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У статті розглянуто підходи до вдосконалення організації аудиту податку на додану вартість. 
 

В статье рассмотрены подходы к совершенствованию организации аудита налога на добавленную 
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Формування стабільної облікової політики неможливе баз ефективного 
контролю нарахування і сплати податків, в тому числі і податку на додану 
вартість. 

Теоретичні і практичні аспекти аудиту податків, присвячені праці провідних 
вітчизняних вчених Ф.Бутинця, М.Білухи, А.Завгороднього, О.Редька, К.Утенкової, 
М.Огійчука, Л.Чернелевського, Н.Беренди, В.Савченко, М.Никонович, Г.Давидова, 
Л.Кулаковської, Ю.Піча, М.Войнаренко, Н.Іванової, К.Логвінової, Т.Меліхової, 
О.Петрик, Г.Пухальської, Л.Тарути та ін. 

Аналіз наукових праць показав, що на сьогодні відсутнє однозначне 
трактування сутності і змісту аудиту податків. Недостатньо уваги приділяється 
визначенню основних підходів до організації аудиту розрахунків з бюджетом по 
податку на додану вартість. Все це і визначає актуальність теми даної статті. 

Метою статті є дослідження та обґрунтування ефективної організації аудиту 
податку на додану вартість. 

Основними завданнями статті є: дослідження сутності податкового аудиту; 
обґрунтування мети і завдань аудиту податку на додану вартість; визначення 
основних етапів аудиту податку на додану вартість. 

У нормативних документах і літературних джерелах немає єдиного поняття 
«податковий аудит». 

Згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність», аудит – це перевірка 
даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта 
господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її 
достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх 
положень суб’єктів господарювання) згідно з вимогами користувачів [1]. Отже, 
тут не йде мова про податковий аудит. 

У Генеральній угоді про співробітництво та взаємодію між Аудиторською 
палатою України та Державною податковою службою України надано таке 
визначення: аудит податкової звітності – це виконання завдання з надання 
впевненості щодо достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству 
цієї звітності [2]. Отже, перевагу віддано терміну «аудит податків», а не терміну 
«податковий аудит». 

У літературних джерелах поняття податкового аудиту трактується наступним 
чином (табл. 1). 
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Організація аудиту включає в себе визначення мети, завдань та основних 
етапів проведення перевірки. Таке розмежування стосується і аудиту розрахунків 
з бюджетом по податку на додану вартість. 

У вітчизняній літературі по-різному трактується мета аудиту податків, зокрема 
ПДВ. Більшість авторів не розглядає всі складові організації аудиту податків у 
своїх працях. Вітчизняні науковці розглядають аудит податку на додану вартість 
як частину аудиту розрахунків, тобто зобов’язань та дебіторської заборгованості. 

Так, Н.Іванова [6, с.35], О.Ролінський та Г.М.Давидов [5, с.200] мету аудиту 
податків (в тому числі ПДВ) визначають як підтвердження правильності, 
своєчасності та повноти нарахування і перерахування податків. 

Таблиця 1 
Трактування поняття «податковий аудит» у літературних джерелах 

Автор Трактування 

Іванов Ю.Б. [6, с.231] 
– це процесуальні дії органів податкового контролю відносно контролю за правильністю 
ведення податкового обліку, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів та інших 
обов'язкових платежів на підставі зафіксованих у матеріальній формі даних; 

Войнаренко М.П., 
Пухальська Г.В. [4, с.14] 

– перевірка працівниками органів ДПС повноти нарахування та своєчасної сплати 
податків і зборів платниками податків до бюджетів усіх рівнів; 

Онищенко В.А. [9, с.15] 

– процесуальні дії контролюючих органів щодо контролю за правильністю обчислення, 
своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів та 
дотримання законності операцій, пов'язаних з одержанням доходів і здійсненням 
розрахунків 

Воінова Т.С. [3, с.122] 

– є сукупністю прийомів, способів та процедур, які використовуються фахівцями 
державних контролюючих органів у сфері оподаткування для встановлення відповідності 
показників податкових декларацій та розрахунків реальним фактам фінансово-
господарської діяльності і надання суспільству впевненості щодо дотримання платниками 
податків норм чинного законодавств. 

 

Так, К.О.Утенкова вважає, що метою аудиту податків є встановлення 
дотримання підприємством податкового законодавства, правильність і 
своєчасність здійснення розрахунків з бюджетом [13, с.196]. 

О.А.Петрик вважає ПДВ складовою зобов'язань, а метою аудиту зобов'язань та 
дебіторської заборгованості – установлення достовірності первинних даних  
щодо їх формування, повноти і своєчасності відображення у зведених  
документах та облікових регістрах, достовірності відображення у звітності 
підприємств [10, с.492; 11, с.64]. 

