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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Операції з давальницькою сировиною є поширеним яви-

щем — нестача або повна відсутність виробничих потужнос-
тей для виготовлення необхідної продукції на одному
підприємстві (замовник) та потреба повноцінного їх викори-
станні та забезпечення працею виробничого персоналу іншо-
го (переробник) — є вагомою причиною для їх існування.

Давальницька сировина — це сировина, матеріали, на-
півфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власн-
істю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передають-
ся іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для вироб-
ництва готової продукції. Надалі така продукція або її частина
повертається власнику або за його дорученням передається
іншій особі (пп. 14.1.41. Податкового кодексу України) [3].

Операціями з давальницькою сировиною є операції з
переробки (обробки, збагачення чи використання) даваль-
ницької сировини. Ці операції не залежать від кількості за-
мовників та виконавців, а також етапів (операцій). Вони про-
водяться з метою одержання готової продукції за відповід-
ну плату [7].

До операцій з давальницькою сировиною належать опе-
рації, в яких сировина замовника на конкретному етапі її
переробки становитиме не менше 20% загальної вартості
готової продукції (пп. 14.1.134 ПКУ) [3].

Право власності на рухому річ, створену особою шля-
хом переробки з матеріалу, що їй не належить, набувається
власником матеріалу за його бажанням, якщо інше не вста-
новлено договором або законом (ч. 3 ст. 332 Цивільного
кодексу України) [1].
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І. Заруби, В.О. Іваненко, B.C.Карєтнікова, О.Р. Кіляр,
Ю.А. Кузьмінcький, В.М. Лемеш, Л.С. Стецюка, Н.М. Таба-
ки, A. Ткач, В.О. Терновського, В.Ю. Федяєвої та ін. Питан-
ня договірного оформлення операцій з давальницькою си-
ровиною є актуальним у працях таких вітчизняних вчених, як
І.В. Бабіч, Л.О. Чорної, Ю.Н. Шабанова, С.І. Шведи, а також
зарубіжних — С. Авдашевої, О.Н. Біліченко, Р. Кашина,
І. Ковалевича, В.М. Утропова та ін. Однак недостатньо дос-
лідженими залишаються питання сутності договору щодо
операцій з давальницькою сировиною, його найважливіших
умов, особливостей процесу оформлення, що вимагає по-
дальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у розгляді сутності операцій з да-

вальницькою сировиною та особливостях правової приро-
ди договору на переробку давальницької сировини.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Операції з давальницькою сировиною на території Ук-

раїни в основному відбуваються за 2 схемами:
1. Ввезення сировини іноземного замовника, безпосе-

редньо переробка та вивезення.
2. Замовник передає давальницьку сировину для виго-

товлення готової продукції, а виконавець здійснює необхідні
операції з такою сировиною на території України. Як відбу-
вається переробка давальницької сировини в Україні, які ва-
ріанти розпорядження відходами переробки, можливо або
ні назвати такі операції толінгом — це відкриті питання. У
широкому змісті толінгові операції — це порядок органі-
зації виробництва з переробки давальницької сировини,
умови й форми розрахунків за послуги з переробки, спосо-
би реалізації готової продукції, виготовленої з давальниць-
кої сировини все ж таки у зовнішньоекономічній діяльності.
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Але поняття "переробка давальницької сировини" ширше
за поняття "толлінг". Поняття "переробка давальницької
сировини" є загальним поняттям, а поняття "толлінг" є част-
ковим по відношенню до загального і входить до поняття
"переробка давальницької сировини". Операції з даваль-
ницькою сировиною (толінг) — це проведення зовнішньое-
кономічних операцій з безмитним ввезенням та вивезенням
сировини і ресурсів (давальницької сировини).

Важлива підстава для віднесення операції до толінгу: си-
ровину, яка ввозиться або купується на території країни пере-
робки, переробне підприємство вносить під безмитний режим.

Основними моментами, що відрізняє давальницьку си-
ровину від інших є:

— право власності як на давальницьку сировину, так і
на готову продукцію, вироблену з такої сировини, належить
замовнику, якщо інше не встановлено договором;

— виробник надає тільки послуги з переробки сирови-
ни за плату.

Перш за все між суб'єктами господарювання з давальниць-
кої сировини укладається договір. Він завжди лежить в основі
взаємодії сторін щодо використання давальницької сировини.

