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IMPROVING TAXATION, ACCOUNTING, TAX REPORTING AND CONTROL OF VALUE
ADDED TAX TO IMPROVE TAX PLANNING AT THE ENTERPRISE

Доопрацьовування в частині вдосконалення робочих управлінських документів, щодо оподаткування ПДВ, доN
поможе підприємству в розрахунках суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету та в ефективному податковому плаN
нуванні.

Метою контролю податку на додану вартість є встановлення правильності: визначення податкового кредиту та
податкового зобов'язання; складання та подачі декларації з ПДВ; розрахунку нарахування та сплати ПДВ до бюджеN
ту.

Завданнями проведення контролю податку на додану вартість є перевірка: відповідності ведення обліку чинному
законодавству; правильності визначення податкового кредиту та податкового зобов'язання, правильності, повноти
та своєчасності подачі декларації з ПДВ; повноти нарахування та своєчасності сплати ПДВ до бюджету.

У роботі запропоновано декілька управлінських документів, спрямованих на покращення визначення облікової
суми податку з ПДВ. Для ефективного податкового планування ПДВ на підприємстві, запропоновані форми робочих
таблиць з оподаткування ПДВ, а саме робочі таблиці з: перевірки податкового зобов'язання та податкового кредиту,
обліку ПДВ, перевірки розрахунків ПДВ з бюджетом та складання податкової звітності. Запропоновані заходи конN
тролю розрахунків з ПДВ для поліпшення податкового планування, які включають: анкету, загальний план та проN
граму контролю, таблиці для полегшення обліку ПДВ на підприємстві. Вона надасть змогу охопити всі аспекти опоN
даткування та обліку податку на додану вартість на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність
відображення в обліку податку на додану вартість, вчасно виявити порушення, провести якісний контроль та поN
ліпшити податкове планування підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні відбуваються значні зміни в подат&

ковому й обліковому законодавстві, які регла&
ментують питання обліку, оподаткування, кон&
тролю розрахунків за ПДВ та складання подат&
кової звітності. Окрім того, існують численні
недоліки й суперечливі питання щодо порядку
визначення податкового кредиту й податкових
зобов'язань, а також облікового відображен&
ня ПДВ, які в сукупності негативно познача&
ються на результатах діяльності суб'єктів гос&
подарювання, призводячи до значних фінансо&
вих втрат. Система оподаткування ПДВ
підприємств в умовах сьогодення потребує роз&
робки додаткових робочих управлінських до&
кументів, які б допомагали бухгалтерам пра&
вильно розраховувати суму ПДВ до сплати в
бюджет або відшкодування ПДВ з бюджету
підприємству та поліпшити складання податко&
вої звітності. Проблеми в бухгалтерському об&
ліку ПДВ виникають через порушення основ&
ного правила "першої події" — перерахованої
передплати постачальникам за отримані мате&
ріали (послуги) або отримання авансів на ра&

Finalization in terms of improving the working administrative documents on VAT taxation will help the company in
calculating the amount of VAT payable to the budget and in effective tax planning.

The purpose of the work is to improve taxation, accounting, control of value added tax to improve tax planning.
The purpose of the control 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 purpose of the article is to find ways to improve accounting, taxation, control of VAT calculations, tax reporting,

as well as measures to improve its planning.
Properly organized accounting and tax accounting is one of the conditions for the normal functioning of the enterprise.

The function of taxation is the formation of financial resources of the country. The main tasks of control of VAT calculations
are to verify the correctness of the definition of the object of taxation in compliance with regulations, assess the correctness
of tax assessment, timeliness of payment to the budget, accuracy and completeness of tax reflection in financial and tax
reporting.

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 control 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 controlling value added tax to improve
tax planning, which in contrast to the existing ones includes: questionnaire, general control plan, control program, working
documents of the controller. The proposed control methodology will allow the controller 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 controls and improve tax planning.

Ключові слова: оподаткування, облік, податкова звітність, контроль, податок на додану
вартість, податкове планування.

Key words: support, benefit, benefit, control, donation, donation, plan.

