредитування
субєктів зовнішньоекономічної діяльності. Види кредитів та їх відображення
в бухгалтерському обліку.
Тема 11. Облік службових відряджень за кордон
Поняття службового відрядження. Вимоги до складання авансового
звіту. Документальне оформлення відрядження за кордон. Порядок
розрахунків із застосуванням пластикових карток. Бухгалтерський
податковий облік витрат на закордонне відрядження.
Тема 12. Облік консигнаційних та комісійних операцій у
зовнішньоекономічній діяльності
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Поняття консигнаційних операцій. Загальна характеристика
консигнаційних та митних складів. Облік консигнаційних операцій у
зовнішньоекономічній діяльності. Поняття та комісійних операцій. Облік
комісійних операцій у зовнішньоекономічній діяльності.
Тема 13. Облік лізингових операцій у зовнішньоекономічній
діяльності
Загальні поняття, об'єкти і суб'єкти лізингу. Порядок проведення
розрахунків з лізингових операцій. Митне оформлення лізингових операцій.
Бухгалтерський і податковий облік лізингових операцій. Характеристикак
оперативного і фінансового лізингу.
Тема 14. Облік інших зовнішньоекономічних операцій
Облік реекспортних операцій. Облік реімпортних операцій. Імпорт
без увезення та експорт без вивезення. Поняття офшорних зон. Облік та
оподаткування операцій з підприємствами, розташованими в офшорних
зонах
Тема 15. Звітність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
Види
фінансової
звітності,
що
складається
суб’єктами
підприємницької діяльності України та представництвами іноземних
суб’єктів господарської діяльності. Бухгалтерська фінансова звітність.
Форми
статистичної
звітності,
що
складаються
суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності. Форми податкової звітності, щодо ведення
зовнішньоекономічної діяльності. Інші форми звітності.
3. ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ
У встановлені строки студент-заочник повинен виконати контрольну
роботу з курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності».
Контрольна робота має бути виконана в окремому зошиті. В роботі
обов’язково повинні бути заголовки по кожному питанню і перелік
використаної літератури. Зразок титульного листа контрольної роботи в
додатку 1.
Приступаючи до виконання контрольної роботи, студенту слід
опрацювати рекомендовану літера
4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Кожен варіант контрольного завдання містить п’ять питань: три
теоретичних і два практичні.
Відповідаючи на теоретичні питання (1-3), студент повинен зробити
детальну
викладку
матеріалів
щодо
особливостей
обліку
зовнішньоекономічної діяльності.
Четверте і п’яте питання є практичними. Вони передбачають
розв’язання двох задач.
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На першій сторінці вказується варіант і всі його питання та умова
задачі. На передостанній сторінці слід навести перелік літературних джерел,
які використані студентом при написанні роботи. Обов’язкова наявність
посилань на літературні джерела. Остання сторінка залишається для рецензії
викладача.
Варіанти завдання до виконання контрольної роботи наведені в
таблиці 1.
Таблиця 1
Варіант
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Питання 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Питання 2
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Питання 3
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Задача 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Задача 2
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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5. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
5.1. Теоретичні питання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Основні завдання курсу та принципи ЗЕД.
Предмет обліку зовнішньоекономічної діяльності.
Об'єкти і суб’єкти обліку ЗЕД.
Суб’єкти обліку ЗЕД.
Методи здійснення комерційних операцій.
Основні принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності в
Україні
Митний облік суб'єктів ЗЕД.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Органи валютного регулювання.
Нормативна база ЗЕД.
Ліцензування поставок у ЗЕД.
Квотування поставок у ЗЕД.
Валютний контроль.
Відповідальність суб'єктів ЗЕД.
Основні напрями зовнішньоекономічної діяльності.
Форми зовнішньоекономічної діяльності.
Види зовнішньоекономічної діяльності.
Методи регламентування зовнішньоекономічних операцій.
Фінансові посередники у зовнішньоекономічній діяльності.
Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності.
Основні положення міжнародних договорів (контрактів)
Значення, зміст та структура зовнішньоекономічного договору.
Поняття та функції договорів.
Види та форми зовнішньоекономічних контрактів.
Порядок укладання договорів.
Зміст зовнішньоекономічного контракту.
Структура зовнішньоекономічного контракту.
Особливості укладання та виконання договорів в зовнішньоекономічній
діяльності.
Фінансові та платіжні умови укладання договорів.
Особливості застосування правил "Інкотермс".
Страхування у зовнішньоекономічній діяльності.
Позовна давність у ЗЕД.
Легалізація документів та апостиль.
Бухгалтерський облік і контроль зобов'язань за зовнішньоекономічними
договорами.
Договірний процес підприємства.
Стадії договірного процесу.
Ціна у зовнішньоекономічному договорі (контракті).
Умови договорів, що впливають на облік господарських операцій.
Балансовий облік зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами.
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40. Позабалансовий облік зобов'язань за зовнішньоекономічними
договорами.
41. Форвардний валютний контракт.
