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IMPROVING THE DOCUMENTATION OF ACCOUNTING AND AUDIT
OF WAGES IN ENTERPRISE MANAGEMENT

Основним джерелом доходів робітників є заробітна плата, яку вони отримають на підприємстві за результатами
їх праці згідно з штатним розписом. Регулярно проводять перевірки оплати праці працівників органи податкової
служби в напрямі правильності її оподаткування, а при виявлених порушеннях накладають фінансові санкції. На
підприємствах створюють відділи внутрішнього аудиту для своєчасного виявлення помилок та попередження поруP
шень.

Метою роботи є удосконалення документування обліку та аудиту заробітної плати в управлінні підприємством.
Аудит заробітної плати здійснюється з метою встановлення правильності документування операцій з нарахуP

вання та оподаткування заробітної плати, своєчасності та повноти відображення їх в обліку та складання звітності.
 Завдання проведення аудиту нарахування заробітної плати, а саме: перевірити правильність виплати та оподатP

кування наданого додатково блага робітникам, виплати та оподаткування виплаченого виграшу робітникам, оплати
праці працівників на самоізоляції з COVIDP19, документального відображення нарахування заробітної плати.

У роботі удосконалено методику документування обліку та аудиту заробітної плати, яка на відміну від існуючих
включає в себе: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора. Це надасть змогу охоP
пити всі аспекти правильності оподаткування наданого додатково блага робітникам, виплати та оподаткування виP
плаченого виграшу робітникам, оплати праці працівників на самоізоляції з COVIDP19, документального відобраP
ження нарахування заробітної плати. Що поліпшить правильність здійснення документування операцій з нарахуванP
ня та оподаткування заробітної плати, своєчасність та повноту відображення їх в обліку та складання звітності.

З метою удосконалення документування обліку заробітної плати запропоновані форми Довідкових відомостей,
які допоможуть здійснювати: виплату та оподаткування наданого додаткового блага і виграшу робітникам, оплату
праці працівників на самоізоляції з COVIDP19, а також графік документообігу нарахування заробітної плати. Це
допоможе скоротити час на формування та обробку первинних документів з обліку заробітної плати, попередить
можливість пропуску будьPякої інформації, бо будуть застосовуватися у роботі шаблони документів вже з сформоP
ваним переліком реквізитів.
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ВСТУП
Основним джерелом доходів робітників є

заробітна плата, яку вони отримають на
підприємстві за результатами їх праці згідно з
штатним розписом. Регулярно проводять пере&
вірки оплати праці працівників органи подат&
кової служби в напрямку правильності її опо&
даткування, а при виявлених порушеннях на&
кладають фінансові санкції. На підприємствах
створюють відділи внутрішнього аудиту для
своєчасного виявлення помилок та поперед&
ження порушень.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемними питаннями документування

обліку та аудиту нарахування заробітної пла&
ти займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені:
Бутинець Ф.Ф., Гончарук Я.А., Гордієнко Н.І.,
Давидов Г.М., Дерій В.А., Іванова Н.А., Карпен&

The main source of income for workers is the salary they will receive at the company as a result of their
work in accordance with the staff list. Regular inspections of employees' remuneration are carried out by the
tax service in the direction of the correctness of its taxation, and in case of detected violations, financial
sanctions are imposed. The enterprises create internal audit departments for timely detection of errors and
prevention of violations.

The purpose of the work is  to improve the documentation of accounting and audit of wages in the
management of the enterprise.

Wage audit is carried out in order to establish the correctness of documentation of operations for the
calculation and taxation of wages, the timeliness and completeness of their reflection in accounting and
reporting.

 The objectives of the payroll audit, namely: to verify the correctness of payment and taxation of additional
benefits provided to employees, payment and taxation of benefits paid to employees, remuneration of employees
in selfPisolation from Covid 19, documentation of payroll.

The method of documenting the accounting and audit of wages is improved in the work, which in contrast
to the existing ones includes: questionnaire, general audit plan, audit program, auditor's working documents.
This will cover all aspects of the correctness of taxation of additional benefits provided to workers, payment
and taxation of benefits paid to workers, remuneration of employees in selfPisolation from Covid 19,
documentation of payroll. Which will improve the correctness of the documentation of operations on the
calculation and taxation of wages, the timeliness and completeness of their reflection in accounting and
reporting.

In order to improve the documentation of payroll accounting, the following forms of Reference Information
are proposed, which will help to carry out: payment and taxation of additional benefits and benefits to
employees, remuneration of employees in selfPisolation from Covid 19, as well as the schedule of payroll. This
will help reduce the time for the formation and processing of primary documents on the accounting of wages,
will prevent the possibility of omitting any information, as will be used in the work of document templates
with a list of details.

Ключові слова: документування, аудит, облік, нарахування, оподаткування, заробітна
плата.

Key words: documentation, audit, accounting, accrual, taxation, wages.

