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FEATURES OF BONUS ACCOUNTING: ACCOUNTING AND TAX ASPECTS

У статті узагальнено особливості обліку бонусних знижок у торгівлі.
Встановлено, бонусна програма — це найпоширеніша модель, за якої постійні покупці нако
пичують бонуси для подальшого обміну їх на матеріальні вигоди (дисконт, безоплатний товар
тощо).
Визначено, що бонус — це зобов'язання продавця надати покупцеві знижку за умови, що він
скористається своїм правом її отримання.
Доведено, що підприємство під час продажу певного товару надає покупцеві знижку, на яку
він може зменшити вартість своєї наступної купівлі.
Визначено, що бонусна картка не є електронним платіжним засобом. Вона визнається мате
ріальним активом, який прибуткується на баланс підприємства.
Встановлено, що покупець під час купівлі товару з нарахуванням бонусів набуває права ку
пити в майбутньому товар зі знижкою за рахунок списання (анулювання) бонусів, накопичених
на картці лояльності.
Визначено, що бонусні картки не мають самостійної цінності і самі собою жодної економіч
ної вигоди покупцеві / отримувачеві картки не дають.
Доведено, що для покупця бонусна програма є його правом у майбутньому придбати товар
зі знижкою. Продавець реалізацію товару за бонуси може обліковувати через надання знижки
(зменшення доходу) або шляхом заліку бонусів в оплату вартості проданого товару (списані
бонуси обліковують у витратах на збут).
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The article summarizes the features of accounting for bonus discounts in trade. It is established
that the bonus program is the most common model in which regular customers accumulate bonuses
for their further exchange for material benefits (discount, free goods, etc.).
It is proved that the bonus program helps to solve the problem with the changeable coin. So, instead
of giving a small amount of money, the seller may, at the buyer's choice, credit him with a "penny" on
the bonus card, or, conversely, write off part of the bonuses to pay for the goods.
It is determined that the bonus is the seller's obligation to provide the buyer with a discount,
provided he uses his right to receive it.
It is proved that when selling a certain product, the company gives the buyer a discount, which he
can reduce the value of his next purchase.
It is determined that the bonus card is not an electronic payment method. It is recognized as a
tangible asset that is earned on the enterprise's balance sheet.
It is established that the buyer acquires the right to buy a discounted product in the future by
purchasing (canceling) bonuses accumulated on the loyalty card when purchasing a bonusaccrued
product.
It is determined that if the buyer does not use them during the validity period, then they are written
off from the offbalance sheet account. Contingent liability information is disclosed in the notes to
the financial statements.
It is proven that the bonus program is used more often in retail supermarkets. That is, the goods
are initially paid at their full cost — without providing a discount at the time of sale.
It is determined that for every purchase the buyer accrues bonuses on his loyalty card, and the
accumulated bonuses he can spend in part or in full on the account of the next purchase.
It is determined that the bonus cards are not of their own value and do not give any economic
benefit to the buyer / recipient of the cards.
It is proved that for the buyer the bonus program is his right in the future to buy the discounted
goods. The seller can account for the sale of goods for bonuses either by providing a discount
(decrease in income) or by deducting bonuses in payment for the value of the sold goods (written off
bonuses are accounted for in sales costs).

Ключові слова: безоплатний товар, бонус, дисконт знижка, картка лояльності, матеріальні активи,
продавець, торгівля.
Key words: free goods, bonus, discount discount, loyalty card, tangible assets, seller, trade.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За динамічних умов сьогодення, пов'язаних з інтег
рацією України в європейське господарське товариство,
зростанням конкуренції у ринковій економіці, стрімким
розвитком інформаційних технологій з'явилася термі
нова необхідність впровадження нових ефективних
інструментів управління продажами товарів з метою
максимізації прибутку в сфері торгівлі. Попит на спе
ціальні пропозиції з боку покупців та клієнтів продов
жує зростати з кожним днем. Таким чином, все більше
роздрібних та оптових компаній з продажу товарів ос
воюють новий перспективний напрямок заохочень по
купців у торгівельної діяльності — програми лояльності.
Необхідність розроблення рекомендацій щодо обліку