42. Ф'ючерсний валютний контракт.
43. Стадії договірного процесу у зовнішньоекономічній діяльності.
44. Поняття валютних цінностей та операцій з ними.
45. Класифікація валют.
46. Поняття та види валютного курсу.
47. Поняття курсових різниць.
48. Сумові різниці.
49. Види валютних рахунків.
50. Динаміка валютних рахунків.
51. Ппорядок відкриття рахунків в банках в іноземній валюті.
52. Облік операцій на валютних рахунках.
53. Облік купівлі іноземної валюти.
54. Облік продажу іноземної валюти.
55. Аналітичний облік та облікові регістри з операцій в іноземній валюті.
56. Поняття міжнародних розрахунків, їх види.
57. Розрахунки за допомогою банківського переказу.
58. Акредитивна форма розрахунків.
59. Розрахунки за допомогою документарного інкасо.
60. Розрахунки чеками.
61. Розрахунки за допомогою векселів.
62. Готівкові розрахунки.
63. Бухгалтерський облік та оподаткування кредитних операцій в іноземній
валюті.
64. Позики, що надаються резидентами.
65. Кредити від нерезидентів.
66. Організація та відображення в обліку міжнародних розрахунків згідно з
умовами контрактів
67. Облік операцій з придбання іноземної валюти для розрахунків з
іноземними постачальниками
68. Облік операцій з продажу іноземної валюти
69. Страхування валютних та фінансових ризиків
70. Передумови здійснення експортних операцій.
71. Митне оформлення експорту.
72. Етапи митного оформлення товарів та інших предметів.
73. Документація в зовнішньоекономічній діяльності експортних операцій.
74. Оцінка товарів при експорті.
75. Податки та збори за митне оформлення експортних операцій.
76. Бухгалтерський облік та оподаткування експортних операцій.
77. Особливості визнання доходу в бухгалтерському обліку експортних
операцій.
78. Бухгалтерський облік експортних операцій за умов наступної оплати.
79. Бухгалтерський облік експортних операцій за умов передоплати.
80. Бухгалтерський облік та оподаткування реекспортних операцій.
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81. Порядок здійснення розрахунків за експортними операціями та
розрахунку ПДВ
82. Облік операцій з експорту товарів (робіт, послуг) за умови прямого
виходу підприємства на зовнішній ринок
83. Поняття та передумови здійснення імпортних операцій.
84. Методи визначення митної вартості при імпортних операціях.
85. Митні платежі при здійсненні імпортних операцій.
86. Оподаткування імпортних операцій.
87. Завдання обліку імпортних операцій.
88. Бухгалтерський облік імпортних операцій за умови наступної оплату.
89. Бухгалтерський облік імпортних операцій за умови передоплати.
90. Поняття та умови здійснення реімпортних операцій.
91. Порядок визначення первинної вартості імпортних товарів.
92. Облік операцій з імпорту товарів за умови прямого виходу підприємства
на зовнішній ринок.
93. Особливості обліку операцій з імпорту робіт, послуг.
94. Аналітичний облік та облікові регістри імпортних операцій.
95. Поняття та строки відрядження за кордон.
96. Документальне оформлення відрядження.
97. Розрахунок суми і порядок видачі авансу.
98. Облік авансів, виданих на відрядження.
99. Облік та оподаткування витрат за відрядженнями за кордон.
100. Затвердження звіту про відрядження.
101. Відповідальність за розрахунками з підзвітними особами.
102. Відображення розрахункових операцій в регістрах фінансового обліку.
103. Загальні принципи здійснення іноземного інвестування в Україні
104. Фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки і обліку
105. Облік інвестицій, які засвідчують відносини позики
106. Облік інвестицій, які засвідчують право власності на частку в майні
підприємства
107. Облік комісійних операцій у зовнішньоекономічній діяльності
108. Облік операцій з оренди активів у зовнішньоекономічній діяльності
109. Облік операцій з зовнішньоекономічною бартеру.
110. Поняття і форми зустрічної торгівлі.
111. Фактори, що зумовлюють розповсюдження різних форм зустрічної
торгівлі.
112. Поняття бартерних операцій у ЗЕД.
113. Оцінка бартерних операцій у ЗЕД.
114. Бартерний договір.
115. Контроль за бартерними операціями.
116. Бухгалтерський облік та оподаткування бартерних операцій.
117. Облік та оподаткування операцій з давальницькою сировиною.
118. Контроль за проведенням операцій з давальницькою сировиною.
119. Порядок укладання договорів при операціях з давальницькою
сировиною.
120. Документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною.
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121. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною.
122. Бухгалтерський облік та оподаткування операцій з давальницькою
сировиною.
123. Порядок та умови здійснення інвестиційної діяльності.
124. Порядок внесення іноземної інвестиції до статутного капіталу.
125. Порядок повернення іноземних інвестицій.
126. Порядок здійснення інвестицій в грошовій формі.
127. Оподаткування інвестицій та доходів від них.
128. Бухгалтерський облік іноземних інвестицій.