хунок підприємства від покупця за відвантаже&
ну пізніше готову продукцію (надану послугу).
Запропоновані форми додаткових документів
на підприємстві мають забезпечити не тільки
ретельне ведення обліку, правильне оподатку&
вання, достовірний контроль розрахунків з
ПДВ та складання звітності — декларації з
ПДВ, але й ефективне податкове планування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розгляду питань щодо особливостей обліку
та методики контролю розрахунків з бюдже&
том за ПДВ сприяли роботи наступних вітчиз&
няних та зарубіжних вчених: Бутинця Ф.Ф.,
Грішнової О.А., Дерев'яненко С.І., Кулаковсь&
кої Л.П., Лишиленко О.В., Макаренка А.П.,
Подольської В.О., Яріш О.В., Давидова Г.М.,
Салиги С.Я. та багатьох інших. Попри доволі
широке висвітлення вищезазначеної проблема&
тики в науковій літературі, через наявність ве&
ликої кількості дискусійних питань та зміни по&
даткового законодавства питання методики
оподаткування, обліку та контролю розра&
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хунків з бюджетом за ПДВ завжди бу&
дуть актуальними та потребуватимуть
подальших досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є пошук шляхів удос&

коналення обліку, оподаткування, кон&
тролю розрахунків з ПДВ, складання
податкової звітності, а також заходів
щодо поліпшення його планування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Правильно організований бухгал&
терський та податковий облік є однією
з умов нормального функціонування
підприємства. Функцією оподаткування
є формування фінансових ресурсів краї&
ни.

Основними завданнями контролю
розрахунків з ПДВ є перевірка правиль&
ності визначення об'єкта оподаткуван&
ня із дотриманням нормативного зако&
нодавства, оцінка правильності нараху&
вання податку, своєчасності сплати
його до бюджету, достовірності та по&
вноти відображення податку в фінан&
совій та податковій звітності.

Тому нами запропоновано кілька
удосконалень робочих документів —
таблиць, які зменшать кількість пору&
шень в обліку, допоможуть провести
якісний контроль розрахунків з ПДВ,
спростити складання податкової звіт&
ності та поліпшити податкове плануван&
ня на підприємстві.

Для початку з метою виявлення
слабких місць та оцінки системи бухгал&
терського обліку на підприємстві нами
пропонується провести тестування кон&
тролю за нарахуванням та сплатою ПДВ
на підприємстві (табл. 1).

Після проведеного тестування, збору
та аналізу відповідей на анкетні запитан&
ня формується загальний план контролю
за нарахуванням та сплатою ПДВ на
підприємстві, який наведено в таблиці 2.

Далі пропонується програма конт&
ролю за нарахуванням та сплатою ПДВ
на підприємстві, яка одночасно є ін&
струкцію та засобом контролю якості
проведення процедур (табл. 3).

Щоб не опинитися в ситуації, коли
податкова накладна чи розрахунок ко&
ригування заблоковано, відповідальній
особі необхідно завчасно перевірити їх

відповідь № Зміст питань 
так ні 

примітка 

1 2 3 4 5 
 Характеристика підприємства 
1 Чи має підприємство статус платника ПДВ?    

2 Облік ПДВ на підприємстві ведеться 
автоматизовано?    

3 Чи здійснюється на підприємстві контроль за 
змінами в податковому законодавстві?    

4 Чи має підприємство пільги з ПДВ?    
За якими ставками ПДВ ведеться облік ПДВ: 
0%    
7%    
20%    
14%    

5 

Без ПДВ    
6 Чи проводяться звірки розрахунків з ПДВ?     
Дані щодо обліку податкового кредиту 

7 Чи існують випадки повторного внесення у 
реєстр сум отриманих податкових накладних? 

   

8 Чи проводиться контроль за несвоєчасно 
отриманими податковими накладними? 

   

9 
Чи  відносяться суми ПДВ в вартості придбаних 
матеріалів, послуг та основних засобів до 
податкового кредиту 

   

10 Чи ведеться реєстр отриманих податкових 
накладних? 

   

11 Чи перевіряється граничний строк реєстрації 
отриманих податкових накладних в ЄРПН? 

   

12 Чи відображаються в обліку результати 
перевірки податкового кредиту? 

   

На якому рахунку обліковується ПК? 
641    
644    13 

377    
Дані щодо обліку податкового кредиту 

14 
Чи існують випадки повторної виписки 
податкового зобов’язання та реєстрації його в 
ЄРПН? 

