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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ПРЕТЕНЗІЙ 
 
Законодавством України передбачено порядок проведення розрахун-

ків між підприємствами, підприємствами і фізичними особами як у безго-
тівковій формі, так і за готівку. Порядок розрахунків безготівковими кош-
тами викладено в Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в на-
ціональній валюті» [1]. Встановлена гранична сума розрахунків готівкою 
одного підприємства з іншим протягом одного дня у розмірі 10 тис. грн. 
[2]. 

У ході виконання договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг 
постачальниками або покупцями с.-г. продукції виникають ситуації, в яких 
сторони змушені вдаватися до примусового виконання умов договорів сто-
роною, яка не виконала їх або виконала частково. Це може бути пов’язано 
із переплатою по рахунках постачальників, низькою якістю матеріалів, що 
надійшли, нестачі їх в дорозі понад норми природних втрат тощо. Резуль-
татом є недоотримання коштів або їх незапланована витрата. 

Підставою для відображення претензій є товарно-транспортні накла-
дні, акти приймання робіт, рахунки-фактури, сертифікати якості та ін. Для 
контролю за погашенням претензій пропонуємо ввести наступний доку-
мент (таблиця 1). 

Отже, для оперативного управління та своєчасного прийняття рішень 
про погашення претензій та недопущення переходу дебіторської заборго-
ваності у безнадійну пропонуємо в управлінському обліку ввести документ 
Відомість погашення претензій. 
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ДП НДГ «Родниківка»  
(підприємство, організація) 

 
Відомість погашення претензій 
за період з 01.01 по 31.12.2008 р. 

 

Дата 
Покупець/ 
постачаль-

ник 

Документ, за даними яко-
го встановлено недопос-

тавку продукції 

Сума ви-
ставленої 
претензії, 

грн. 

Сума претензії (грн.): Кореспонде-
нція рахунків 

назва дата номер перерахо- отримана Дт Кт 



вана 

1.02.08 ВТФ 
«Сяйво» 

Рахунок-
фактура 30.01.08 23 500,00 100,00 – 361 311 

5.04.08 ТОВ 
«Металіст»

Товарно-
транспо-
ртна 

накладна 

03.04.08 18 345,00 345,00 – 361 311 

4.09.08 «Уманьхі-
магро» 

Рахунок-
фактура 02.09.08 31 245,50 – 245,50 311 374 

9.11.08 ДП «Укра-
гросоюз» 

Товарно-
транспо-
ртна 

накладна 

08.11.08 25 410,00 – 410,00 311 374 

… … … … … … … … … … 
Всього х х х х х 445,00 655,50 х х 

 
Бухгалтер ________________ 

(підпис) 
 