129. Поняття господарських одиниць іноземних підприємств.
130. Рахунок типу "Н".
131. Рахунок типу "П".
132. Інші поточні рахунки в іноземній валюту.
133. Готівкова іноземна валюта.
134. Майно представництв.
135. Бухгалтерський облік та оподаткування у представництвах.
136. Поняття фінансових інвестицій.
137. Умови інвестування за кордон.
138. Оподаткування операцій з інвестування за кордон.
139. Бухгалтерський облік операцій з інвестування за кордон.
140. Поняття та види фінансової звітності.
141. Баланс.
142. Звіт про фінансові результати.
143. Звіт про рух грошових коштів.
144. Звіт про власний капітал.
145. Примітки до річної фінансової звітності.
146. Консолідована звітність.
147. Статистична і звітність.
148. Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що знаходяться за
межами України.
149. Інша звітність про декларування валютних цінностей.
150. Звіт про податок на доходи нерезидентів.
5.2. Задачі
Завдання
скласти журнал реєстрації господарських операцій;
вказати первинні документи до кожної операції;
здійснити необхідні розрахунки.
Задача 1
ТзОВ «Полісся» 15.02 ц.р. відвантажило іноземному покупцю - фірмі
«Еккіно» - продукцію на суму 1000 дол. США. Кошти від покупця надійшли
на валютний рахунок 28.02 ц.р.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс НБУ, грн./дол. США
15.02
8,60
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28.02

8,65

Задача 2
ТзОВ «Полісся» уклало контракт з іноземним покупцем, в якому було
зазначено наступні валютно-цінові застереження:
«Сума даного договору становить 1200000 (один мільйон двісті тисяч)
російських рублів. Якщо у день, що передує дню платежу, курс російського
рубля відносно долара США зміниться порівняно з курсом російського рубля
відносно долара США на день, який передує дню підписання договору, що
становить 0,033 рос. руб. за один дол. США, зміниться і сума даного
договору у відповідній пропорції. Для розрахунку приймаються курси НБУ.»
Договір укладено 10.01 ц.р. Поставку проведено 12.01 ц.р. на умовах
РСА, а оплата на валютний рахунок надійшла 04.04 ц.р.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс НБУ, грн./рос. руб.
Курс НБУ, грн./дол. США
09.01
0,17622
8,39
10.01
0,17372
12.01
0,17448
31.01.
0,17340
28.02
0,17206
31.03
0,17105
03.04
0,17081
8,32
04.04
0,17079
Задача 3
ТзОВ «Полісся» 20.02 ц.р. подало до АКБ «Аваль» заяву на купівлю
1000 дол. США за договірним курсом 5,6 грн./дол. США. При цьому
комісійна винагорода банку за проведення операції складає 2 %, біржі -1 %.
Курс НБУ на дату придбання валюти - 5,4 грн./дол. США.
Задача 4
24.02 ц.р. на валютний рахунок ТзОВ «Полісся» надійшла передоплата
в сумі 1000 дол. США. 25.02 ц.р. Комісійна винагорода в розмірі 1 % від
суми договору:
а) сплачується банку з поточного рахунку;
б) утримується банком з виручки від реалізації валюти.
Курси валюти на дати здійснення операцій
Дата
Курс НБУ, грн./дол.
Курс МВБ, грн./дол.
США
США
24.02
8,50
8,60
25.02
8,55
8,60
Задача 5
ТзОВ «Полісся» експортує готову продукцію фірмі «REF».
Продукцію відвантажено 11.04 ц.р. Вартість поставки - 5000 дол. США. За
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згодою сторін розрахунки проводяться банківським переказом. Собівартість
продукції - 9500 грн., сума сплаченого мита - 850 грн., плата за митне
оформлення - 550 грн. Виручку від реалізації отримано 21.04 ц.р. Комісійні
банку за проведення розрахунків переказом становлять 200 грн.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс, грн./дол.. США
11.04
8,33
21.04
8,34
Задача 6
ТзОВ «Полісся» імпортує товари у фірми «Super». 04.04 ц.р. від
обслуговуючого банку надійшло повідомлення про готовність проведення
розрахунків з фірмою «Super». За згодою сторін розрахунки проводяться
банківським переказом. Товар надійшов 05.04 ц.р. Вартість товарів 5000 дол.
США, сума сплаченого мита - 840 грн., плата за митне оформлення -550 грн.,
ПДВ - 5508 грн. Комісійні банку за проведення розрахунків переказом
становлять 133 грн.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата Курс, грн./дол. США
04.04
8,33
05.04
8,34
Задача 7
04.04 ц.р. ТзОВ «Полісся» одержало повідомлення від фірми "Antares"
(США) про готовність відвантажити товар. В цей же день до обслуговуючого
банку АКБ «Національний кредит» була подана заявка про відкриття на
користь фірми «Antares» безвідзивного документарного покритого
акредитиву у сумі 5000 дол. США.