 х 
 

15 
Чи проводиться контроль за своєчасною 
реєстрацією ЄРПН виданих податкових 
накладних з дотриманням граничних термінів?  

х  
 

16 Чи ведеться реєстр виданих податкових 
накладних? х   

На якому рахунку обліковується ПЗ ? 

641 х  субрахунок 
6415 

644  Х  
643 х   

17 

685  х  

18 Чи перевіряється виписка ПК та ПЗ на предмет 
відповідності першої події ? х   

19 
Чи існує розподіл ПДВ з подальшою випискою 
компенсуючих податкових накладних 
підприємству? 

х  
за ставкою 
7% та 20% 

20 Чи є посадова особа, яка несе відповідальність 
за достовірний облік ПДВ на підприємстві? х   

За допомогою якої програми подається 
звітність з ПДВ?    

Електронний кабінет    21 

«М.Е.Doc» х   
За допомогою якої програми ведеться облік 
ПДВ на підприємстві?    

1С х   22 

інше    

Таблиця 1. Тест оцінки контролю
за нарахуванням та сплатою

ПДВ

Джерело: розроблено авторами.
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на наявність ризиків. Один з яких — благо&
надійність контрагента. Якщо підприємством
було прийнято рішення про співпрацю або

відмову в співпраці, то для таких контрагентів
пропонується використання інформаційних
таблиць 4, 5.

Етап Мета Перелік процедур Термін 
перевірки Виконавець 

1 2 3 4 5 
Підготовчий 
(здійснення 
контрольних процедур 
до здійснення 
операцій, пов’язаних з 
нарахуванням та 
сплатою ПДВ) 

Знайомство з бізнесом клієнта, 
оцінка системи внутрішнього 
контролю та бухгалтерського обліку; 
планування аудиту розрахунків з 
бюджетом з ПДВ 

Ознайомлення з діяльністю 
підприємства: опитування та 
тестування 

 

 Основний 
(проводиться як під час 
нарахування та сплати 
ПДВ, так і після того, 
як вони відбулися) 

Перевірка правильності 
відображення в обліку податкового 
кредиту; 
перевірка правильності визначення 
суми ПДВ згідно із застосованими 
цінами, кількістю та ставкою ПДВ та 
відображення в обліку податкового 
зобов’язання; 
перевірка арифметичних підсумків 
реєстрів виданих та отриманих 
податкових накладних 

Перевірка документів від 
постачальника та записи в книзі 
придбань; 
перевірка видаткових документів 
та записи в книзі продажу; 
перевірка складання декларації з 
ПДВ; 
перевірка ведення обліку ПДВ; 
перевірка сальдо на початок та 
кінець періоду 

 

 Заключний Підготовка заключного висновку Систематизація отриманої 
інформації 

 

Таблиця 2. План контролю за нарахуванням та сплатою ПДВ

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 3. Програма контролю за нарахуванням та сплатою ПДВ

Джерело: розроблено авторами.

№ Завдання Перелік процедур Критерії 
якості* Метод перевірки 

К
од

 р
об
оч
ог
о 

до
ку
ме
нт
у 

П
ер
іо
д 

 
пр
ов
ед
ен
ня

 

В
ик
он
ав
ец
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Перевірка нормативних документів 

 З’ясування статусу платника ПДВ Перевірити наявність 
свідоцтва ПДВ та 
право нарахування 
ПДВ  

 Встановлення наявності пільг  Перевірити наявність 
ліцензії та процентну 
ставку нарахування 
ПДВ 

А, Б, В Фактичний х 

  2 Перевірка податкового кредиту 
 Переконатися в правильності 

внесення кількісних та грошових 
вимірників первинних документів 
при постачанні матеріалів або послуг 

Перевірка вхідних 
документів від 
постачальника та 
записів у книзі 
придбання 

А, Б, Г Вибірковий, 
формальний, 
арифметичний 

ПДВ-1 

  3 Перевірка податкового зобов’язання 
 Переконатися в правильності 

розрахунків бази оподаткування та 
суми ПДВ у первинних документах 
на постачання покупцю 

Перевірка видаткових 
документів покупцю та 
документів у записах 
книзі продажу 

А, Г, Е Вибірковий, 
арифметичний, 
наповненість 

ПДВ-2 

  4 Перевірка правильності податкового звіту 
 Впевнитись у правильності 

арифметичного нарахування 
підсумків реєстру виданих та реєстру 
прийнятих податкових накладних 