операцій по розрахунках з покупцями з наданням зни
жок, бонусів та кеш беків, коректності відображення
таких операцій у фінансовій звітності компаній, правиль
ності визначення оптимального рівня інструментів зао
хочення покупців в рамках впровадження та ведення
ефективних програм лояльності зумовлює актуальність
дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
До проблематики розкриття суті та класифікації
програм лояльності зверталося багато науковців та вче
них економістів, зокрема: Т. Валентинова, М.І. Ларка,
М.В. Мірошник, В.А. Анохін, І.С. Олійник, І.В. Юрко,
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О.М. Карась, М.М. Іваннікова, Д.А. Козейчук, З.В. Ку
— продаж картки за грошову компенсацію;
лікова, І.П. Широченська. Праці названих вчених стали
— безоплатне надання картки всім, хто бажає, або
основою подальшого, докладнішого дослідження про при виконанні певних умов (одноразова закупівля на
грам лояльності, визначення проблем їх правильної певну суму або декілька покупок вище певної загальної
оцінки та класифікації для потреб ефективного управ суми).
ління продажами.
Якщо картки покупцям реалізують за гроші, то їх
продаж відображають із застосуванням субрахунків
МЕТА СТАТТІ
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" і
Метою статті є дослідження теоретико методичних 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів".
та практичних аспектів бухгалтерського обліку прода Під час безоплатної роздачі — їх вартість просто спи
жу товарів зі знижками та відображення таких операцій сують до складу витрат на збут (рахунок 93 "Витрати
в бухгалтерському обліку підприємства.
на збут").
Що стосується ПДВ, то реалізація бонусної картки
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
вважається постачанням, а отже, є об'єкт оподаткуван
МАТЕРІАЛУ
ня ПДВ.
У сучасному торговельному бізнесі утримання по
У момент продажу товару жодної знижки не на
стійних клієнтів є завданням номер один. Практично дається, а отже, в обліку відображається звичайна опе
всі великі роздрібні компанії для досягнення цих цілей рація реалізації товару за повною його вартістю. У бух
розробляють безліч програм лояльності. Серед них галтерському обліку визнаємо доходи і нараховуємо ПЗ
так звана бонусна програма. Це найпоширеніша мо з ПДВ на всю суму реалізації товару.
дель із дуже простою механікою роботи — постійні
Покупець у разі купівлі товару з нарахуванням бо
покупці накопичують бонуси для подальшого обміну нусів набуває права купити в майбутньому товар зі зниж
їх на матеріальні вигоди (дисконт, безоплатний товар кою за рахунок списання (анулювання) бонусів, нако
тощо). У покупця — учасника програми створюється пичених на картці лояльності. Причому цим своїм пра
ефект вигідних придбань та економії своїх коштів, а вом він може навіть не скористатися. Тому для цілей бух
продавець приваблює постійних клієнтів і розширює галтерського обліку нараховані бонуси доцільно вра
обсяги продажів. До того ж бонусна програма допо ховувати на позабалансовому субрахунку 042 "Неперед
магає вирішити питання з розмінною монетою. Так, бачені зобов'язання" (пп. 4 і 19 П(С)БО 11).
замість здачі дрібними грошима, продавець може, за
Якщо протягом строку дії бонусів покупець так
вибором покупця, зарахувати йому "копійки" на бо ними й не скористається, то їх списують з позабалан
нусну картку або, навпаки, списати частину бонусів у сового рахунку. Інформація про непередбачені зобо
рахунок оплати товару. Загалом інтерес до цієї про в'язання підлягає розкриттю в примітках до фінансо
грами цілком виправданий як з боку покупця, так і з вої звітності.
боку продавця.
Отже, бонусні картки не мають самостійної цінності
Програма лояльності (бонусна програма) викорис і самі собою жодної економічної вигоди покупцеві/от
товується частіше в роздрібних супермаркетах. Тобто римувачеві картки не дають. Це всього лише матеріаль
спочатку товар оплачується за повною його вартістю — ний носій права на знижку — жодного товару тут немає.
без надання знижки в момент продажу.
Суворо кажучи, покупцеві потрібна не сама картка, а
Водночас з кожної купівлі покупцеві нараховують право, яке має її пред'явник (купівлю за зниженими ціна
ся бонуси на його картку лояльності, а накопичені та ми тощо). Отже, і мінімальну базу потрібно визначати
ким чином бонуси він може витратити частково чи пов виходячи з вартості цього права. А оскільки немає ані
ністю в рахунок наступної купівлі. По суті, бонус — це звичайної ціни, ані ціни придбання цього права, отже,
зобов'язання продавця надати покупцеві знижку за мінімальної бази тут теж немає.
умови, що він скористається своїм правом її отриман
Загалом обережним платникам при безоплатній
ня.
роздачі карток безпечніше все ж нараховувати подат
Інакше кажучи, підприємство у разі продажу певно кові зобов'язання виходячи з мінімальної бази згідно з
го товару надає покупцеві знижку, на яку він може змен п. 188.1 ПКУ.
шити вартість своєї наступної купівлі. Коли умови про
Таким чином, для покупця бонусна програма є його
грами погоджені і затверджені, наступний крок — про правом у майбутньому придбати товар зі знижкою. Про
давець приступає до випуску бонусних карток.
давець реалізацію товару за бонуси може обліковувати
Згідно із п. 3 розд. І НП(С)БО 1, бонусна картка не є через надання знижки (зменшення доходу) або шляхом
електронним платіжним засобом. Вона визнається ма заліку бонусів в оплату вартості проданого товару (спи
теріальним активом, який прибуткується на баланс сані бонуси обліковують у витратах на збут).
підприємства на субрахунок 209 "Інші матеріали".
Первинна вартість такого активу визначається:
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
— у разі придбання в сторонньої організації згідно ДОСЛІДЖЕННЯ
з п. 9 П(С)БО 9;
Навіть стислий перелік основних проблем, які по
— у разі виготовлення власними силами на рівні ви стають перед бухгалтером у разі відображення в об
робничої собівартості згідно з П(С)БО 16 (п. 10 П(С)БО ліку операцій продажу товарів зі знижками дає підста
9).
ви зробити висновок про те, що у вітчизняній норма
Можна виділити два варіанти поширення бонусних тивній базі порядок відображення таких операцій вре
гульовано не повністю. Необхідним напрямом подаль
карток:
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ших досліджень у царині облікової системи є удос
коналення обліково аналітичного забезпечення опе
рацій з продажу зі знижками та бонусами з точки зору
деталізацій інформації про види і обсяги наданих зни
жок.
Удосконалення облікового відображення з метою
максимальної відповідності принципам бухгалтерсько
го обліку, яке має забезпечуватися коректністю вико
ристання відповідних рахунків бухгалтерського обліку,
є необхідною передумовою прийняття управлінцями
обгрунтованих рішень щодо доцільності надання тих чи
інших знижок, періоду їх дії, розміру та умови надання
з метою отримання найбільшого економічного ефекту
для господарюючого суб'єкта.
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