15.04 ц.р. АКБ «Національний кредит» передав ТзОВ «Полісся»
документи на право власності на товар. Товар одержано 20.04 ц.р. Мито
склало 840 грн., плата за митне оформлення - 550 грн., ПДВ - 5488 грн.
Комісійні банку за здійснення розрахунків за акредитивом 250 грн. Курси
НБУ на дати здійснення операцій
Дата Курс, грн./дол. США
04.04
8,33
15.04
8,34
20.04
8,32
Задача 8
04.04 ц.р. ТзОВ «Полісся» одержало повідомлення від фірми
«Antares» (США) про готовність відвантажити товар. В цей же день до
обслуговуючого банку АКБ «Національний кредит» була подана заявка про
відкриття на користь фірми «Antares» безвідзивного документарного
непокритого акредитиву у сумі 5000 дол. США.
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15.04 ц.р. АКБ «Національний кредит» передав ТзОВ «Полісся»
документи на право власності на товар. Товар одержано 20.04 ц.р. Мито
склало 840 грн., плата за митне оформлення - 550 грн., ПДВ - 5488 грн.
Комісійні банку за здійснення розрахунків за акредитивом 250 грн.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата Курс, грн./дол. США
04.04
8,33
14.04
8,34
20.04
8,32
Задача 9
ТзОВ «Полісся» 02.04 ц.р. повідомило фірму «Rose» (США) про
готовність відвантажити продукцію.
11.04 ц.р. до ТзОВ «Полісся» надійшло повідомлення від
обслуговуючого банку про відкриття на його користь акредитиву в сумі 5000
дол. США. Цього ж дня продукція, собівартість якої становила 12000 грн.,
була відвантажена на експорт. 11.04 ц.р. до обслуговуючого банку були
надані відповідні документи: ВМД, транспортна накладна. 21.04 ц.р. на
валютний рахунок надійшла виручка. Комісійні банку за виконання умов
акредитиву склали 1% від суми виручки. Курси НБУна дати здійснення
операцій
Дата Курс, грн./дол. США
11.04
8,33
21.04
8,34
Задача 10
02.01 ц.р. ТзОВ «Полісся» закупило у ТзОВ «Світанок» товари, які в
подальшому будуть продані на експорт. Вартість товарів - 1200 грн. в т.ч.
ПДВ.
ТзОВ «Полісся» 03.01 ц.р. повідомило фірму «Козе» (США) про
готовність відвантажити товар, облікова вартість якого 1000 грн.
11.01 ц.р. до ТзОВ «Полісся» надійшло повідомлення від
обслуговуючого банку про відкриття на його користь переказного
акредитиву
в
сумі
500
дол.
США.
Відповідно
до
умов
зовнішньоекономічного контракту частина коштів за акредитивом буде
автоматично спрямована на користь ТзОВ «Світанок». 11.01 ц.р. товари були
відвантажені на експорт. 20.01 ц.р. до обслуговуючого банку були надані
відповідні документи: ВМД, транспортна накладна. 21.01 ц.р. на валютний
рахунок отримано виручку.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс, грн./дол. США
11.04
8,33
21.04
8,34
Задача 11
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04.04 ц.р. ТзОВ «Полісся» одержало повідомлення від фірми
«Antares» (США) про відвантаження товару. В цей же день до
обслуговуючого банку АКБ «Національний кредит» була подана заявка про
відкриття на користь фірми «Antares»переказного акредитиву в сумі 5000
дол. США, згідно якого частина заборгованості буде перерахована
постачальнику експортера.
15.04 ц.р. АКБ «Національний кредит» передав ТзОВ «Полісся»
документи на право власності на товар. Товар одержано 20.04 ц.р. Мито
склало 840 грн., плата за митне оформлення - 550 грн., ПДВ - 5508 грн.
Комісійні банку за здійснення розрахунків за акредитивом 133 грн.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата Курс, грн./дол. США
04.04
8,33
15.04
8,34
20.04
8,32
Задача 12
04.04 ц.р. ТзОВ «Полісся» одержало товаросупровідні документи від
фірми «АВС» (СІЛА) про відвантаження товару. 05.04 ц.р. обслуговуючому
банку АКБ «Національний кредит» було надано інкасове доручення щодо
перерахування грошових коштів в іноземній валюті на рахунок експортера у
сумі 5000 дол. США. Після чого АКБ «Національний кредит» передав ТзОВ
«Полісся» документи на право власності на товар. 06.04 ц.р. товари надійшли
на підприємство.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс, грн./дол. США
04.04
8,33
05.04
8,34
06.04
8,33
Задача 13
ТзОВ «Полісся» 04.04 ц.р. повідомило фірму «May» (США) про
відвантаження продукції. Сума згідно контракту - 2000 дол. США.
Собівартість продукції - 7000 грн.
11.04 ц.р. на валютний рахунок надійшла виручка. Комісійні банку за
здійснення операції за інкасо склали 200 грн.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс, грн/дол. США
04.04
8,33
11.04
8,34
Задача 14
ТзОВ «Полісся» 01.04 ц.р. надало нерезиденту позику в сумі 10000
євро під 7% річних. Термін повернення позики - 01.11 ц.р. за умови сплати
відсотки в останній день кожного кварталу.