Перевірка складання 
Декларації з ПДВ 

А, Б, Г, 
Д, Е 

Арифметичний, 
наповненість, 
фактичний, 
аналітичний 

ПДВ-3 
ПДВ-4 

  5 Визначити кінцевий залишок суми з 
ПДВ для розрахунку з бюджетом 

Перевірка ведення 
обліку з ПДВ 

А, Б, Г Аналітичний  

  Критерії якості контрольної перевірки: А – наявність, Б – В – права та зобов’язання, Г – повнота, Д – вимірювання, Е – оцінка 
вартості 
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Наступний етап контролю правильності
розрахунків за ПДВ є найбільш трудомістким,
тому що його завдання — це перевірка правиль&
ності визнання та відображення в системі бух&
галтерського обліку податкового зобов'язан&
ня з ПДВ, податкового кредиту та розрахунків
з бюджетом за звітний період.

Для того щоб перевірка достовірності по&
даткового кредиту була більш раціональною
пропонуємо використати документи наведені у
таблицях 6, 7.

Для того щоб перевірка податкового зобо&
в'язання була більш ретельною та виписка його
здійснювалася у терміни, передбачені законо&

№ Назва контрагента Статус 
підприємства Система оподаткування Причина відмови 

     

Таблиця 4. Реєстр контрагентів, яким відмовлено у співпраці

Джерело: розроблено авторами.

№ Назва контрагента ІПН контрагента Предмет співпраці Примітки 
     

Таблиця 5. Реєстр перевірених контрагентів

Джерело: сформовано авторами.

Реєстр отриманих податкових накладних 2 розділ декларації з ПДВ Період 20% 7% 20% 7% 
Відхилення 

(+/-) Примітка 

       

Таблиця 6. Робочий документ з перевірки податкового кредиту

Джерело: розроблено авторами.

Субрахунок Назва субрахунку 
6443 Неотримані податкові накладні більше місяця 
6444 Неотримані податкові накладні внаслідок блокування ДПС України 

Податковий кредит 
непідтвер- 
джений 

6445 Неотримані податкові накладні більш  1095 календарних днів 

Таблиця 7. Субрахунки податкового кредиту для контролю за термінами та причинами
неотриманих податкових накладних на підприємстві

Джерело: розроблено авторами.

Реєстр виданих податкових 
накладних 

1 розділ декларації з ПДВ, 
у т. ч. компенсуючі ПЗ Період 

20% 7% 20% 7% 

Відхилення 
(+/-) Примітка 

       

Таблиця 8. Робочий документ з перевірки податкового зобов'язання

Джерело: розроблено авторами.

№ Назва Характеристика 
643 Податкове зобов’язання Облік суми ПДВ з відвантаження товарів/послуг чи авансів отриманих 
6431 Податкове зобов’язання підтверджене Використовується у разі реєстрації податкової накладної в ЄРПН, 

пов’язаною з отриманим авансом 
6432 Податкове зобов’язання непідтверджене Використовується у разі блокування податкової накладної в ЄРПН 

Таблиця 9. Характеристика субрахунків для обліку податкового зобов'язання

Джерело: складено авторами.

Загальна сума 
Суми, які 
підлягають 
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Суми,  
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Всього:               

Таблиця 10. Реєстр податкових накладних, що розподіляються пропорціональними
частинами

Джерело: розроблено авторами.
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давством України, варто використати робочі
таблиці 8, 9.

Треба приділити увагу питанню — коли і як
слід нараховувати компенсуючі податкові зо&
бов'язання за п.п. 198.5 та 199.1 ПКУ.

З метою достовірного відображення про&
порційного віднесення сум податку до подат&
кового кредиту, згідно зі статтею 199 Розділу
V Податкового кодексу України, буде до&
цільним використання даних, що наведені в таб&
лиці 10.

Якщо підприємство застосовує різні став&
ки ПДВ у своєму обліку та нараховує компен&
саційні податкові зобов'язання за результата&
ми звітного податкового періоду, то пропо&

нується диференціювати податкові зобов'язан&
ня за змістом та ставками ПДВ із введенням на&
ступних субрахунків:

— 6415 "Нарахування умовного продажу за
ставкою 20%";

— 6416 "Нарахування умовного продажу за
ставкою 7%"; відобразити кореспонденцію про&
понується наступним способом (табл. 11).

