
Чому акти виконаних робіт 
більше не обов’язкові

Євроінтеграція 
бухгалтерського обліку



Чи потрібні акти виконаних робіт?

• Акти виконаних робіт існують для підтвердження фактичності понесених
витрат при розрахунку податкових зобов’язань.

• Побічна користь від використання актів – документальне підтвердження
відсутності претензій

• Проте суди не вважають акти виконаних робіт самодостатнім доказом
повноти виконання зобов’язань

• Більше того, у цивілізованому світі такого документа, як «акт виконаних
робіт», просто не існує

• У світовій практиці факт понесених витрат підтверджується платежем
(банківським платіжним дорученням), оплатою виставленого рахунку



Пережиток минулого

• Акти виконаних робіт існують лише на пострадянському просторі

(огляд практик 66 країн світу)

• Відмова від обов’язкового використання актів виконаних робіт –

критичний крок для увідповіднення первинної фінансової

документації єдиному стандарту країн ЄС

• У 2017 році законодавець створив можливість відмовитись від актів, 

проте практика податкових органів примушує бухгалтерів досі

користуватись актами



Що думають підприємці?
Опитування компанії Info Sapiens з 2 до 6 листопада 2021 року методом 

комп’ютеризованих телефонних інтерв’ю. Опитано 435 керівників і власників підприємств 

України, включно з ФОП. Похибка вибірки з імовірністю 0.95 не перевищує 4.7%



Скільки актів виконаних робіт підписує ваше 
підприємство в середньому за місяць?



Скільки людей бере участь у виробництві 
одного акту?



Яку частку робочого часу займає робота з актами: 
створення, підписання, пересилка, зберігання?

Медіанне значення

Директор, підписант 5%

Бухгалтер 13%

Адміністратор, офіс-менеджер 10%

Менеджер, який спілкується з клієнтом 10%



Яким чином ваше підприємство найчастіше 
обмінюєтеся актами з контрагентами?



Чи було би вашому підприємству легше працювати за 
умов, коли підписання актів необов'язкове, а замість 
підписання достатньо оплатити виставлений рахунок? 



Підсумки опитування

• На роботу з актами виконаних робіт бухгалтер витрачає в
середньому13% свого часу, керівник підприємства – 5%

• Виготовлення однієї пари актів коштує у 200–300 грн, а загальні витрати
ресурсу на підготовку актів – у 2000–4000 грн на місяць

• 74% підприємств вважають, що їм було б легше працювати в умовах, 
коли підписування актів не обов’язкове

• Бухгалтери обережніше ставляться до відмови від актів виконаних робіт, 
хоча 64% бухгалтерів вважають, що їм було б легше працювати в
умовах, коли підписування актів не обов’язкове

• Загальні втрати для економіки від обігу актів виконаних робіт сягають
34 млрд грн на рік (близько 0.6% ВВП)



0,6% ВВП — це багато чи мало?
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Акти виконаних робіт 
слід визнати необов’язковими

• Паралельний обіг рахунків-фактур та актів виконаних робіт як

первинних фінансових документів

• Право підприємця на власний розсуд вирішувати якими первинними

документами підтверджувати реальність понесених витрат
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