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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З 1 січня 2000 р. всі українські підприємства пере-

йшли на нову систему бухгалтерського обліку відповід-
но до національних положень (стандартів) бухгалтерсь-
кого обліку (П(С)БО), розробленим на підставі міжнарод-
них стандартів і упровадження діючого плану рахунків.
А з 1 січня 2011 р. згідно з Податковим кодексом Украї-
ни зазнали суттєвих змін види податків, загальні принци-
пи і методологічні основи розрахунку податку на прибу-
ток, податкові зобов'язання та інше. Це зумовило не-
обхідність вирішення ряду проблем нової методології
організації обліку і аудиту податкових платежів на
підприємстві та їх гармонізації з фінансовим обліком.

Податки, які сплачують суб'єкти господарської
діяльності, прямо або опосередковано впливають на
фінансові результати підприємств, установ, на яких,
згідно з діючими нормативними документами, покладе-
но обов'язок сплачувати загальнодержавні та місцеві
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податки і збори. Тому неповне нарахування і сплата по-
датків, несвоєчасне складання податкової звітності,
помилки при організації обліку податкових платежів пе-
редбачають застосування фінансових санкцій, стягнен-
ня штрафів, нарахування і сплату пені з боку платників
податків. У сучасних умовах ринкових відносин особ-
ливо актуальною є роль обліку і аудиту податкових пла-
тежів, як невід'ємної частини системи управління діяль-
ністю підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Організацію теоретичних і практичних основ обліку
і аудиту податкових платежів висвітлено в працях
вчених Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, В.П. Вишневського,
С.Ф. Голова, А.Г. Загороднього, М.М. Коцупатрого,
Ю.А. Кузьмінського, А.А. Мазаракі, О.І. Малишкіна,
Я.В. Соколова, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, В.О. Шевчу-
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ка, М.Г. Чумаченко, Л.М. Янчева та інших. Однак, не
зменшуючи цінності одержаних результатів науковців
при вивченні теоретичних аспектів організації обліку і
аудиту, доцільні розробки окремих облікових регістрів,
схем документообігу податкових платежів, гармонізації
теорії і практики обліку, дослідження проблематики
податкових платежів в інформаційних системах під-
приємств, установ для прийняття управлінських рішень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування теоретичних та прак-

тичних питань організації обліку і аудиту основних по-
даткових платежів, їх гармонізації з фінансовим об-
ліком, розробка практичних рекомендацій по вдоско-
наленню форм і змісту податкової звітності для прий-
няття економічних рішень в процесі контролю за діяль-
ністю підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерсь-

кий облік і фінансову звітність в Україні" [2, с. 25] осно-
вою організації та методології обліку є облікова політика
підприємства, яка має включати методи і процедури ве-
дення фінансового, управлінського обліку і обліку подат-
кових платежів (податковий облік). У сучасних умовах гос-
подарювання показники бухгалтерського обліку макси-
мально повинні використовуватися для складання подат-
кової звітності, задовольняти інформаційні потреби подат-
кових органів по нарахуванню і своєчасності сплати по-
датків та зборів кожної юридичної і фізичної особи.

При розробці наказу про облікову політику пропо-
нується включення окремого розділу "Організація обліку
податкових платежів" та формування внутрішнього по-
ложення про податковий облік на підприємстві. Це доз-
волить нівелювати значні відмінності між фінансовим і
податковим обліком активів, зобов'язань, складання
різних форм звітності, які не урегульовані законодавчо-
нормативними документами України. Пропонуємо вклю-
чати до вказаного розділу облікової політики кожного
підприємства описати наступні елементи: робочий план
рахунків, графік документообігу документів, оцінка за-
пасів, момент виникнення доходів, витрат, податкового
кредиту і зобов'язань з ПДВ, амортизаційні нарахування
необоротних активів, облік тимчасових різниць, методи-
ка визнання безнадійної дебіторської і кредиторської за-

боргованостей, комп'ютерне забезпе-
чення (автоматизація обліку).

