
ДОГОВІР КОМІСІЇ 

на продаж товару 

 

м. Дніпро           "___" ___________ 2018 р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_________» (далі - Комітент), в особі директора 

__________, що діє на підставі Статуту, є платником податку на прибуток на загальних підставах та є 

платником ПДВ, з одніє сторони, та 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_________» (далі - Комісіонер), в особі директора 

__________, що діє на підставі Статуту, є платником податку на прибуток на загальних підставах та є 

платником ПДВ,  далі разом іменовані Сторони, уклали цей Договір комісії (далі - Договір) про таке: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. У порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Комітент доручає Комісіонеру, а 

Комісіонер зобов'язується за плату (винагороду) продати належний на праві власності Комітенту товар 

за межами митної території України в режимі експорту нерезидентам України. 

1.2. Операція (операції) з продажу товару здійснюється (здійснюються) від імені Комісіонера та за 

рахунок Комітента. 

1.3. Під товаром у цьому Договорі розуміється товар, згідно із додатками до цього Договору, які є його 

невід'ємною частиною, та які укладаються між Сторонами протягом строку дії цього Договору. В 

кожному окремому додатку сторони Договору визначають найменування товару, територію його 

відчуження, вартість товару для її продажу Комісіонером та строк реалізації. 

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА КОМІСІОНЕРА 

2.1. За цією угодою Комісіонер зобов'язується: 

2.1.1. Прийняти у Комітента призначений для продажу товар, у строки, кількості та асортименті, 

установлені в Додатку, а також зберігати його в належних умовах до моменту реалізації (передачі) 

третім особам або до повернення Комітенту. Передача товару Комісіонеру здійснюється на таких 

умовах визначених у додатку на реалізацію конкретного товару. 

2.1.2. протягом двох днів після виявлення прихованих недоліків або пошкоджень товару повідомити про 

це Комітента; 

2.1.3. відповідно до умов цього Договору та на найбільш вигідних для Комітента умовах реалізувати 

товар третім особам. 

2.1.4. укладати договори на продаж товарів третім особам на таких умовах: 

2.1.4.1. мінімальна ціна реалізації повинна відповідати ціні, установленій у Додатку на реалізацію, крім 

випадків, передбачених у пункті 2.1.7 цього Договору; 

2.1.5. в разі відсутності попиту на придбання товару, зазначеного в Додатку, повернути товар 

Комітенту; 

2.1.6. за відсутності заперечень Комітента щодо продовження строку реалізації товару, реалізувати 

товар протягом продовженого строку; 

2.1.7. після закінчення _____ днів з дати отримання товару на реалізацію, уцінити товар на відсоток, 

зазначений у Додатку; 

2.1.8. передати Комітенту грошові кошти за проданий товар протягом _____ днів з моменту отримання 

їх від третіх осіб; 

2.1.9. дотримуватися звичаїв ділового обороту та вимог, які зазвичай висуваються, щодо умов 



здійснення операції (операцій) з продажу товару, які відсутні в цьому Договорі. 

2.2. За цим Договором Комісіонер має право на: 

2.2.1. отримання та утримання винагороди в порядку та розмірах, передбачених пунктом 4 цього 

Договору; 

2.2.2. відступлення від указівок Комітента з обов’язковим повідомленням про відступлення про це 

Комітента; 

2.2.3. відшкодування витрат, здійснених у зв'язку з виконання зобов'язань за договором комісії, з 

урахуванням положень пункту 5 цього Договору; 

2.2.4. виконання цього Договору за межами території України; 

2.2.5. на зазначення Комітента у ВМД як Продавця з метою належного митного оформлення товару; 

2.2.6. на залучення субкомісіонера з метою виконання доручення Комітента; 

2.2.7. на отримання грошових коштів від третіх осіб в якості оплати за реалізований товар Комітента; 

2.2.8. відшкодування збитків у разі односторонньої відмови Комітента від цього Договору. 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА КОМІТЕНТА 

3.1. Згідно з цим Договором Комітент зобов'язується: 

3.1.1. передати Комісіонеру товар у строки, асортименті та кількості, установлені в Додатку; передача 

товару здійснюється на умовах, зазначених у пункті 2.1.1 цього Договору; 

3.1.2. виплачувати Комісіонеру винагороду в порядку та розмірах, передбачених пунктом 4 цього 

Договору; 

3.1.3. забрати товар, якщо його не було продано протягом строку реалізації, зазначеного в Додатку, з 

урахуванням продовження строку реалізації, якщо таке продовження мало місце; 

3.1.4. зареєструвати податкову накладну згідно із вимогами чинного законодавства України як 

продавець товару; 

3.1.5. протягом 3 робочих днів з дня отримання звіту про виконання цього Договору від Комісіонеру, 

розглянути його та у разі відсутності заперечень, підписати його та передати один екземпляр 

Комісіонеру. У разі непідписання та/або непередання підписаного звіту у визначений цим пунктом 

строк, Комісіонеру, звіт Комісіонера вважається прийнятим та узгодженим Комітентом без зауважень та 

є підставою для оформлення акту приймання-передачі наданих послуг. У разі наявності заперечень, 

Комітент зобов’язаний у цей же строк підписати звіт із зауваженнями та передати його Комісіонеру на 

врегулювання. 

3.1.6. Протягом 2 робочих днів з дня отримання від Комісіонера акту приймання-передачі наданих 

послуг підписати його та передати у цей же строк один екземпляр Комісіонеру. У разі непідписання 

та/або непередання підписаного акту у визначений цим пунктом строк, Комісіонеру, акт Комісіонера 

вважається прийнятим та узгодженим Комітентом без зауважень та є підставою для оплати комісійної 

винагороди згідно із п. 4.2., 4.3. цього Договору. 

