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IMPROVING TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING OF VALUE ADDED TAX
TO IMPROVE TAX PLANNING

Сучасна система оподаткування податком на додану вартість підприємств передбачає розробку додаткових упN
равлінських документів, які допомагають бухгалтеру розрахувати суму ПДВ до сплати у бюджет або відшкодування
з бюджету. Проблеми в бухгалтерському обліку податку на додану вартість виникають через неправильне відобраN
ження "першої події" перерахованої попередньої оплати постачальникам за отриманні матеріали або отримання
авансів від покупців за відвантажену готову продукцію. На підприємствах форми управлінських документів викориN
стовуються не тільки для правильного ведення обліку та складання Декларації з ПДВ, а також вони допомагають у
ефективному податковому плануванні. Отже, актуальним питанням залишається удосконалення оподаткування, обліN
ку та аудиту податку на додану вартість для поліпшення податкового планування підприємства.

Метою роботи є удосконалення оподаткування, обліку, аудиту податку на додану вартість для поліпшення поN
даткового планування.

Метою аудиту податку на додану вартість є встановлення правильності визначення податкового кредиту та поN
даткового зобов'язання, складання  та подачі декларації з ПДВ, розрахунок нарахування та сплати ПДВ до бюджету.

 Завдання проведення аудиту податку на додану вартість перевірити: відповідність ведення обліку законодавN
ству, встановити правильність визначення податкового кредиту та податкового зобов'язання, складання  декларації
з ПДВ, подачі декларації з ПДВ, нарахування ПДВ до бюджету, сплати ПДВ до бюджету.
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ВСТУП
Сучасна система оподаткування податком

на додану вартість підприємств передбачає роз&
робку додаткових управлінських документів,
які допомагають бухгалтеру розрахувати суму
ПДВ до сплати у бюджет або відшкодування з
бюджету. Проблеми в бухгалтерському обліку
податку на додану вартість виникають через
неправильне відображення "першої події" пе&
рерахованої попередньої оплати постачальни&
кам за отриманні матеріали або отримання
авансів від покупців за відвантажену готову
продукцію. На підприємствах форми управлі&
нських документів використовуються не тільки
для правильного ведення обліку та складання
Декларації з ПДВ, а також вони допомагають
у ефективному податковому плануванні. Отже,

У роботі удосконалено оподаткування, облік та аудит податку на додану вартість для поліпшення податкового
планування. Для ефективного податкового планування ПДВ на підприємстві, запропоновані форми робочих табN
лиць з оподаткування ПДВ, а саме робочі таблиці з: податкового зобов'язання, податкового кредиту, розрахунків з
ПДВ, обліку ПДВ. Запропонована методика аудиту податку на додану вартість для поліпшення податкового плануN
вання, яка на відміну від існуючих включає: анкету,  загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи
аудитора. Запропонована  методика проведення перевірки  надасть змогу аудитору  охопити  всі  аспекти  оподаткуN
вання та обліку  податку на додану вартість на  підприємстві,  дослідити  правильність, своєчасність,  законність
відображення  в  обліку  податку на додану вартість,  вчасно  виявити  порушення, провести якісний аудит та поN
ліпшити податкове планування підприємства.

The modern system of value added tax of enterprises provides for the development of additional management
documents that help the accountant to calculate the amount of VAT to be paid to the budget or reimbursed from the
budget. Problems in value added tax accounting arise due to incorrect display of the "first event" of the listed prepayment
to suppliers for receiving materials or receiving advances from customers for shipped finished products. At the enterprises
the forms of administrative documents are used not only for the correct accounting and drawing up of the Declaration on
the VAT, but also they help in effective tax planning. Therefore, the improvement of taxation, accounting and audit of
value added tax to improve the tax planning of the enterprise remains an urgent issue.

The purpose of the work is to improve taxation, accounting, audit of value added tax to improve tax planning.
The purpose of the audit of value added tax is to establish the correctness of the definition of the tax credit and tax

liability, preparation and submission of VAT returns, calculation of accrual and payment of VAT to the budget.
 The task of auditing value added tax is to check: compliance with accounting legislation, to establish the correctness

of determining the tax credit and tax liability, drawing up a VAT return, filing a VAT return, charging VAT to the budget,
paying VAT to the budget.

