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Система внутрішнього контролю заснована на
організаційно-методичному підході до обліку на під-
приємстві. Основною метою даної методики є контроль
правильності відображення в бухгалтерському обліку,
фінансової та податкової звітності:

— доходу;
— курсових різниць;
— різниць курсів.
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TECHNIQUE OF CAMERAL CHECK OF EX-DRESSMAKERS OF SERVICES

Формування і здійснення комерційних зв'язків з іноземними партнерами, ефективне управ-

ління експортними операціями неможливе без науково обгрунтованого підходу до розв'язання

комплексу завдань, які вирішуються в системі обліку їх інформаційного забезпечення. Дані

бухгалтерського обліку та контролю стали необхідними елементами при прийнятті обгрунто-

ваних управлінських рішень, для одержання ефективних результатів фінансово-господарської

діяльності. Разом з тим, неузгодженість бухгалтерського і податкового законодавства з питань

зовнішньоекономічної діяльності, викликає багато проблем з відображення експортних опе-

рацій у бухгалтерському обліку і побудови ефективної системи її контролю. Дослідження роз-

витку експортних операцій суб'єктів господарювання свідчить про відсутність системного підхо-

ду до організаційно-методичного забезпечення їх обліку і контролю, що призводить до серй-

озних порушень валютного, податкового та митного законодавства. Більше того, становлення

зовнішньоекономічної діяльності відбувається в період реформування бухгалтерського обліку,

що характеризується наявністю певних прорахунків та неузгодженостей і підвищує ризик рин-

кової невизначеності.

Formation and implementation of commercial communications with foreign partners, effective

management of export operations is impossible without evidence-based approach to the solution of

a complex of problems of their information support which are solved in system of the account. Data

of accounting and control became necessary elements at adoption of reasonable administrative

decisions, for receiving effective results of financial and economic activity. At the same time,

inconsistency of the accounting and tax law concerning foreign economic activity, causes many

problems on reflection of export operations in accounting and creation of effective system of its

control. Research of development of export operations субектив managing testifies to lack of system

approach in organizational and methodical providing their account and control that leads to serious

violations of the currency, tax and customs law. Moreover, formation of foreign economic activity

happens during accounting reforming, is characterized by existence of certain miscalculations and

not coherences and increases risk of market uncertainty.
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Облікову інформацію доцільно навести в уза-
гальнюючу таблицю, яка буде побудована логічно
за тимчасовими показниками і дасть повну інфор-
мацію щодо експортних операціях, дозволяючи
контролювати відображення в бухгалтерському
обліку первинних документів та перенесення даних
зведеного обліку в фінансову та податкову звіт-
ність.
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Первинні та зведені документи, за експортними опе-
раціями, які необхідні для контролю і експертизи об-
ліку на підприємстві:

— договір з покупцем (особлива увага приділяєть-
ся валюті договору, схемі оплати, враховуючи строки
надходження валюти згідно з законодавством, умов по-
ставки — згідно з ІНКОТЕРМС 2010);

— рахунок (інвойс), акт виконаних робіт, податкові
накладні (якщо операції є базою для нарахування ПДВ);

— банківські виписки валютних рахунків — розпо-
дільчий рахунок підприємства та поточний;

— офіційний курс валют з сайту Національного бан-
ку України;

— банківські виписки рахунків у національній ва-
люті;

— картки рахунків, журнали ордера і інші реєстри
по рахунках: 362, 311, 312, 314, 334, 703 , 711, 714, 942,
945.

Головна книга, фінансова і податкова звітність.
Дохід визначається за курсом НБУ на дату нараху-

вання доходу (тобто на дату відвантаження товару,
робіт, послуг). Курсові різниці від перерахунку грошо-
вих коштів в іноземної валюті та інших монетарних ста-
тей операційної діяльності відображаються у складі
інших операційних доходів на субрахунку 714 "Дохід від
операційної курсової різниці" або витрат на субрахун-

ку 945 "Втрати від операційної
курсової різниці". Позитивна
різниця курсів на підприємстві
обліковується на субрахунку
711 "Дохід від купівлі-продажу
іноземної валюти", від'ємна
різниця курсів обліковується
на субрахунку 942 "Витрати на
купівлю-продаж іноземної ва-
люти". В облікової політиці
доцільно прописати відобра-
ження різниць курсів у складі
інших операційних доходів і
витрат, що буде відображено
у фінансовій звітності підприє-
мства. Контроль за відобра-
женням експортних операцій в

бухгалтерському обліку ведеться за рахунками згідно
з інструкціями Міністерства фінансів України № 291 та
стандартів бухгалтерського обліку в Україні. По-
слідовність контролю первинних документів, їх прове-
дення і відображення на рахунках бухгалтерського об-
ліку для перевірки результату і контролю звітності пред-
ставлена на рисунку 1.