Назва договору має відповідати його сутності (договір з
переробки давальницької сировини або на виготовлення про-
дукції з давальницької сировини). Предмет договору на пере-
робку давальницької сировини — одна сторона передає своє-
му контрагенту сировину на переробку або обробку з метою
отримати назад готову продукцію. У статті 837 ЦКУ є більш
загальний договір, який називається договір підряду, але до-
говір з переробки давальницької сировини — це різновид до-
говору підряду з елементами постачання, зберігання або іншо-
го договору, які не впливають на його правову природу. До-
говір підряду може бути на виготовлення, обробку, перероб-
ку, ремонт речі або виконання іншої роботи з передачею ре-
зультатів цієї роботи замовнику. Згідно договору підрядник
несе відповідальність за використання матеріалу при виконанні
роботи (ст. 840 ЦКУ), також має надати замовникові звіт про
використання матеріалу та повернути залишок [1].

Основні характеристики договору з переробки даваль-
ницької сировини:

— давальницька сировина (матеріали, напівфабрикати,
комплектуючі) повинні бути власністю замовника;

— мета передачі сировини на переробку — отримання
з нього готової продукції;

— на кожному етапі переробки сировини його вартість
повинна складати не менш 20 % загальної вартості готової
продукції;

— переробка сировини здійснюється в строгій відпові-
дності з технологією та її етапи зафіксовані у договорі;

— переробка виконується за плату, яка включає витра-
ти підрядника та плату за виконану роботу;

— переробка сировини в рамках зовнішньоекономіч-
ної діяльності повинна спричинити зміну класифікаційного
коду товару згідно УКТЗЕД на рівні будь-якого з перших
чотирьох знаків (ч. 4 ст. 40 МКУ) [4].

Взагалі для будь-якого договору існують певні істотні умо-
ви, але для договору з переробки давальницької сировини
конкретні норми законодавством не встановлені. Тільки стан-
дартні умови: предмет, ціна, строк (згідно з ч. 3 ст.180 ГКУ) [2].

У договорі підряду також зазначається:
— норми витрат матеріалу;
— строки повернення залишку матеріалів до основних

відходів;
— відповідальність виконавця за невиконання або не-

належне виконання своїх обов'язків.
Окремо треба висвітлити таку умову договору, як ви-

мога до давальницької сировини — обов'язково треба роз-
писати вид сировини, його якість, кількість (одиниці вимі-
ру), обсяг; може бути прописаний окремо строк у випадку
неякісної або некомплектної сировини.

Ще одна умова — вимоги до готової продукції — ці дані
допомагають розкрити сутність договору. Треба вказати вид,
найменування готової продукції, яка повинна бути виготов-
лена з сировини, її кількість та якість (згідно технологічній
схемі та ДСТУам). Асортимент готової продукції з її про-
центним виходом фіксуються у додатку до договору.

Умова — технологічна схема переробки — взагалі це
основні етапи переробки сировини, які відображають сам
процес. Але ще необхідно вказати кількісні показники си-
ровини на кожному етапі переробки з обгрунтуванням його
технологічних витрат та співвідношення показників сирови-
ни та готової продукції. Схему також викладають у додатку.

Наступна умова — умови поставки сировини та про-
дукції. Тут необхідно передбачити конкретні строки постав-
ки (або графік), транспорт, порядок здавання — прийман-
ня. Доцільно умови поставки пов'язати з правилами Інко-
термс, але не обов'язково (це стосується тільки договору
між резидентами).

 Далі — умови оплати робіт підрядника — сторони по-
винні узгодити загальну вартість переробки сировини та го-
тової продукції, визначити порядок розрахунку та їх фор-
му. Ціна робіт підрядника повинна включати відшкодуван-
ня його витрат та оплату за виконану роботу (згідно з ч. 3
ст. 843 ЦКУ) [3]. Частину продукції, яка призначена для роз-
рахунків, підрядник може залишити у себе й не віддавати
замовнику. Такі дії можливі, якщо це прописано у договорі.

Остання умова — залишки та відходи. Можливі наступні
варіанти:

— їх повертають замовнику;
— вони залишаються у підрядника;
— залишки (відходи) передаються підряднику у якості

оплати за договором;
— залишки (відходи) відчужуються — обговорюється

ціна для підрядника;
— залишки (відходи) підлягають утилізації підрядником

— необхідно позначити вартість його послуг.
Залишилися умови: відповідальність сторін, форс-ма-

жор, порядок вирішення суперечок. Це стандартні положен-
ня, але ігнорувати їх зміст не можна.

