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Співпраця між рекламодавцем (інтернет-магазином) та рекламним 

агентством обов’язково повинна базуватися на договірних засадах. Для цього 

сторонам доцільно укласти посередницькій договір на розміщення реклами. 

Різновидом такого договору може бути договір доручення. Порядок укладання 

такого документа регулюють ст. 1000-1010 ГКУ. Для уникнення непорозумінь з 

контролюючим органами, в такому договорі слід максимально чітко та прозоро 

зафіксувати усі суттєві умови отримання послуг по розміщенню банера в 

інтернеті (місце розміщення, зображення, кількість, вартість і т.п.). 

В бухгалтерському обліку витрати на рекламу та дослідження ринку 

(маркетинг) відносять до витрат на збут (п. 19 П(С)БО 16 «Витрати»). Тому їх 

обліковують на рахунку 93 «Витрати на збут». Такі витрати визнають 

витратами того звітного періоду, в якому вони здійснені. 

Отримання рекламних послуг підтверджується первинним документом. 

Зазвичай такі послуги оформлюються Актом приймання-передачі рекламних 

послуг. Крім того, підтвердити достовірність отриманих рекламних послуг 

можна звітом. Цей документ (він не вважається первинним), завдяки вказаній у 

ньому додатковій інформації про господарські операції, дозволить інтернет-

магазину засвідчити реальний факт отримання послуг. Такий документ містить 

фото чи скріншоти, які підтвердять розміщення реклами (банерів) на веб-

сайтах. 

У податковому обліку податку на прибуток операції з отримання реклами 

відображаються за правилами бухгалтерського обліку. В частині ПДВ при 

отриманні рекламних послуг інтернет-магазин вправі їх включити до 

податкового кредиту на загальних підставах. 

Розглянемо короткий приклад. Інтернет-магазин замовив у рекламного 

агентства розміщення рекламного банера в мережі Інтернет. Вартість послуг 

становить 10 200 грн, в т.ч. ПДВ – 1 700 грн. 

 

Таблиця 1 – Облік витрат на розміщення банера у рекламодавця 

Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн 

1. Отримано від рекламного агентства акт про 

надання послуг з розміщення банера 93 631 8 500 

2. Відображений податковий кредит з ПДВ на основі 

зареєстрованої податкової накладної 641 631 1 700 

3. Оплачені послуги по розміщенню банера в 

інтернеті 631 311 10 200 
 