The paper improves the taxation, accounting and audit of value added tax to improve tax planning. For effective tax
planning of VAT at the enterprise, the forms of worksheets on VAT taxation are offered, namely worksheets on: tax
liability, tax credit, VAT calculations, VAT accounting. The proposed method of auditing value added tax to improve tax
planning, which in contrast to the existing ones includes: questionnaire, general audit plan, audit program, working
documents of the auditor. The proposed audit methodology will allow the auditor to cover all aspects of taxation and
accounting of value added tax in the enterprise, to investigate the correctness, timeliness, legality of reflection in the
accounting of value added tax, timely identify violations, conduct quality audits and improve tax planning.

Ключові слова: оподаткування, облік, аудит, податок на додану вартість, анкета, загальC
ний план, програма перевірки, робочий документ аудитора, податкове планування.

Key words: taxation, accounting, audit, the valueCadded tax, the questionnaire, the General plan,
the inspection programme, auditor`s working document, tax planning.

актуальним питанням залишається удоскона&
лення оподаткування, обліку та аудиту подат&
ку на додану вартість для поліпшення подат&
кового планування підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями оподаткування,
обліку та аудиту податку на додану вартість
займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені:
Бутинець Ф.Ф., Давидов Г.М., Іванова Н.А.,
Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., Салига
С.Я., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Авто&
ри розглядають окремо оподаткування, облік
та аудит податку на додану вартість. Проте
саме питання комплексного підходу до опо&
даткування, обліку та аудиту ПДВ для пол&
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іпшення податкового планування авторами
не досліджувалось та потребує подальшого
розгляду.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є удосконалення оподатку&

вання, обліку, аудиту податку на додану вар&
тість для поліпшення податкового плануван&
ня.

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
З метою ефективного податкового плану&

вання ПДВ на підприємстві, пропонуємо вико&
ристовувати робочі таблиці з оподаткування
ПДВ (табл. 1—3).

Облік ПДВ ведеться на рахунку 641 "Роз&
рахунки за податками", 643 "Податкові зобо&
в'язання", 644 "Податковий кредит" (табл. 4).

Метою аудиту податку на додану вартість є
встановлення правильності визначення податко&
вого кредиту та податкового зобов'язання, скла&
дання та подачі декларації з ПДВ, розрахунок
нарахування та сплати ПДВ до бюджету.

 Завдання проведення аудиту податку на
додану вартість:

— перевірити відповідність ведення обліку
законодавству;

— встановити правильність визначення по&
даткового кредиту;

— встановити правильність визначення по&
даткового зобов'язання;

— встановити правильність складання дек&
ларації з ПДВ;

— встановити правильність подачі декла&
рації з ПДВ;

— встановити правильність нарахування
ПДВ до бюджету;

— встановити правильність сплати ПДВ до
бюджету.

Удосконалену анкету аудиту податку на до&
дану вартість подано в таблиці 5.

Удосконалений загальний план проведення
аудиту податку на додану вартість наведено у
таблиці 6.

Удосконалену програму аудиту податку на
додану вартість наведено в таблиці 7.

На середину 
місяця 

На кінець 
місяця Усього 

Податкові зобов'язання База 
оподат-
кування

ПДВ 
База 

оподат-
кування 

ПДВ 
База 

оподат-
кування 

ПДВ 

Операції на митній території 
України, що оподатковуються  

      

за основною ставкою       
за ставкою 7 %       
Операції з вивезення товарів за межі 
митної території України 

      

Інші операції, що оподатковуються 
за нульовою ставкою 

      

Коригування податкових 
зобов'язань                                             

      

Усього       

Таблиця 1. Робоча таблиця з податкового
зобов'язання

На середину 
місяця На кінець місяця Усього 

Податковий кредит База 
оподат-
кування

ПДВ 
База 

оподат-
кування

ПДВ 
База 

оподат-
кування 

ПДВ 

Придбання (виготовлення, 
будівництво, спорудження, створення) 
товарів/послуг та необоротних активів 
на митній території України 

      

Ввезені на митну територію України 
товари, необоротні активи 

      

Погашені податкові векселі       
Послуги, отримані від нерезидента, 
місце постачання яких знаходиться на 
митній території України 

      

Коригування податкового кредиту       
Усього       

Таблиця 2. Робоча таблиця
з податкового кредиту
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До кожного пункту програми аудиту подат&
ку на додану вартість розроблені робочі доку&
менти аудитора (табл. 8—11).