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Курси НБУна дати здійснення операцій
Дата
Курс, грн./євро
01.04
10,80
30.06
10,90
30.09
11,00
01.11
10,95
Задача 15
Кредитним договором, укладеним терміном на два роки, передбачено
щоквартальну сплату відсотків у розмірі 4 % від суми кредиту. На момент
реєстрації встановлено максимальну відсоткову ставку 10,0 % річних.
Задача 16
ТзОВ «Полісся» 01.04 ц.р. отримало від іноземного банку
короткостроковий кредит в сумі 100 тис. дол. США. Плата за кредит складає
10 % річних зі сплатою відсотків 20-го числа кожного місяця. Кредит було
повернуто 10.05 ц.р.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс, грн./дол. США
01.04
8,10
20.04
8,20
30.04
8,00
10.05
8,30
Задача 17
ТзОВ «Полісся» 10.06 ц.р. відвантажило товари на експорт японській
фірмі «Соло». Відповідно до вантажної митної декларації митна вартість
товару - 20000 дол. США, мито - 5 %, плата за митне оформлення - 0,2 %.
Собівартість реалізованих на експорт товарів -70000 грн. ТзОВ "Полісся"
оплатило послуги транспортної організації з перевезення товарів до пункту
навантаження в сумі 3600 грн. (в т.ч. ПДВ). Оплата за товар, що
експортується, надійшла 10.07 ц.р.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс НБУ, грн./дол. США
09.06
8,50
10.06
8,50
30.06
8,55
10.07
8,60
Задача 18
ТзОВ «Полісся» уклало договір про надання консультаційних послуг
Новгородському склозаводу (Росія). Згідно із зовнішньоекономічним
договором контрактна вартість наданих послуг - 1000 дол. США. Акт про
надання послуг був підписаний 10.06 ц.р. Собівартість наданих послуг склала
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3000 грн.
Оплата надійшла 20.06 ц.р. Курс НБУ за цей час не змінився і складав
5,6 грн./дол США.
Задача 19
ТзОВ «Полісся» уклало зовнішньоекономічний експортний контракт з
угорською фірмою «Здена» на поставку товарів контрактною вартістю 20
тис. дол. США.
18.01 ц.р. від іноземного покупця надійшла передоплата в сумі 5000
дол. США.
Поставка товару була проведена 03.03 ц.р. на всю суму. Купівельна
вартість експортованих товарів - 80000 грн. На митниці ТзОВ «Полісся»
сплатило мито - 5 % та плата за митне оформлення - 0,02 %.
Дебіторська заборгованість була погашена 01.04 ц.р.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс НБУ, грн./дол. США
18.01
8,46
02.03
8,51
03.03
8,51
31.03
8,42
01.04
8,43
Задача 20
04.05 ц.р. ТзОВ «Полісся» перерахувало попередню оплату за товар
іноземному постачальнику. 07.05 ц.р. товар було отримано. При цьому ТзОВ
«Полісся» сплатило мито - 1500 грн., плату за митне оформлення -150 грн.,
акцизний збір - 400 грн. та ПДВ - 11040 грн.
10.05 ц.р. весь товар було повернуто іноземному постачальнику. При
реекспорті ТзОВ «Полісся» понесено транспортні витрати - 120 грн. (в т.ч.
ПДВ), витрати на сплату мита - 500 грн. та плати за митне оформлення -50
грн. Кошти від іноземного постачальника надійшли 19.05 ц.р.
Курс НБУ протягом місяця був незмінним і становив 5,33 грн./дол.
США.
Задача 21
ТзОВ «Полісся» уклало договір з угорською фірмою «Моніка» на
імпорт товарів вартістю 3900 дол. США.
Імпортні товари було одержано 07.04 ц.р. На митниці було сплачено
мито - 2 %, плата за митне оформлення - 0,2 % та ПДВ. Крім того, за умовами
імпортного контракту оплата послуг з транспортування та страхування
вантажу здійснюється ТзОВ "Полісся". Відповідно до цього перевізнику було
сплачено 100 дол. США за доставку товару до місця призначення, а також
оплачені послуги української страхової компанії в сумі 500 грн. Оплата за
одержані товари була проведена 20.04 ц.р.
Курси валют на дати здійснення операцій
Дата
Курс НБУ, грн./дол. США
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06.04
07.04
20.04

8,80
8,80
8,60

Задача 22
ТзОВ «Полісся» 01.04 ц.р. імпортувало товари, вартість яких в
еквіваленті національної валюти становила 58000 грн. На митниці сплачено
мито - 2000 грн., плата за оформлення - 500 грн. В цей же день органам
митного контролю підприємство надало податковий вексель на суму ПДВ,
що склала 12000 грн.