У зв'язку з переходом підприємств
України в 1997 і 2011 рр. на нові систе-
ми оподаткування змінився також по-
рядок визначення розміру оподаткова-
ного прибутку, величина якого
відрізняється від прибутку, розрахова-
ного за даними фінансового обліку. В
діючих нормативних документах, на-
приклад в розділу 3 Податкового ко-
дексу України (ПКУ) відсутні описан-
ня складу зведених документів, обліко-
вих регістрів з реєстрації податкових
доходів і витрат [3, с. 49]. Склад суми
доходу визначено розділу 3 ст. 14 ПКУ,
відповідно до якої він включає загаль-

ну суму доходу платників від усіх видів діяльності, от-
риманого (нарахованого) у грошовій, матеріальній і не-
матеріальній формах як на території України, так і за її
межами. У бухгалтерському обліку такі операції відоб-
ражуються записами в регістрах бухгалтерського обліку
по дебету рахунків обліку коштів і кредиту рахунків об-
ліку розрахунків чи реалізації. З іншого боку, сума на-
рахованих доходів відповідає вартості відвантаженої
продукції, товарів, робіт, послуг.

Відповідно до ПКУ (розділу 3 ст. 14) витрати пред-
ставляють суму будь-яких витрат у грошовій, матеріальній
чи нематеріальній формі, що здійснюються для ведення
господарської діяльності платника податків, у результаті
яких відбувається зменшення економічних вигод у виг-
ляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, у на-
слідок чого відбувається зменшення власного капіталу
(крім змін капіталу за рахунок його вилучення або роз-
поділу власником). Таким чином, виникає необхідність
окремого обліку податкових доходів і витрат.

Податковий облік доходів, собівартості реалізованої
продукції, товарів, робіт і послуг, інших витрат пропо-
нується вести щомісячно в журналах або спеціальних
відомостях, де передбачити додаткову графу в розрізі
аналітичних рахунків. Для узагальнення складових об-
ліку податку на прибуток доцільно на основі журналів або
відомостей без дублювання господарських операцій
складати Книгу обліку доходів і витрат наростаючим
підсумком з початку року. Книгу треба поділити на дві
частини: І — облік доходів, ІІ — облік витрат господарсь-
кої діяльності, де в розрізі місяців звітного року і кожно-
го елементу доходів або витрат формувати загальну суму.
Така схема книги дозволить сконцентрувати всю обліко-
ву інформацію за рік в одному обліковому регістрі і спро-
стить заповнення податкової звітності (рис. 1).

Одним з проблемних питань організації і фінансо-
вого, і податкового обліків є удосконалення обліково-
го регістру по нарахуванню амортизації основних за-
собів. Через те, що типові форми розрахунків не відпо-
відають діючим методам нарахування зносу основних
засобів згідно П(С)БО 7 і ПКУ: прямолінійному, змен-
шення залишкової вартості, прискореному зменшенню
залишкової вартості, кумулятивному, виробничому, ми
пропонуємо складати Відомість нарахування аморти-
зації основних засобів, яку необхідно затвердити
внутрішнім Положенням організації податкового обліку
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Рис. 1. Інформаційна модель обліку податкових доходів і

витрат в складі податку на прибуток



Інвестиції: практика та досвід № 13/201420

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

і Наказом про облікову політику підприємства.
Даний регістр буде призначений для щомісяч-
ного нарахування зносу необоротних активів
у розрізі прийнятих на підприємстві методів і
також використовуватися для заповнення спец-
додатку до Декларації з податку на прибуток
підприємства.

При аудиті повноти відображення витрат і
доходів від реалізації продукції, товарів, робіт,
послуг (рахунки 701—704) повинно бути підтвер-
джено, що операції належним чином санкціоно-
вані; на рахунках бухгалтерського обліку відоб-
ражені всі здійснені угоди з продажу; записи в
облікових регістрах відображені своєчасно; вар-
тісна оцінка операцій здійснена правильно. Для
цього необхідно порівняти записи в регістрах об-
ліку з даними первинних документів; дати, зазначені у пер-
винних документах, з датами у регістрах обліку; перевіри-
ти арифметичну точність підсумків. По операціях в інозем-
них валютах необхідно перевірити застосування валютних
курсів та їх відповідність офіційному курсу НБУ. При цьо-
му аудитор розробляє моделі необхідних робочих доку-
ментів.