3.2. За цим Договором Комітент має право: 

3.2.1. забрати товар, що не був реалізований, після закінчення строку реалізації зазначеного в Додатку; 

 

4. КОМІСІЙНА ВИНАГОРОДА 

4.1. Розмір винагороди становить ____________________________________________________________. 
                                                                  (зазначається фіксована сума або відсоток від ціни продажу товару) 

4.2. Комісіонер має право самостійно утримати суму винагороди з коштів, отриманих Комісіонером від 

третіх осіб за реалізацію товару Комітента протягом 3 робочих днів з дня надання Комітенту акту 

приймання-передачі наданих послуг. 



4.3. Якщо Комісіонер не скористався правом, наданим пунктом 4.2 цього Договору, то винагороду 

сплачує Комітент протягом 5 днів після надання Комісіонером акту приймання-передачі наданих 

послуг. 

4.4. Якщо товар було реалізовано Комісіонером без його згоди за ціною нижче зазначеної в Додатку, то 

різницю має бути виплачено Комітенту (на її суму може бути зменшено винагороду, яка утримується 

Комісіонером або виплачується йому Комітентом). Комісіонер звільняється від сплати різниці, що 

виникає, якщо доведе, що він не мав можливості продати майно за узгодженою ціною, а його продаж за 

нижчою ціною попередив великі збитки. 

4.5. Якщо Комісіонер реалізував продукцію за ціною, що перевищує ціну, установлену в Додатку, то 

додатково отримана вигода належить Комітенту. У разі реалізації Комісіонером товару за ціною, що 

перевищує мінімальну ціну, установлену в Додатку, Комітент додатково до винагороди, установленої 

пунктом 4.1 Договору, виплачує Комісіонеру 50% від додатково отриманої вигоди Комітента. 

 

5. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ 

5.1. Комісіонер має право на відшкодування витрат, пов'язаних зі зберіганням товару, який Комітент 

не забрав у строк відповідно до Додатка. 

5.2. Доказування наявності витрат, наведених у пункті 5.1 цього Договору, і їх розміру, покладається на 

Комісіонера. Відповідні документи передаються Комітенту. 

5.3. Комісіонер має право на відшкодування витрат, які були ним понесені внаслідок реалізації товару 

Комітенту у повному обсязі. 

5.4. Витрати, які підлягають відшкодуванню згідно з цим Договором, можуть бути утримані із сум, 

отриманих Комісіонером за реалізацію товару Комітента протягом 3 робочих днів з дня надання 

Комітенту акту приймання-передачі наданих послуг. Розмір витрат, які підлгають відшкодуванню 

Комісіонеру Комітентом зазначається у звіті про виконання доручення. 

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

6.1. Цей Договір діє з моменту його підписання сторонами та до закінчення строку реалізації товару з 

урахуванням продовження строку, якщо воно мало місце. 

6.2. Після закінчення строку дії цього Договору його може бути пролонговано сторонами шляхом 

підписання додаткової угоди. 

6.3. У разі якщо між сторонами не буде досягнуто згоди щодо пролонгації Договору, Комісіонер 

зобов'язується повернути Комітенту протягом _________ днів після закінчення строку цього Договору 

нереалізований товар, усе, що отримано Комісіонером за цим Договором та підлягає передачі 

Комітенту (за винятком сум, утриманих на підставі пунктів 4.3 і 5.3 цього Договору). 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. За несвоєчасну передачу товару Комісіонеру (пункт 3.1.1 цього Договору) Комітент сплачує штраф 

у розмірі _________________________________________________________________________________. 

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1. Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами з питань, пов'язаних з цим 

Договором, вирішуватимуться шляхом переговорів. 

8.2. Спори та розбіжності, щодо яких Сторони не дійшли обопільної згоди під час переговорів, 

вирішуються в порядку, установленому чинним законодавством. 

 

9. СТРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 



9.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання та дії до 31.12.2019 року, в разі якщо жоднаіз 

сторін Договору за один календарний місяць до закінчення строку дії Договору письмово не повідомить 

іншу строну про намір розірвати цей Договір, то він вважається пролонгованим на наступний 

календарний рік. 

9.2. Цей Договір припиняється за згодою сторін або з ініціативи Комісіонера в разі, якщо з'ясується 

неможливість виконання доручення або порушення Комітентом змов цього Договору, з інших підстав, 

передбачених чинним законодавством. 

 

10. ІНШІ УМОВИ 

10.1. Кожна сторона зобов'язується негайно повідомити іншу сторону про зміну місця розташування та 

інших реквізитів, зазначених у пункті 11 цього Договору. 

 

11. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Комітент 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________/________________________ 
          (підпис)                          (прізвище та ініціали) 

Комісіонер 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________/________________________ 
           (підпис)                           (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № _______ від _________року 

до Договору комісії на продаж товару від "___" ____________ 20__ р. N ____ 

 

Під товаром, зазначеним у пункті 1 цього Договору, розуміється: 

 

N 

з/п 

Наймену- 

вання 

товару 

Кількість, 

шт. 

Дата 

приймання 

на комісію 

(чч.мм.рррр) 

Строк 

реалізації, 

днів 

Продов- 

ження 

строку, 

днів 

Територія 

відчуження, 

країна 

Опис товару 

(наявність 

пошкоджень) 

Первісна 

ціна 

продажу, 

грн. 

Зниження 

ціни через 

___ днів, % 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

 

Комітент 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________/________________________ 
          (підпис)                          (прізвище та ініціали) 

Комісіонер 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________/________________________ 
           (підпис)                           (прізвище та ініціали) 

 