Задача 23
ТзОВ «Полісся» 01.04 ц.р. імпортувало товари, вартість яких в
еквіваленті національної валюти становила 58000 грн. На митниці сплачено
мито - 2000 грн., плата за оформлення - 500 грн. В цей же день органам
митного контролю підприємство надало податковий вексель на суму ПДВ,
що склала 12000 грн. Вексель погашено 17.04 ц.р. грошовими коштами.
Задача 24
ТзОВ «Полісся» 10.03 ц.р. уклало зовнішньоекономічний договір з
нерезидентом про виконання останнім робіт з оформлення посуду на суму
1000 дол. США.
Роботи були виконані 05.04 ц.р. безпосередньо нерезидентом, а оплату
здійснено 25.04 ц.р.
Курси НБУна дати здійснення операцій
Дата
Курс, грн./дол. СІЛА
04.04
8,50
05.04
8,50
25.04
8,60
Задача 25
ТзОВ «Полісся» 10.04 ц.р. перерахувало нерезиденту попередню
оплату в розмірі 1200 дол. США. Товар було одержано 20.05 ц.р. в сумі 1000
дол. США. При ввезенні товару на митну територію України було сплачено
митний збір - 0,02 % та мито - 2 %.
Залишок коштів було повернуто 01.06 ц.р.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс, грн./дол. США
10.04
8,50
30.04
8,60
20.05
8,60
31.05
8,55
01.06
8,55
Задача 26
10.06 ц.р. ТзОВ «Полісся» відвантажило іноземному покупцю товар,
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собівартість якого 20070 грн.. Контрактна вартість товару - 5000 дол. США.
При експорті понесені транспортні витрати в сумі 1200 грн. (в т.ч. ПДВ).
Мине оформлення проведене через митного брокера, вартість послуг якого
360 грн. (в т.ч. ПДВ). На митниці сплачене мито - 2 % митної вартості товару,
плата за митне оформлення - 0,2 %.
16.06 ц.р. надійшла оплата від іноземного покупця.
26.06 ц.р. половина товару була повернута ТзОВ «Полісся». При
реімпорті понесені транспорті витрати в розмірі 600 грн. (в т.ч. ПДВ),
витрати з оплати послуг митного брокера - 240 грн. (в т.ч. ПДВ). На митниці
сплачено мито - 2%, плату за митне оформлення - 0,2 %, акцизний збір - 10 %
та ПДВ.
Кошти за реімпортний товар перераховані нерезиденту 29.06 ц.р.
Курси валют на дати здійснення операцій
Дата
Курс НБУ, грн./дол. США
10.06
8,33
16.06
8,34
26.06
8,32
29.06
8,32
Задача 27
02.10 ц.р. технологу ТзОВ «Полісся» Бажану Б.Н. видано аванс на
службове відрядження за кордон у розмірі 1037 євро. Офіційний курс НБУ на
цю дату - 6,00 грн./євро.
Мета відрядження: попередні переговори щодо можливості збуту
продукції на більш вигідних умовах в м. Дортмунд (Німеччина).
Тривалість відрядження - 4 дні.
Виїзд з м. Житомира - 04.10 ц.р., повернення до м. Житомира - 07.10
ц.р.
Задача 28
10.10 ц.р. Бажан Б.Н. надав в бухгалтерію звіт, до якого були додані всі
необхідні підтверджуючі документи. Курс НБУ на дату затвердження звіту
(12.10 ц.р.) склав 6,05 грн. / євро.
Варіант А - аванс на відрядження використано повністю в сумі 1037
євро. Варіант Б - аванс витрачено частково - на суму 1008,67 євро; Варіант В
- витрати на відрядження перевищили суму виданого авансу і склали 1050,50
євро.
Задача 29
ТзОВ «Полісся» уклало бартерний договір з польською фірмою
«Данута» на обмін товарів, контрактна вартість яких 10000 євро.
10.08 ц.р. було одержано товар від польського контрагента на повну
суму договору, при чому на митниці сплачено мито - 5 %, плата за митне
оформлення - 0,2 % та ПДВ.
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15.08 ц.р. було проведено зустрічну поставку, при якій на митниці
сплачено мито - 2 % та плата за митне оформлення - 0,2 %. Облікова вартість
відвантаженого товару - 50000 грн.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс НБУ, грн./євро
09.08
11,0
10.08
11,0
14.08
10,9
15.08
10,9
Задача 30
Фірма «Джонс» (англійський замовник) 20.08 ц.р. ввезла на територію
України непідакцизну давальницьку сировину на суму 20000 дол. США для
переробки на ТзОВ «Полісся» з умовою оплати послуг в сумі 4000 дол.
США. При ввезенні на суму мита в сумі 400 грн. та ПДВ було видано
простий вексель. Фактична собівартість переробки склала 4300 грн.
Готова продукція була відвантажена замовнику 10.09 ц.р.
Варіант А. Кошти від замовника надійшли на валютний рахунок ТзОВ
«Полісся» 20.09 ц.р.