Для поліпшення контролю над термінами
реєстрації податкового кредиту та податкових
зобов'язань в обліку ПДВ впродовж будь&яко&
го податкового періоду пропонується викори&
стовувати таблицю 12.

Важливим завданням контролю розра&
хунків з ПДВ є переконання в тому, що сума

Дані підприємства Дані контролера Відхилення 
Період ПЗ ПК ПДВ 

до сплати ПЗ ПК ПДВ 
до сплати ПЗ ПК ПДВ 

до сплати 
Примітки 

           

Таблиця 13. Відповідність нарахування та сплати ПДВ в бюджет

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 11. Диференціювання податкового зобов'язання за податковий період

Джерело: розроблено авторами.

Податкові зобов’язання за звітний період 
пе
рі
од

 

Виписані ПЗ згідно з господарськими 
операціями 

Відображення 
в обліку Виписані ПЗ компенсаційні Відображення 

в  обліку 
Суми ПДВ на відвантаження 
товарів/послуг 

Дт 703 Кт 6415 

мі
ся
ць

 

Суми ПДВ на аванси отримані Дт 643 Кт 6415 

застосування норм ст. 198.5  
та  
ст. 199.1 ПКУ 

Дт 949 Кт 6416 
За ставками 20% 
Дт 949 Кт 6417 
За ставкою 7% 

Таблиця 12. Зведений звіт з ПДВ — фактичний стан ПДВ

Джерело: розроблено авторами.
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реєстрації ПЗ 

9       
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ПДВ, яка підлягає до сплати в бюджет та заз&
начена в Декларації, розрахована правильно.
Для допомоги в цьому завданні важлива таб&
лиця 13.

З метою контролю ліміту на ПДВ&рахунку
для реєстрації податкових зобов'язань на
підприємстві та повернення таких коштів Каз&
начейством на рахунок підприємства у випад&
ку бюджетного відшкодування пропонується
ввести рахунки та кореспонденцію, які наведені
у таблиці 14.

В умовах сьогодення, податкове плануван&
ня є одним із елементів управління фінансами
підприємства і законним способом оптимізації
податкового навантаження. З метою забезпе&
чення оперативного контролю податкового
планування ПДВ на підприємстві пропонуєть&
ся застосування робочої таблиці 15.

Отже, для ефективного розподілення кош&
тів на підприємстві треба вести планування сум
ПДВ для своєчасної сплати. Дотримання наве&
дених правил може поліпшити контроль над
фінансами підприємства в частині сплати ПДВ:

1) податкові платежі треба розраховувати
завчасно;

2) податкове планування повинно бути під&
тверджено доказами, викладено у вигляді ро&
бочого документа та вбудовано в систему бюд&
жетів;

3) обчислення дійсного показнику податко&
вого навантаження та порівняння його з за&
планованим.

Враховуюче розглянуте вище, доводимо, що
застосування бухгалтерією запропонованих до&
відкових відомостей на підприємстві допоможе:

— забезпечити достовірність та законність
здійснених господарських операцій щодо
відображення сум ПДВ в обліку;

— визначити правильно об'єкт оподатку&
вання, нарахувати податок з відповідною став&
кою;

— здійснити внутрішній контроль розра&
хунків з ПДВ за рахунок конкретизації етапів
його проведення та робочих таблиць;

— спростити складання досить складної
податкової звітності;

— покращити фінансовий стан підприєм&
ства за рахунок збереження коштів через не&
допущення помилок у нарахуванні та сплаті
ПДВ і, як наслідок, відсутність фінансових
санкцій.
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Кореспонденція рахунківЗміст операції Дт Кт 
1 2 3 

Поповнення ПДВ-рахунку грошовими коштами (для сплати погоджених ПЗ) 314 311 
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Таблиця 14. Бухгалтерський облік руху коштів на ПДВFрахунку

Джерело: складено авторами.
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16-30 число        

 Всього:        

Таблиця 15. Аналіз даних підприємства щодо планування ПДВ

Джерело: розроблено авторами.
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