Проведене дослідження нормативних документів
України по оподаткуванню показує, що єдиним подат-
ком, до якого розроблено всі первинні документи (по-
даткові накладні), облікові регістри (реєстри отриманих
та виданих податкових накладних), звітність, є податок
на додану вартість (ПДВ) (рис. 2).

При перевірці бухгалтерського обліку операцій із ре-
алізації продукції (товарів, робіт, послуг) перевіряється
правильність та своєчасність нарахування податкових зо-
бов'язань з податку на додану вартість і акцизного збору
та звертати увагу на операції, які є об'єктом оподаткуван-
ня. Одним із складних методичних прийомів перевірки є
розрахунок бази нарахувань для визначення податкових
зобов'язань з ПДВ. Це визначено тим, що момент виник-
нення доходу (за фактом відвантаження) від реалізації
продукції не співпадає з базою оподаткування ПДВ (пер-
ша подія: або відвантаження продукції або оплата). Нами
розроблено алгоритм перевірки нарахування податкових
зобов'язань з ПДВ, який успішно випробуваний на десят-
ках підприємств Миколаївської області.

При умовах виконання вимог Інструкції по застосу-
ванню Плану рахунків бухгалтерського обліку (всі опе-
рації по реалізації продукції записані по Дт рахунку 36 та
Кт рахунків класу 7) для визначення бази оподаткування
з ПДВ доцільно використовувати формулу:

Б
о
 = Д 

об за рах 36
 — К 

п/с за рах 36
 + К 

к/с за рах 36
(1);

де Б
о
 — база оподаткування; Д 

об за рах 36
 — дебето-

вий оборот за рахунком 36 за звітний період; К 
п/с за рах 36

— кредитове сальдо на початок звітного періоду за ра-
хунком 36; К 

к/с за рах 36
 — кредитове сальдо на кінець

звітного періоду за рахунком 36.
Однією з переваг даного алгоритму є те, що розра-

хунок бази оподаткування можна скласти за місяць, квар-
тал, рік у цілому по всім покупцям і замовникам, а також
без ускладнень ввести в комп'ютерну програму забезпе-
чення як обліку, так і аудиту. Позитивний ефект від пере-
вірки повноти нарахування ПДВ дає складання моделі ро-
бочого документа аудитора звірки даних (табл. 1).

Практика організації податкового обліку показує,
що облікові регістри мають залежати від системи опо-
даткування підприємства. Так, облік податкових пла-
тежів в умовах оподаткування підприємства за спроще-
ною системою має значно менше відмінностей від фінан-
сового обліку, ніж облік податкових платежів в умовах
оподаткування податку на прибуток. Використання вка-
заних облікових регістрів для обліку і аудиту податко-
вих платежів дасть змогу контролювати склад доходів,
витрат, податкових зобов'язань з ПДВ, одночасно по-
кращуючи якість та інформаційне забезпечення показ-
ників, що відображаються у податковій звітності.

Аналіз системи організації обліку і аудиту на під-
приємствах України показує відсутність чіткого визна-
чення посадових обов'язків економіко-облікового апа-
рату по веденню податкового обліку. Окремі науковці
пропонують структурувати різні відділи бухгалтерської
служби відособлюючи бухгалтера з податкового обліку
[4, с. 112]. На нашу думку, це здійснювати нераціональ-
но, бо практика ведення фінансового, управлінського і
податкового обліку показує, що спеціаліст з обліку до-
ходів по реалізації продукції, товарів, послуг або по
обліку виробничих та інших витрат краще інших спе-
ціалістів може в короткий термін визначити повний
склад тієї чи іншої складової податку на прибуток, по-
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Рис. 2. Інформаційні потоки обліку ПДВ
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Таблиця 1. Модель робочого документа звірки даних з податкового зобов'язання

з ПДВ (Кт рах. 641)
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даткового кредиту, зобов'язання по ПДВ. Тому розподіл
обов'язків з обліку податкових платежів пропонуємо за-
безпечити частково між працівниками бухгалтерської
служби, що сприятиме складанню неупередженої і прав-
дивої інформації про діяльність підприємства.

