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Документальне оформлення списання товарів 
В практиці господарської діяльності торгівельних підприємств мають місце господарські операції зі списання 

товарів. Правильне їх документальне оформлення має важливе значення для вирішення питань щодо  стягнення 

збитків з матеріально відповідальної особи або списання товару на  витрати підприємства. Метою роботи є розгляд 

особливостей документального оформлення  списання товарів внаслідок закінчення строку реалізації, 

псування,тощо. 

У бухгалтерському обліку запаси визнаються активами, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в 

майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, і їх вартість може бути достовірно визначена. Запаси, 

які втратили матеріальну цінність у результаті псування, підприємство вже не може застосувати за призначенням, 

тобто не отримає від них у майбутньому жодних економічних вигод. Вони більше не відповідають критеріям 

визнання активу, тому мають бути виведені зі складу активів і списані з балансу. Списання відбувається шляхом 

оформлення акта про списання ТМЦ.  Щоб визначити які саме товарно-матеріальні цінності підлягають списанню, 

необхідно провести інвентаризацію. Інвентаризація виявить який товар був зіпсований, прострочений, має дефекти і 

ін. Як свідчить практика, на даний час існують різні форми актів, що використовуються для документального 

оформлення списання товарів. Розглянемо зразок заповнення  акту списання  товару, що використовується на 

підприємстві, в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Зразок акту списання тмц 

 “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

 

__________________________ 

(підпис керівника установи) 

                                                                                                            31.03.2020 р. 
Акт списання № 5 від 31.03.2020 р. 

Комісія , призначена наказом по установі (організації) від “01”Січня 2020 р. № 2 у складі: 

Голова комісії :        Директор магазину                   Модестович В.М. 

Члени комісії:          Менеджер з постачання           Іванов С.В. 

                                  Завідуючий складом                 Вовк Н.М. 

                                  Начальник служби безпеки      Ковальчук С.Т. 

здійснила перевірку товарно-матеріальних цінностей, та встановила, що описані нижче цінності непридатні для 

подальшого використання у господарській діяльності підприємства, підлягають списанню, вилученню з обліку та 

утилізації : 

№ 
Штрих-

код 
Найменування 

Од. 

вим 
Кількість Ціна Сума Підстава непридатності 

1 101112 Грудинка Банкетна 

в/к в/г  ваг. 

кг. 1,296 116,78 151,35 в зв’язку з закінченням строку 

реалізації 

2 101113 Ковбаса Салямі  н/к  

1г 

кг. 1,336 85,04 113,62 в зв’язку з закінченням строку 

реалізації 

 Разом: 2,632 264,97 

Голов

а 

коміс

ії            

____________________ Модестович В.М. 

(підпис) 

Члени комісії             ______________________ Іванов С.В. 

(підпис) 

                                    _______________________ Вовк Н.М. 

(підпис) 

                                     ______________________ Ковальчук С.Т. 

(підпис) 

Джерело: складено автором 

Своєчасне документальне оформлення списання товарно-матеріальних цінностей, які не підлягають подальшому 

використанню в господарській діяльності, сприяє достовірному відображенню в обліку та звітності підприємства 

інформації про наявність та стан запасів. 

 

ПП “ВІКТОРІЯ” 

Житомир, Довженка,45 

 

Усього за цим актом списано товарно-матеріальних цінностей на суму :  Двісті шістдесят чотири грн. 97коп. 

Окремі зауваження комісії: винні особи встановлені  не встановлені (необхідне підкреслити). 

Перелік винних осіб____________________________________________________________________________ 