Варіант Б. Фірма «Джонс» оплачує послуги з переробки частиною
виготовленої продукції, договірна вартість якої 4000 дол. США. Продукція
одержана на ТзОВ «Полісся» 20.09 ц.р. При її ввезенні на митниці сплачено
мито - 1000 грн., плата за митне оформлення - 200 грн. та ПДВ.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс НБУ, грн./дол. США
20.08
8,50
10.09
8,00
20.09
8,20
Задача 31
Згідно контракту ТзОВ «Полісся» (український замовник) 12.09 ц.р.
вивезло непідакцизну давальницьку сировину на суму 5000 дол. США для
переробки фірмі «Єва» (Англія). При вивезенні давальницької сировини було
сплачено митні збори в сумі 35 грн.
Готова продукція була оприбуткована 19.09 ц.р., за що було сплачено
плату за митне оформлення - 65 грн., мито - 650 грн. та ПДВ - 7560 грн.
Оплата за переробку давальницької сировини складає 1000 дол. США.
Розрахунок за послуги з переробки проводиться грошовими коштами 25.09
ц.р.
Курси НБУна дати здійснення операцій
Дата
Курс НБУ, грн./дол. США
12.09
8,00
19.09
8,25
25.09
8,20
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Задача 32
10.10 ц.р. засновники ТзОВ «Полісся» уклали установчий договір,
відповідно до якого розмір статутного капіталу товариства склав 110000 грн.
Внесок українського засновника склав 27500 грн., внесок іноземного
засновника - 15000 дол. США. Внески здійснено 20.10 ц.р.*
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс, грн./дол. США
10.10
8,50
20.10
8,60
31.10
8,30
Задача 33
ТзОВ «Полісся» 02.01 ц.р. нарахувало дивіденди засновникам:
засновнику-резиденту - 500,00 грн. засновнику-нерезиденту -300 дол. США.
Дивіденди виплачено 20.01 ц.р.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс, грн./дол. США
02.01
8,50
20.01
8,60
Задача 34
ТзОВ «Полісся» 10.01 ц.р. придбало пакет акцій (35% від загального
пакету) підприємства-нерезидента вартістю 20000 дол. США. Чистий
прибуток підприємства-нерезидента за поточний рік склав 4000 дол. США,
загальна сума нарахованих дивідендів - 3000 дол. США, додатковий капітал
підприємства-нерезидента збільшився на 500 дол. США. Курси НБУ на дати
здійснення операцій
Дата
Курс, грн./дол. США
10.01
8,4
31.12
8,3
Задача 35
ТзОВ «Полісся» 10.01 ц.р. придбало акції підприємства-нерезидента з
метою довгострокового розпорядження в кількості 500 шт. номінальною
вартістю 1 дол. США за акцію. Собівартість придбаних акцій склала 550 дол.
США. На 31.12 ц.р. котирування 1 акції підприємства-нерезидента знизилась
до 0,80 дол. США.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс, грн./дол. США
10.01
8,4
31.12
8,3
Задача 36
ТзОВ «Світ» 20.10 ц.р. подало до АТ Індекс Банк заявку на купівлю
1200 дол. США за договірним курсом 8,05 грн/дол. США. При цьому
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комісійна винагорода банку становила 2%. Курс НБУ на дату придбання
валюти (22. 10.) становив 8,08 грн/дол. США.
Задача 37
ВАТ «Зорі» подало заявку в банк про продаж 9000 євро.
Курс продажу на МВР становить 10,1 грн./ EUR.
Курс НБУ на дату списання коштів з валютного рахунку - 10,05 грн./
EUR.
Комісійна винагорода банку – 0,8% від балансової вартості проданої
іноземної валюти.
Задача 38
ВАТ «Зорі» подало заявку для придбання іноземної валюти на МВРУ у
сумі 26000 $ по ринковому курсу 8,07 грн/$.
Курс НБУ на дату зарахування іноземної валюти – 8,02 грн/$.
За придбання іноземної валюти передбачалась комісійна винагорода
банку у сумі 120 грн.
Підприємство перерахувало 135000 гривень, з урахуванням усіх витрат,
які пов’язані з цією операцією.
Задача 39
ТзОВ "Полісся" 20.08 ц.р. подало до АКБ "Аваль" заяву на купівлю
5600 дол. США за договірним курсом 5,06 грн./дол. США. При цьому
комісійна винагорода банку за проведення операції складає 2 %, біржі -1 %.
Курс НБУ на дату придбання валюти - 5,04 грн./дол. США.
Задача 40
ВАТ «Світ» 20.10. отримало на транзитний валютний рахунок виручку
в розмірі 25000 доларів США.
У цей же день здійснено продаж валютної виручки на
Міжбанківському валютному ринку. Згідно договору за розрахунково-касове
обслуговування банку сплачено комісійну винагороду в сумі 100 грн.
Курси валют:
НБУ – 8,05 грн./ $.
МВР – 8,09 грн./ $.