ко М.Ю., Кулаковська Л.П., Макаренко А.П.,
Меліхова Т.О., Огійчук М.Ф., Піча Ю.В., Сав&
ченко В.Я., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші.
Автори розглядають це питання зі своєї точки
зору та акцентують увагу на різних аспектах
проведення обліку та аудиту заробітної плати.
Проте саме питання документування обліку та
аудиту заробітної плати в управлінні підприє&
мством розкрито недостатньо і потребує по&
дальшого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є удосконалення документу&

вання обліку та аудиту заробітної плати в
управлінні підприємством.

Аудит заробітної плати здійснюється з ме&
тою встановлення правильності документуван&
ня операцій з нарахування та оподаткування
заробітної плати, своєчасності та повноти
відображення їх в обліку та складання звіт&
ності.
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 Завдання проведення аудиту нарахування
заробітної плати, а саме: перевірити пра&
вильність виплати та оподаткування наданого
додатково блага робітникам, виплати та опо&

даткування виплаченого виграшу
робітникам, оплати праці праців&
ників на самоізоляції з COVID&19,
документального відображення
нарахування заробітної плати.

Анкету перевірки заробітної
плати подано в таблиці 1.

У програмі аудиту заробітної
плати відображені основні проце&
дури для вирішення встановлених
завдань перевірки. Одержавши в
процесі попереднього планування
дані, приступають до розробки
загального плану аудиту заробіт&
ної плати (табл. 2).

Програму аудиту заробітної
плати наведено в таблиці 3.

Для вирішення поставлених
завдань аудиту заробітної плати
пропонуємо робочі документи
аудитора (табл. 4—7), які, на дум&
ку авторів, стануть обгрунтовани&
ми доказами якісного проведення
перевірки.

У підприємств нині у деяких
бланків немає встановленої фор&
ми, тому їх складають вручну у
довільній формі. Для удоскона&
лення документування обліку за&
робітної плати пропонуємо фор&
ми Довідкових відомостей з: опо&
даткування наданого додатково&
го блага (табл. 8), виплати та опо&
даткування виграшу робітникам
(табл. 9), оплати праці праців&
ників на самоізоляції з COVID&19

(табл. 10). Також вважаємо доречним до на&
казу про облікову політику додати графік до&
кументообігу нарахування заробітної плати
(табл. 11).

Варіанти відповіді 
№ Зміст питання Інформація 

відсутня Так Ні Примітки

1 Чи надають на підприємстві додаткові блага?     

2 

Які податки стягуються при виплаті 
додаткового блага: 
- ПДФО; 
- ВЗ? 

    

3 Чи виплачуються виграші працівникам?      

4 
Які податки стягуються при виплаті виграшу: 
- ПДФО; 
- ВЗ? 

    

5 Чи були працівники підприємства на 
самоізоляції з Covid 19? 

    

6 

У якому розмірі їм виплачувалась заробітна 
плата у період самоізоляції: 
- 100%; 
- 50%; 
- 2/3 від окладу? 

    

7 

Скільки тривала самоізоляція на Вашому 
підприємстві: 
- 14 днів; 
- Місяць? 

    

8 Чи були відправлені у відпустки без збереження 
заробітної плати?  

    

9 

На який термін відправлялися робітники 
підприємства у відпустку за власний рахунок: 
- 14 днів; 
- 30 днів? 

    

10 

Чи оформлюється наказами на підприємством: 
- прийняття на роботу; 
- відпустку; 
- звільнення з роботи? 

    

11 Чи ведуться на підприємстві особові картки на 
кожного працівника? 

    

12 Чи ведеться табель обліку використання 
робочого часу? 

    

13 Чи були на підприємстві несвоєчасні виплати 
заробітної плати? 

    

14 Чи відпускають робітників в учнівську 
відпустку? 

    

15 Чи були на підприємстві скорочення штату за 
перевіряє мий період? 

    

Таблиця 1. Анкета перевірки заробітної плати

Таблиця 2. Загальний план проведення аудиту заробітної плати

Етап 
аудиту Аудиторські процедури Аудиторські докази Період 

проведення 
Вико-
навці 

Підготовчий Знайомство  з нормативно-правовою базою, 
що регламентує порядок нарахування, сплати, 
ведення обліку нарахування заробітної плати 

Законодавчі акти Звіти 
попередніх, перевірок, 
накази. 