Наступним кроком контролю за веденням бухгал-
терського обліку є визначення доходу і витрат від про-
дажу валюти, що надійшла від покупця експортера. У
2014 році національний банк України неодноразово
змінював обсяги обов'язкового продажу, крім цього, по
експортних продажах валюти зарахування національ-
ної валюти на рахунок підприємства здійснюється з на-
ступного дня після продажу, що призводить до зміни
курсу національного банку, курсових різниць та різниць
курсів. Балансова вартість валюти визначається за став-
кою НБУ діючої згідно П(С)БО 21. Валюта в розмірі 25%
від виручки надходить на поточний валютний рахунок.
Від суми надходження валюти на розподільчий валют-
ний рахунок банк знімає 75% і виходить на міжбанкі-
вський валютний ринок для обов'язкового продажу. На-
ціональну валюту від продажу банку наступного тижня
зараховує на поточний розрахунковий рахунок. Розпо-
дільчий рахунок у банку обліковується на рахунку 314,
поточний рахунок у валюті в банку на рахунку 312. На

Рис. 1. Послідовність контролю обліку експортних операцій

Рис. 2. Послідовність контролю за обліком продажу валюти
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рисунку 2 показана методика контролю
продажу валюти.

На підставі узагальнених даних
здійснюють контроль за складанням
звітності з податку на прибутку, у час-
тині експортних операцій (рис. 3).

У схемі контролю за складанням
податкової декларації з податку на при-
буток, з обов'язковими додатками, на-
ведено дані, які визначають дохід і вит-
рати за експортними операціями. Дохід
за кредитом рахунка 703 відображено у
рядку 02 "Дохід від операційної діяль-
ності (дохід від реалізації товарів (робіт,
послуг)" декларації. У рядку 03 "Інші
доходи" декларації відображаються
дані додатка ІД, згідно з поясненнням
інформаційно-довідкового департамен-
ту Міністерства доходів і зборів позитив-
на курсова різниця за даними рахунку
714, відображається у рядку 03.19 до-
датка, а позитивна різниця курсів у ряд-
ку 03.30. Дані додатку ІВ "Інші витрати
звичайної діяльності та інші операційні
витрати" відображаються в рядку 06.4
декларації з податку на прибуток. У додатку ІВ негатив-
на курсова різниця відображена в рядку 06.4.12, а не-
гативна різниця курсів у рядку 06.4.43.

Фінансова звітність на малих підприємствах здаєть-
ся за формою 1М, 2М. Внутрішній контроль за складан-
ням звітності відбувається згідно з даними зведених
таблиць. Фінансова звітність надається в органи стати-
стики, в державні фіскальні служби та засновникам.
Головна вимога до звітності — достовірність. Схема
контролю за складанням фінансової звітності відобра-
жена на рисунку 4.

Дохід по кредитом рахунка 703 відображено в ряд-
ку 2000 звіту про фінансові результати 2М. Кредитовий
оборот за рахунком 714 і кредитовий оборот за рахун-
ком 711 відображено в рядку 2240 "Інші доходи". Сума
дебетових оборотів за рахунками 945 і 942 відображені
в рядку 2770 "Інші витрати" звіту.

Що стосується декларації з податку на додану
вартість, то послуги за експортними операціями, відпо-
відно до статті 186.3 Податкового кодексу не обклада-
ються податком на додану вартість. Якщо підприємство
зареєстровано платником податку, то декларація з по-
датку на додану вартість з обов'язковими додатками
щомісяця подається до Державної фіскальної служби
України. Схема контролю відображена на рисунку 5.

