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В роботі розглянуто питання організації бухгалтерського обліку при 

проведенні гарантійних ремонтів у сервісних організаціях, у виробників, у 

імпортерів-продавців, та у роздрібних продавців. Сервісні організації 

безпосередньо здійснюють гарантійні ремонти товарів. У бухгалтерському 

дохід від виконання ремонтних робіт показується на субрахунку 703, витрати 

акумулюють на рахунку 23 і списують на субрахунок 903. Прийняті від 

замовника товари для проведення гарантійного ремонту враховують на 

позабалансовому рахунку 023, а отримані від виробника безкоштовно 

запчастини - на позабалансовому рахунку 022. Виробник може або нести 

витрати з безпосереднього проведення гарантійного ремонту, або компенсувати 

понесені витрати продавцеві. У бухгалтерському обліку витрати на 

забезпечення гарантійних зобов'язань відносять до складу загальновиробничих 

витрат (рахунок 91), оскільки вони безпосередньо пов'язані з виробництвом 

продукції. Порядок розрахунку цих витрат розробляє саме підприємство. 

Імпортер, який отримує компенсацію від нерезидента-виробника, може 

встановити в обліковій політиці, що забезпечення на гарантійні зобов'язання не 

створюються. Тоді витрати на гарантійний ремонт в періоді їх понесення 

імпортер включає в витрати на збут (рахунок 93), а суму отриманої від 

нерезидента компенсації відносить до доходів, та відображає на субрахунку 

719. Є також варіант, при якому імпортер показує суму понесених витрат на 

рахунку 23, а дохід (у вигляді отриманої компенсації) - на субрахунку 703. 

Роздрібний продавець може приймати на себе або солідарні зобов'язання 

виробника по яким понесені витрати компенсує виробник; або власні 

зобов'язання, які приймаються за додаткову плату. Вони передбачають 

забезпечення гарантійного обслуговування протягом продовжених термінів, та 

витрати на них не компенсуються. Ці витрати можуть враховуватися як надані 

послуги та відображатися по Дт 23, а отримані доходи у вигляді компенсації по 

Кт 703, або витрати в періоді їх понесення показують по Дт 93, а суму 

отриманої компенсації  - по Кт 719.Якщо розглядати дані операції саме як 

послугу, надану роздрібним продавцем виробнику (імпортеру), то перший 

варіант обліку видається більш обґрунтованим. 
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