  

Основний Перевірка правильності виплати та 
оподаткування наданого додаткового блага 
робітникам 

Довідка бухгалтерії, 
розрахункова відомість, 
накази 

  

 Перевірка правильності виплати та 
оподаткування виграшу робітникам 

Довідка бухгалтерії, 
розрахункова відомість, 
накази 

  

 Перевірка правильності оплати праці 
працівників на самоізоляції з COVID-19 

Довідка бухгалтерії, 
розрахункова відомість, 
накази 

  

 Перевірка правильності документального 
відображення нарахування заробітної плати 

Довідка бухгалтерії, 
розрахункова відомість, 
накази 

  

Завершальний Складання звіту за результатами перевірки  Звіт   
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За даними аудиту 

ПІБ Період За даними 
підприємства 

Розмір 
додаткового 

блага 

Перерахунок суми 
ПДФО за 

допомогою коеф. 
1/0,82 

ПДФО ВЗ Відхилення 

        

Таблиця 4. Перевірка правильності виплати та оподаткування наданого додаткового блага

За даними аудиту 
ПІБ Період За даними 

підприємства Розмір 
виграшу 

Балансова 
вартість ОЗ 

Справедлива 
вартість ОЗ 

Доплачено за 
виграш ПДФО ВЗ Відхилення 

          

Таблиця 5. Перевірка правильності виплати та оподаткування виграшу робітникам

За даними аудиту 
ПІБ Період За даними 

підприємства ЗП 50% Сума лікарняних на період 
самоізоляції 

Відхилення 

       

Таблиця 6. Перевірка правильності оплати праці працівників на самоізоляції з COVIDA19

Розрахунок 
Період ПІБ Розмір додаткового 

блага 
Перерахунок суми ПДФО за 
допомогою коеф. 1/0,82 ПДФО ВЗ 

      

Таблиця 8. Довідкова відомість виплати та оподаткування наданого додаткового блага

За даними аудиту Період ПІБ Розмір виграшу Балансова вартість ОЗ Справедлива вартість ОЗ Доплачено за виграш ПДФО ВЗ
        

Таблиця 9. Довідкова відомість виплати та оподаткування виграшу робітникам

Таблиця 7. Перевірка правильності документального відображення
нарахування заробітної плати

Документи 

Наказ 
(розпорядження) 
про прийом на 

роботу 

Особова 
картка 

Наказ 
(розпорядження) 

про переведення на 
іншу роботу 

Наказ 
(розпорядження) 
про надання 
відпустки 

Наказ 
(розпорядження) 
про припинення 

трудового 
договору 

(контракту) 

Табель 
обліку 

використання 
робочого 
часу 

       

Таблиця 3. Програма аудиту заробітної плати

№ Мета аудиту Аудиторські процедури 
Критерії 
якості 
аудиту 

Аудиторські докази 
Код 

робочого 
документа 

П
ер
іо
д 
пр
ов
ед
ен
ня

 
В
ик
он
ав
ец
ь 

П
ри
мі
тк
и 

 

1 Впевнитись у правильності 
оподаткування наданого 
додаткового блага 

Перевірка правильності 
виплати та оподаткування 
наданого додаткового блага 

А, Б, Г Довідка бухгалтерії, 
розрахункова 
відомість, накази 

ОП-1 

2 Впевнитись у правильності 
виплати та оподаткування 
виграшу робітникам 

Перевірка правильності 
виплати та оподаткування 
виграшу робітникам 

А, Б, Г Довідка бухгалтерії, 
розрахункова 
відомість, накази 

ОП-2 

3 Впевнитись у правильності 
оплати праці працівників на 
самоізоляції з COVID-19 

Перевірка правильності 
оплати праці працівників на 
самоізоляції з COVID-19 

А, Б, Г Довідка бухгалтерії, 
розрахункова 
відомість, накази 

ОП-3 

4 Впевнитись у правильності 
документального 
відображення нарахування 
заробітної плати 

Перевірка правильності 
документального 
відображення нарахування 
заробітної плати 

А, Б, Г Довідка бухгалтерії, 
табель обліку 
робочого часу, 
розрахункова 
відомість, накази 

ОП-4 

Критерії якості аудиторської перевірки: наявність – А; правдивість – Б; права та зобов’язання –  В; повнота – Г; 
вимірювання – Д; оцінку вартості – Е; подання і розкриття – Є 
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ВИСНОВКИ
У роботі удосконалено методику докумен&

тування обліку та аудиту заробітної плати, яка
на відміну від існуючих включає в себе: анкету,
загальний план аудиту, програму аудиту, ро&
бочі документи аудитора. Це надасть змогу
охопити всі аспекти правильності оподаткуван&
ня наданого додатково блага робітникам, ви&
плати та оподаткування виплаченого виграшу
робітникам, оплати праці працівників на само&
ізоляції з COVID&19, документального відоб&
раження нарахування заробітної плати. Що
поліпшить правильність здійснення документу&
вання операцій з нарахування та оподаткуван&
ня заробітної плати, своєчасність та повноту
відображення їх в обліку та складання звіт&
ності.

З метою удосконалення документування
обліку заробітної плати запропоновані форми
Довідкових відомостей, які допоможуть здійс&
нювати: виплату та оподаткування наданого
додаткового блага і виграшу робітникам, опла&
ту праці працівників на самоізоляції з COVID&
19, а також графік документообігу нарахуван&
ня заробітної плати. Це допоможе скоротити
час на формування та обробку первинних до&

кументів з обліку заробітної плати, попередить
можливість пропуску будь&якої інформації, так
як будуть застосовуватися у роботі шаблони
документів вже з сформованим переліком рек&
візитів.
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