Задача 41
24.09 ц.р. на валютний рахунок ТзОВ «Полісся» надійшла передоплата
в сумі 4800 дол. США. 25.09 ц.р. Комісійна винагорода в розмірі 1 % від
суми договору: а) сплачується банку з поточного рахунку; б) утримується
банком з виручки від реалізації валюти.
Курси валюти на дати здійснення операцій
Дата
Курс НБУ, грн./дол.
Курс МВБ, грн./дол.
США
США
24.09
8,04
8,06
25.09
8,05
8,06
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Задача 42
ВАТ «Зорі» подало заявку в банк про продаж 14000 євро.
Курс продажу на МВР становить 10,56 грн./ EUR.
Курс НБУ на дату списання коштів з валютного рахунку - 10,62 грн./
EUR.
Комісійна винагорода банку становить 260 грн.
Задача 43
У зв’язку з браком коштів на поточному рахунку підприємства ТзОВ
«Світ» 15-го жовтня ц.р. прийняло рішення про реалізацію 2500 дол. США,
що знаходяться на поточному валютному рахунку.
Комісійна винагорода становить 1% від суми угоди та сплачується з
поточного рахунку після зарахування іноземної валюти.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Вид курсу
Величину курсу, грн./дол. США
НБУ
8,05
МВР
8,08
Задача 44
ВАТ «Зорі» уклало угоду з іноземною фірмою на експорт товарної
продукції.
Вартість контракту склала – 8000 доларів США.
10.10 надійшов аванс від іноземної фірми. Курс НБУ – 5,03 грн./$.
15.10 товарна продукція була відвантажена нерезиденту.
Курс НБУ – 5,06 грн./$.
Фактична вартість відвантажених товарів склала 30000грн.
Під час митного оформлення товарної продукції було сплачено:
митний збір – 0,8% від митної вартості товару;
мито – 12% від митної вартості товару.
Задача 45
ВАТ «Зорі» підписало контракт про надання інформаційних послуг
польській фірмі.
01.10. було здійснено експорт таких послуг на території України. Курс
НБУ - 8,04 грн./$.
Акт наданих послуг було підписано на суму 5800 доларів США.
Собівартість наданих послуг 18000 грн.
30.10. курс НБУ – 8,09 грн./$.
Оплата була здійснена 03.11. Курс НБУ – 8,10 грн./$.
Задача 46
Підприємство «Альянс» відповідно до зовнішньоекономічного
договору відвантажило на експорт товар на суму 1000 дол. США. Офіційний
курс долара (валюти платежу) на момент заповнення вантажно-митної
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декларації складав 5,04 грн / дол.. США. Сплачено митні збори в сумі 125
грн.
За даними бухгалтерського обліку собівартість реалізованого товару
становить 5000 грн.
Курс НБУ на кінець звітного періоду становить 8,06 грн./ дол. США.
У наступному звітному періоді було зараховано експортну виручку.
Курс НБУ на цю дату склав 8,07 грн./дол. США.
Задача 47
Підприємство «Альянс» експортує товар вартістю 2000 євро. Курс НБУ
на дату оформлення вивізної ВМД склав склав 10,12 грн./ євро. Вартість
вивезеного товару оплачено в наступному звітному періоді.
Курс НБУ на останній день звітного періоду склав 10,10 грн./ євро.
На момент одержання виручки курс склав 10,14 грн./ євро. За даними
БО с/в реалізованого товару становить 10000 грн.
Сума сплачених митних зборів становить 810 грн.
Задача 48
Підприємство отримало аванс від нерезидента в розмірі 4200 євро.
Курс НБУ на дату надходження авансу склав 10,10 грн./ євро. Курс НБУ на
останній день звітного періоду склав 10,12 грн./ євро. На дату оформлення
вивізної ВМД курс склав 10,10 грн./ євро.
За даними БО, собівартість реалізованого товару склала 25000 грн.
сума сплачених митних зборів склала 720 грн.
Задача 49
ТОВ «Гера» займається виробництвом меблів та уклало угоду з
італійською фірмою на імпорт обладнання.
Угодою передбачено імпорт на суму 7500 дол. США. Всі витрати з
транспортування та страхування сплачує нерезидент.
26.10. товар надійшов на митну територію України. Під час митного
оформлення ТОВ «Гера» сплатило:
акцизний збір – 5%;
митний збір – 0,3%;
мито – 8%.
01.11. вітчизняним підприємством були перераховані кошти
нерезиденту в рахунок погашення кредиторської заборгованості.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс НБУ, грн./дол.. США
26.10
8,02
30.10
8,03
01.11
8,05
Задача 50
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22.10. відповідно до бартерного зовнішньоекономічного договору були
отримані матеріали від нерезидента. Контрактна вартість угоди – 10000 дол.
США. Курс НБУ – 8,04 грн./$.
Митні витрати:
мито – 8 %;
митний збір – 0,2 %.
30.10. Курс НБУ – 5,08 грн./$.
12.11. була відвантажена товарна продукція. Курс НБУ – 8,06 грн./$.
Балансова вартість товарної продукції – 35000 грн.
Митні витрати:
митний збір – 0,4 %.
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