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? Підприємство «А» придбало у підприємства «Б» товари. В рахунок погашення 

заборгованості за придбані товари підприємство «А» видало підприємству «Б» вексель. 

Згодом підприємство «Б» замовило у підприємства «А» послуги, за які на дату 

погашення векселя ще не розрахувалося. Сторони прагнуть припинити свої зобов’язання 

шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог. Чи відповідає такий взаємозалік 

вимогам чинного законодавства?  

Загальні положення про обіг векселів в Україні.  

Обіг векселів в Україні регламентується положеннями таких нормативних актів:  

Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні 

векселі та прості векселі, з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї 

Конвенції,  

Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні 

векселі та прості векселі,  

Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих 

векселів,  

Законом України «Про цінні папери і фондову біржу»,  

Законом України «Про обіг векселів в Україні»  

та іншими прийнятими згідно з ними актами законодавства України.  

Нормами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV 

вексель класифіковано як цінний папір. Так, вексель – цінний папір, який посвідчує 

безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після 

настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).  

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2374-ІІІ 

(далі – Закон № 2374) видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення 

грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за 

винятком фінансових банківських векселів, фінансових векселів Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб та фінансових казначейських векселів.  

На момент видачі переказного векселя особа, зазначена у векселі як трасат, або 

векселедавець простого векселя повинні мати перед трасантом та/або особою, якій чи за  



 
 

наказом якої повинен бути здійснений платіж, зобов'язання, сума якого має бути не 

меншою, ніж сума платежу за векселем.  

Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов'язково відображається 

у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) 

векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за цим 

договором та виникають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем.  

За видачу векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані 

роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення 

розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є 

більшою від суми зобов'язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним 

векселем – трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж, на 

юридичну особу – векселедавця (за переказним векселем – трасанта) накладається штраф у 

розмірі від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 
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 Закону № 2374).  

Погашення векселя зарахуванням.  

Згідно із ст. 6 Закону № 2374 платіж за векселем на території України здійснюється тільки у 

безготівковій формі.  

Чи можна трактувати вказану норму як таку, що забороняє погашення векселів у інший 

спосіб, ніж безготівковий платіж? За відповіддю звернемось до норм чинного законодавства.  

Статтею 598 ЦКУ передбачено, що зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі 

на підставах, встановлених договором або законом.  

Аналіз ст. 599 – 609 ЦКУ дозволяє дійти висновку про те, що зобов’язання може бути 

припинено:  

1) виконанням;  

2) переданням відступного;  

3) зарахуванням;  

4) за домовленістю сторін;  

5) прощенням боргу;  

6) поєднанням боржника і кредитора в одній особі;  

7) неможливістю його виконання;  

8) смертю фізичної особи;  



 
 

9) ліквідацією юридичної особи.  

У випадку погашення векселя шляхом безготівкового платежу відбувається припинення 

зобов’язання його виконанням. Однак норми ЦКУ передбачають й інші форми припинення 

зобов’язань. Виходячи з цього, положення ст. 6 Закону № 2374 можна трактувати наступним 

чином: якщо зобов’язання за векселем припиняється шляхом здійснення платежу за ним, то 

такий платіж має бути здійснено виключно у безготівковій формі.  

При цьому, на нашу думку, вимога про безготівковий платіж не поширюється на інші 

способи припинення зобов’язання за векселем, як то, наприклад, прощення боргу, поєднання 

боржника і кредитора в одній особі, ліквідація юридичної особи – векселедавця. У таких 

випадках платіж не відбувається взагалі, а тому встановлена ст. 6 Закону № 2374 вимога у 

згаданих випадках не може бути виконана в принципі.  

Можливість проведення зарахування зустрічних однорідних вимог за векселями 

підтверджується постановою Пленуму ВСУ «Про деякі питання практики розгляду спорів, 

пов'язаних з обігом векселів» від 08.06.2007 р. № 5.  

Судова практика з даного питання нечисленна і представлена ухвалою ВАСУ від 12.05.2009 

р. у справі № 2-а-1198/07. Спираючись на положення згаданої вище постанови ВСУ, суд 

дійшов висновку про правомірність проведеного зарахування вексельного та грошового 

зобов’язань.  

Таким чином, вважаємо, що чинне законодавство не забороняє зарахування зустрічних 

зобов’язань, одне із яких представлене зобов’язанням з погашення векселя, а інше – 

зобов’язанням розрахуватись за поставлені товари/роботи/послуги.  

Водночас, в такій ситуації не можна виключати претензій фіскальних органів щодо 

необхідності нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за операцією з погашення векселя у 

негрошовій формі на підставі пп. 196.1.1 ПКУ. Чи дійсно такі зобов’язання повинні 

виникати, ми розглянемо в одній із наступних публікацій.  

  

Анна Тимошок   консультант, Група компаній «Кейнас»   
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