У першому розділі реєстру, в графі 4 встановлюєть-
ся код -07 "експортні поставки". У графі 16 відобра-
жається нарахування за кредитом 703 рахунку або над-
ходженням за дебітом 681,в залежності від того, яка
подія відбулась раніше. У таблиці 2, довідки Д6, в графі
3 вказується стаття кодексу, за якою визначається, що
поставка послуг поза межами митної території України.
У графі 4 переноситься значення з реєстру першого
розділу графі 16, ці ж дані переносяться в рядок 4 дек-
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ларації. У другій розділ реєстру заносяться операції от-
римання робіт, послуг, що підлягають оподаткуванню
податком на додану вартість і не оподаткованих, які
відображаються в рядку 10.2.1 та 11.2. Через те, що
дохід не підлягає оподаткуванню податком на додану
вартість, то і право на податковий кредит у підприєм-
ства відсутнє.

Значна кількість видів зовнішньоекономічної діяль-
ності, існування сукупності нормативних актів законодав-
ства, що регулюють цю діяльність, сприяє формуванню
нового розділу в бухгалтерському обліку — бухгалтерсь-
кий облік зовнішньоекономічної діяльності та його на-
пряму — експорту операції як найважливішу форму
діяльності підприємств, що вимагає від бухгалтера спец-
іальних знань при відображенні операцій, пов'язаних з
експортними операціями. Визначення завдань внутріш-
нього контролю експортних операцій дозволяє система-
тизувати процес перевірки, однак, недосконалість зако-
нодавчої основи в цілому в Україні породжує проблеми
методологічного і нормативного характеру.

Контроль за складанням податкової та фінансової
звітності відображено в таблиці 1.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств ві-
діграє значну роль у розвитку економіки України як
об'єкт бухгалтерського обліку та контролю тісно пов'я-
зана з нормами законодавчо-нормативних актів. У зв'яз-
ку з цим на підприємстві запропоновано для захисту

інтересів, підтвердження обліку і звітності контролю-
вати всі зміни в законодавстві України, що стосуються
зовнішньоекономічної діяльності.
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Рахунки 
бухгалтерського 

обліку 

Податкова декларація з податку на прибуток 
підприємства, код рядка 

Фінансова звітність малого 
підприємства 

1-м, 2-м, код рядка 

703 
02 - Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації 
товарів (робіт, послуг)) 

2000 - Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

711 03 - ІД (03.30 Інші доходи) 2240 - Інші доходи 

714 03 - ІД (03.19 Позитивне значення курсових різниць) 2240 - Інші доходи 

942 
06.4 - ІВ (06.4.43 Інші витрати господарської діяльності, 
до яких розділом ІІІ Податкового кодексу України) 

2270 - Інші витрати 

945 
06.4 - ІВ (06.4.12 Від’ємне значення курсових різниць 
згідно з пунктом 153.1 статті 153 розділу ІІІ Податкового 
кодексу України) 

2270 - Інші витрати 

Таблиця 1. Камеральна перевірка даних податкової та фінансової звітності

Рис. 5. Схема контролю за складанням декларації з податку

на додану вартість ТОВ "Адріан"
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6. Інструкція №291 — Інструкція про застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіта-
лу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 30.11.99 р. №291 [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=-
1037.666.15&nobreak=1

7. Лист Мінфіну від 29.05.2012г. № 31-08410-06-5/
13634 Про складання податкової декларації по податку
на прибуток підприємств з використанням даних бухгал-
терського обліку і дотриманням вимог міжнародних
стандартів фінансової звітності [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=340470&cat_id=293538

8. Податковий кодекс України 2013 [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/2755-17

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги" Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 14 грудня 1999 р. за № 860/4153 [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.ra-
da.gov.ua/laws/show/z0336-13

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
15 "Дохід" Зареєстровано в Міністерстві юстиції Украї-
ни 14 грудня 1999 р. за № 860/4153 [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://minfin.com.ua/taxes/
-/bo_standart15.html

11. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 16 "Витрати" Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 14 грудня 1999 р. за № 860/4153 [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу: http://minfin.com.ua/
taxes/-/bo_standart15.html.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
21 "Вплив змін валютних курсів" Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 р. за №
515/4736 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://minfin.com.ua/taxes/-/bo_standart21.html

13. Положення про валютний контроль Затвердже-
не Постановою НБУ від 08.02.2000 р. №49 (витягання).
Зі змінами і доповненнями, внесеними постановами
НБУ, у тому числі від 07.06.2012 р. №224 [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/z0209-00

14. Постанова НБУ Про встановлення розміру обо-
в'язкового продажу надходжень в іноземній валюті від
15.11.2013 р. № 457 [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
z1951-13
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