Операції з давальницькою сировиною оформлюються
такими етапами для резидентів:

— укладання договору;
— приймання сировини на склад згідно з актом прий-

мання — передачі та іншими документами (товарно — транс-
портна накладна та ін.);

— відпуск сировини на виробництво (відповідно до на-
кладної на відпуск матеріалів);

— виготовлення продукції (акт про фактичний випуск
продукції у кількісному виразі);

— передача на склад виробленої продукції та відходів
сировини;

— надання замовнику звіту про фактичне використан-
ня сировини та акта виконаних робіт (наданих послуг) з пе-
реробки сировини;

— передача замовнику продукції, відходів та залишків
сировини за актом приймання — передачі;

— отримання плати від замовника за надані послуги [7].
Існує певний порядок документального оформлення

основних етапів операцій з давальницькою сировиною.
Перш за все необхідно оформити наступні документи:

— акт примання-передачі давальницької сировини у
переробку;

— звіт виконавця (переробника) про використання да-
вальницької сировини;

— акт примання-передачі конкретного виду готової про-
дукції та акта виконаних робіт щодо переробки давальниць-
кої сировини [5].

 Також замовнику та переробнику необхідно оформи-
ти внутрішні первинні документи. Згідно з статтею 147 Мит-
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ного кодексу України переробка на митній території — це
митний режим, згідно з яким іноземні товари підлягають у
встановленому порядку переробці. До них не застосовують-
ся заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, за умови подальшого ре експорту продуктів пе-
реробки.

Для нерезидентів операції з давальницькою сировиною
оформлюються наступними етапами:

— визначення обмежень або заборони для ввезення
окремих видів товарів на територію України з метою пере-
робки;

— укладання зовнішньоекономічного договору на ви-
готовлення продукції з давальницькою сировиною, затвер-
дження норм витрат сировини, кошторису на виготовлення
продукції;

— отримання письмового дозволу податкового органу
на переробку товарів на території України;

— проведення митного оформлення сировини у митно-
му режимі;

— оприбуткування сировини на склад виробника згідно
з документами ( акт приймання — передачі чи іншими доку-
ментами).

— відпуск сировини у виробництво згідно з накладною
на відпуск;

— виготовлення продукції;
— передача на склад виробленої продукції та відходів

сировини;
— надання замовнику для підтвердження звіту про фак-

тичне використання сировини;
— проведення митного оформлення продукції, відходів

та залишків сировини у митному режимі реекспорту [7].
Для того, щоб отримати письмовий дозвіл податкового

органу на переробку товарів на митній території України
постійно, треба надати такі документи:

— зовнішньоекономічні договори, на підставі яких
здійснюється переробка товарів, де зазначається обов'язків
обсяг виходу продуктів переробки та конкретний обсяг і
строки її виконання;

— технологічні схеми переробки в яких зазначаються
всі етапи переробки та процесу перетворення товарів на
продукти переробки, кількісні показники товарів, наймену-
вання та кількість відходів переробки;

— договори на переробку товарів з іншими підприєм-
ствами, якщо деякі операції здійснюються іншими підприє-
мствами ( ч. 2 ст. 149 МКУ).

Існують деякі обмеження з переробки імпортної сиро-
вини:

— максимальний строк переробки — 365 днів (ст.151
МКУ);

— право податкового органу відкликати дозвіл на пе-
реробку — у разі виявлення недостовірності даних (ч. 9 ст.
149 МКУ);

— необхідність подання переліку українських товарів
витрачених під час переробки іноземних товарів податко-
вому органу (ст. 154 МКУ);

— відповідальність за порушення порядку здійснення
операцій з переробки у вигляді штрафу 17000 грн. (ст. 480
МКУ) [4].

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши особливості операцій з давальниць-

кою сировиною треба відмітити, що: поняття "толінг" та "опе-
рації з давальницькою сировиною" — це операції, які
відрізняються одна від одної; для резидентів та нерезидентів
оформлення таких операції відбувається по-різному.

Розглядаючи особливості договірного оформлення
операцій з давальницькою сировиною, бачимо, що такі
відносини не мають конкретних законодавчих вимог. Тільки
стандартні умови: предмет, ціна, строк. Тому рекомендації

щодо формування "правильних" дій при складанні догово-
ру та проведенні таких операції будуть вкрай важливими.
На наш погляд, треба врахувати деякі рекомендації щодо, а
саме: обов'язково переробник повинен вимагати від замов-
ника документи, які підтверджують якість давальницької
сировини в залежності від його виду. Також для організації
безпосереднього документального обліку давальницької
сировини або готової продукції використовувати деякі нор-
мативні акти, за допомогою яких й можливо розробити влас-
ну схему документообігу, який пов'язаний з операціями з
давальницькою сировиною. Необхідно також порядок об-
ліку та переробки давальницької сировини затверджувати
приказом керівника підприємства до початку звітного пері-
оду. Окремо можливо почати вести відомості обліку даваль-
ницької сировини, відомості результатів переробки даваль-
ницької сировини. Ці відомості необхідні для складання ста-
тистичної звітності за формою № 1-П.
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