Згідно з визначенням Л.П.Кулаковської та Ю.В.Пічі, метою аудиту розрахунків 
з бюджетом є висловлення аудитором думки про те, чи відповідають ці 
розрахунки за всіма податками і зборами в усіх суттєвих аспектах нормативним 
документам, які регламентують порядок їх нарахування та сплати до відповідних 
рівнів бюджету [7, с.295]. 

Аналогічний підхід спостерігається також при визначенні предмета аудиту 
податків. При цьому є дві різні позиції до його тлумачення: як господарські 
процеси та операції, пов'язані з розрахунками підприємства з бюджетом, та як 
відносини, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами. 

На нашу думку, предмет аудиту податку на додану вартість, доцільно буде 
сформулювати як операції та події, що впливають на формування сум податкових 
зобов'язань та податкового кредиту. 

Аналіз спеціальної наукової літератури дозволяє відзначити, що серед 
вітчизняних і зарубіжних економістів спостерігається різний підхід також щодо 
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визначення завдань аудиту податку на додану вартість. Можна виділити два 
шляхи до визначення таких завдань: у цілому як процес та завдання конкретної 
аудиторської перевірки. Проте, Л.М.Чернелевський [14], Н.І.Беренда, 
В.Я.Савченко [12] та М.Ф.Огійчук [8] розглядають завдання досить коротко та 
недостатньо. В їхніх працях більше уваги приділено загалом зобов’язанням 
підприємства, особливо зобов’язанням за розрахунками з кредиторами, проте не з 
бюджетом. 

Отже, у більшості випадків податковий аудит трактується як перевірка 
контролюючими органами повноти нарахування і сплати податків до бюджету. 

Водночас, у балансі підприємства, в складі дебіторської або кредиторської 
заборгованості, на рахунку 641 «розрахунки за податками і платежами», по 
відповідних субрахунках (видах платежів) формується інформація, достовірність 
якої повинен перевірити і підтвердити аудитор. 

Виходячи із проведеного дослідження, на наш погляд, для кращого до 
основних завдань аудиту розрахунків з бюджетом, у контексті податку на додану 
вартість, можна віднести: вивчення нормативних документів, що регламентують 
податковий та бухгалтерський облік ПДВ; перевірка повноти і правильності 
відображення бази оподаткування по податку на додану вартість та застосування 
ставок податку; перевірка законності та обґрунтованості застосування пільг по 
податку на додану вартість; перевірка повноти і своєчасності сплати податків до 
бюджету, правильності складених податкових накладних та податкових 
декларацій, а також правильності відображення розрахунків з бюджетом у системі 
бухгалтерського обліку та фінансовій звітності. 

Виходячи із основних завдань аудиту ПДВ, запропоновано виділити такі етапи 
проведення аудиту по податку на додану вартість (табл. 2). 

Таблиця 2 
Етапи проведення аудиту податку на додану вартість 

Етапи аудиту Суть перевірки 
1 2 

Визначення видів діяльності 
підприємства 

-  відповідність статутним документам 

Перевірка повноти нарахування ПДВ 

- правильності визначення суми податкових забов'язань з ПДВ; 
- правильності визначення податкових зобов'язань за операціями з 
продажу основних фондів і нематеріальних активів; 
- правильності коригування податкових зобов'язань; 
- правильності визначення дати виникнення податкових зобов'язань 

Перевірка правильності включення 
сум ПДВ до податкового кредиту 

- правильності визначення сум податкового кредиту; 
- законності включення сум ПДВ до податкового кредиту 

Перевірка правильності відображення 
податку в аналітичному і 
синтетичному обліку. 

- правильності відображення податкових зобов'язань та податкового кредиту 
з ПДВ на рахунках бухгалтерського обліку, звірка загальних сум з сумами по 
суміжних регістрах бухгалтерського обліку (361, 377, 631, 685) 

Визначення відхилень 

- порівняння загальних сум з Головною книгою (або оборотно-сальдовим 
балансом) по рахунку 641 з декларацією по ПДВ; 
- порівняння сум, визначених аудитором при вибірковій перевірці, з 
даними бухгалтерського обліку; 
- коригування помилок, визначення суттєвості впливу на кінцеві 
результати, можливість виправлення. 

 

Визначення та конкретний зміст етапів аудиту податку на додану вартість 
дозволить більш якісно здійснювати планування аудиту цього податку. 

Отже, аудит розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість може бути 
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повністю відокремлений в самостійний етап аудиторської перевірки підприємства 
або здійснений частково в процесі перевірки інших аспектів його діяльності. 

У результаті проведеного дослідження було обґрунтовано сутність та завдання 
аудиту ПДВ, проаналізовано та обґрунтовано застосування основних етапів 
проведення аудиту з ПДВ. 
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