ВИСНОВКИ
У роботі удосконалено оподаткування,

облік та аудит податку на додану вартість для
поліпшення податкового планування. Для
ефективного податкового планування ПДВ на
підприємстві, запропоновані форми робочих
таблиць з оподаткування ПДВ, а саме робочі
таблиці з: податкового зобов'язання, податко&
вого кредиту, розрахунків з ПДВ, обліку ПДВ.
Запропонована методика аудиту податку на
додану вартість для поліпшення податкового
планування, яка на відміну від існуючих вклю&
чає: анкету, загальний план аудиту, програму
аудиту, робочі документи аудитора. Запропо&
нована методика проведення перевірки на&

Розрахунки  з ПДВ 
На 

середину 
місяця 

На кінець 
місяця Усього

Податкові зобов'язання    
Податковий кредит    
Позитивне значення різниці між 
сумою податкового зобов'язання 
та сумою податкового кредиту  

   

Від'ємне значення різниці між 
сумою податкового зобов'язання 
та сумою податкового кредиту  

   

Таблиця 3. Робоча таблиця розрахунків
з ПДВ

Податкові зобов'язання Податковий кредит Період Кт 641 Дт 643 Дт 641 Кт 644 Розрахунки  з ПДВ 

      

Таблиця 4. Облік ПДВ

Таблиця 5. Анкета внутрішнього контролю податку на додану вартість

Варіанти відповіді 
№ Зміст питання Інформація 

відсутня Так Ні Примітки 

1 Ви є платником ПДВ?     
Чи були у Вас за період, що перевіряється придбання:      
- матеріалів, сировини, МШП, товарів     
- основних засобів, МНМА     2 

- нематеріальних активів     
До якої суми придбання не потрібна податкова накладна:     
- до 100 грн     
- до 200 грн     3 

- до 400 грн     
При відвантажені товарів, готової продукції на суму ПДВ виписується 
наступний первинний документ: 

    

-  накладна     
-  податкова накладна     

4 

-  товарно-транспортна накладна     
Яку ставку ПДВ Ви застосовуєте:     
- 20%     
- 7%     

5 

- 0%     
На якому рахунку у Вас ведеться облік ПДВ: 
- 641 

    

- 643     

6 
 
 
 - 644     

Яка періодичність проведення перевірки Вашого підприємства 
податковими органами: 

    

-  раз на рік     
-  двічі на рік     

7 

-  не проводиться     
За допомогою якої програми ведеться облік ПДВ на Вашому підприємстві:     
-  1С     
-  Парус     

8 

-  інше     
За допомогою якої програми Ви подаєте декларацію з ПДВ:     
-  Медок     9 
-  Електронного кабінету     
Які помилки виявили на Вашому підприємстві податкові органи при 
останній перевірки ПДВ: 

    

-  Заниження податкових зобов’язань     
-  Завищення податкового кредиту     

10 

-  Ухилення от оподаткування     
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Етап 
аудиторської 
перевірки 

Аудиторські процедури 
 

Період 
проведення Виконавці 

Підготовчий Знайомство  з бізнесом, визначення аудиторського 
ризику, тестування внутрішнього контролю податку 
на додану вартість 

  

Перевірити  відповідність ведення ПДВ обліку 
законодавству 

  

Перевірити правильність визначення податкового 
кредиту 

  

Перевірити правильність визначення податкового 
зобов’язання 

  

Перевірити правильність складання  декларації з ПДВ   
Перевірити правильність подачі декларації з ПДВ   
Перевірити правильність нарахування ПДВ до 
бюджету 

  

Основний 

Перевірити правильність сплати ПДВ до бюджету   
Завершальний Складання аудиторського звіту і висновку   

Таблиця 6. Загальний план проведення аудиту податку на додану вартість

Таблиця 7. Програма аудиту податку на додану вартість

№ Мета аудиту Завдання аудиту 
Перелік 

аудиторських 
процедур 

Критерії 
якості 

Аудиторські 
докази Метод перевірки 

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 
відповідності 
ведення 
обліку ПДВ 
законодавству 

Перевірити чи 
відповідає облік ПДВ 
нормативам, що 
зазначені у наказі про 
облікову політику  

Перевірити  
відповідність 
ведення обліку 
ПДВ 
законодавству 

А, Б, В, 
Г, Є 

Наказ про 
облікову 
політику  

Документальний ПДВ-1 

 2 Впевнитись у 
правильності 
визначення 
податкового 
кредиту  

Перевірити 
правильність 
заповнення 
податкової накладної 
та розрахунку 
податкового кредиту 

Перевірити 
правильність 
визначення 
податкового 
кредиту 

А, Б, В, 
Г, Д 

Податкові 
накладні 

Документальний, 
арифметичний, 
формальний, 
вибірковий 

ПДВ-2    

3 Впевнитись у 
правильності 
визначення 
податкового 
зобов’язання  

Перевірити 
правильність 
заповнення 
податкової накладної 
та розрахунку 
податкового 
зобов’язання  