Проведені дослідження складу і змісту податкової
звітності показують, що окремі показники дублюються в
додатках, розрахунках та деклараціях, не містять суттє-
вого інформаційного навантаження і є громіздкими, ви-
магають значної кількості часу для їх складання. Крім того,
показники податкової звітності не повно характеризують
дійсний фінансовий стан підприємства і вимагають не
тільки значних трудозатрат для заповнення і перевірки, а
й нераціонального витрачання великої кількості паперу.

Одна група вчених пропонує для удосконалення
звітності доповнити примітки до річної фінансової звітності
розділом XIV "Податки, збори, внески", що містить інфор-
мацію про стан розрахунків за податковими платежами [4,
с. 256]. Однак надання такої інформації зовнішнім корис-
тувачам не відповідає призначенню фінансової звітності
як підсистеми інформації для внутрішніх користувачів з
метою прийняття управлінських рішень.

Друга група вчених для удосконалення інформа-
ційного забезпечення процесу прийняття економічних
рішень щодо податкових платежів пропонує впровад-
ження Звіту про стан податкових платежів підприємства,
в якому формуються обліково-аналітичні показники,
необхідні для аналізу системи управління податковими
платежами та податковим середовищем підприємства
[1, с. 218]. На наш погляд, доцільно складати Примітки
до податкової звітності, як це зазначено в НП(С)БО, що
регламентує складання фінансової звітності. Запропо-
нований документ представляє інформацію керівницт-
ву підприємства про стан заборгованості за окремими
податками та зборами, суми нарахованих та сплачених
податків і зборів, нарахування штрафних санкцій щодо
несплати або простроченої сплати податків та зборів.

Складання приміток до податкової звітності дозво-
лить деталізувати інформацію до рівня, необхідного для
прийняття управлінських рішень щодо податкових пла-
тежів, врахування можливості контролю показників у
податковому середовищі підприємства.

Проведене дослідження свідчить, що складанню по-
даткової звітності на підприємствах приділяється значно
більша увага, в порівнянні з фінансовою та статистичною
звітністю. Це пояснюється тим, що, по-перше, податко-
вими органами перевіряється достовірність формування
бази оподаткування в основному за даними податково-
го обліку і, в окремих випадках, за даними фінансового
обліку. Аналіз складу і структури податкової звітності
показує, що інформація щодо більшості загальнодержав-
них і місцевих податків та зборів дублюється, зокрема,
спочатку подається у спеціальних додатках, а потім відоб-
ражається у податкових деклараціях по ПДВ, податку на
прибуток підприємства та інших. Крім того, значна
кількість додатків, що подаються одночасно з податко-
вими деклараціями, не містять суттєвого інформаційно-
го навантаження, а використовуються лише як допоміжні
таблиці.

Для удосконалення складу та змісту форми по-
даткової звітності запропоновано внести наступні
зміни:

— спростити форми податкової звітності шляхом вик-
лючення даних, які дублюються у інших формах звітності;

— скоротити до мінімуму (1—2) окремі додатки до
податкових декларацій, оскільки вони не несуть суттє-
вої інформації при прийнятті економічних рішень у про-
цесі контролю діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене дослідження методичних аспектів обліку

податкових платежів дозволило зробити наступні вис-
новки:

1. Для удосконалення обліку податкових платежів
необхідна розробка відповідних організаційних прин-
ципів. Наприклад, формування в наказі про облікову
політику окремого розділу "Організація обліку подат-
кових платежів", де пропонується описати всі методичні
аспекти організації податкового обліку з урахуванням
технологічного процесу підприємства.

2. Для раціональної організації податкового обліку
розподіл обов'язків між працівниками відділу бухгалтерсь-
кого обліку, пропонується здійснити частково між усіма
працівниками відділу, що дозволить забезпечити складан-
ня повної і правдивої інформації про діяльність підприєм-
ства без додаткових витрат на утримання персоналу.

3. Розроблені інформаційні моделі обліку доходів
і витрат податку на прибуток та шляхи удосконалення
форм облікових регістрів і податкової звітності, що по-
зитивно позначаються на якості інформаційних потоків,
прийняття оперативних управлінських рішень при опо-
даткуванні підприємства.

4. При аудиті обліку та своєчасності нарахування і спла-
ти податкових зобов'язань по ПДВ пропонується алгоритм
їх перевірки та модель робочого документу звірки даних.
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