Перевірити 
правильність 
визначення 
податкового 
зобов’язання 

А, Б, В, 
Г, Д 

Податкові 
накладні 

Документальний, 
арифметичний, 
формальний, 
вибірковий 

ПДВ-3    

4 Впевнитись у 
правильності 
складання  
декларації з 
ПДВ 

Перевірити 
правильність 
заповнення  
декларації з ПДВ 

Перевірити 
правильність 
складання  
декларації з 
ПДВ 

А, Б, Г, 
Д, Е 

Декларація з 
ПДВ 

Документальний, 
формальний, 
арифметичний 

ПДВ-4    

5 Впевнитись у 
правильності 
подачі 
декларації з 
ПДВ 

Перевірити 
відповідність подачу 
декларації з ПДВ 
встановленим 
термінам  

Перевірити 
правильність 
подачі 
декларації з 
ПДВ 

А, Б, Г, 
Д, Е 

Декларація з 
ПДВ 

Документальний, 
формальний, 
арифметичний 

ПДВ-5    

6 Впевнитись у 
правильності 
нарахування 
ПДВ до 
бюджету  

Перевірити 
правильність 
розрахунку ПДВ до 
сплати у бюджет 

Перевірити 
правильність 
нарахування 
ПДВ до 
бюджету 

А, Б, В, 
Г, Д 

Декларація з 
ПДВ 

Документальний, 
арифметичний, 
вибірковий 

ПДВ-6    

7 Впевнитись у 
правильності 
сплати ПДВ 
до бюджету 

Перевірити 
відповідність суми 
розрахунку сумі 
сплати ПДВ до 
бюджету 

Перевірити 
правильність 
сплати ПДВ до 
бюджету 

А, Б, Г Виписка 
банку, 
платіжне 
доручення 

Документальний, 
формальний, 
арифметичний 

ПДВ-7    

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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дасть змогу аудитору охопити всі аспекти опо&
даткування та обліку податку на додану
вартість на підприємстві, дослідити пра&
вильність, своєчасність, законність відобра&
ження в обліку податку на додану вартість,
вчасно виявити порушення, провести якісний
аудит та поліпшити податкове планування
підприємства.

Література:
1. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескос&

та Г.М. Аудит: навч.&метод. посібник. Запо&
ріжжя: ЗДІА, 2016. 184 c.

2. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Беско&
ста Г.М. Організація і методика аудиту:
навч.&метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА,
2015. 190 с.

За даними 
підприємства За даними аудиту Відхилення 

Податковий кредит База 
оподаткування ПДВ База 

оподаткування ПДВ База 
оподаткування ПДВ

Придбання (виготовлення, будівництво, 
спорудження, створення) товарів/послуг та 
необоротних активів на митній території України 

      

Ввезені на митну територію України товари, 
необоротні активи 

      

Погашені податкові векселі       
Послуги, отримані від нерезидента, місце 
постачання яких знаходиться на митній території 
України 

      

Коригування податкового кредиту       
Усього       

Таблиця 8. Робочий документ аудитора
ПДВP2 — Перевірити правильність  визначення

податкового кредиту

За даними 
підприємства За даними аудиту Відхилення 

Податкові зобов'язання База 
оподаткування ПДВ База 

оподаткування ПДВ База 
оподаткування ПДВ

Операції на митній території України, що 
оподатковуються  

      

за основною ставкою       
за ставкою 7 %       
Операції з вивезення товарів за межі митної 
території України 

      

Інші операції, що оподатковуються за нульовою 
ставкою 

      

Коригування податкових зобов'язань                                  
Усього       

Таблиця 9. Робочий документ аудитора ПДВP3 — Перевірити правильність визначення
податкового зобов'язання

Розрахунки  з ПДВ За даними 
підприємства

За даними 
аудиту Відхилення 

Податкові зобов'язання    
Податковий кредит    
Позитивне значення різниці між сумою податкового 
зобов'язання та сумою податкового кредиту  

   

Від'ємне значення різниці між сумою податкового 
зобов'язання та сумою податкового кредиту  

   

Таблиця 10. Робочий документ аудитора
ПДВP6 — Перевірити правильність нарахування ПДВ до бюджету

Податкові зобов'язання Податковий кредит Період Кт 641 Дт 643 Дт 641 Кт 644 Розрахунки  з ПДВ 

За даними підприємства      
За даними аудиту      
Відхилення      

Таблиця 11. Робочий документ аудитора
ПДВP7 — Перевірити правильність сплати ПДВ

до бюджету
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