
ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

154 Випуск 59-2. 2020

ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
THE STATEMENTS IN THE SYSTEM OF TAX SETTLEMENTS

УДК 336.226.222

https://doi.org/10.32843/bses.59-47

Лега О.В.
к.е.н., доцент, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку
та економічного контролю
Полтавська державна аграрна академія 
Черненко К.В.
к.е.н., доцент кафедри  
бухгалтерського обліку  
та економічного контролю
Полтавська державна аграрна академія 

Leha Olha
Poltava State Agrarian Academy
Chernenko Kseniia
Poltava State Agrarian Academy

У статті узагальнено наукові підходи до 
визначення сутності податкового обліку. 
Встановлено, що це система бухгалтер-
ського обліку, яка формує інформацію для 
нарахування податків, зборів задля скла-
дання податкової звітності. Системати-
зовано наукові погляди на формулювання 
мети ведення податкового обліку, зокрема 
інформаційне забезпечення фіскальної функ-
ції системи оподаткування, надання повної 
і достовірної інформації для складання 
звітності, забезпечення інформацією для 
контролю за правильністю нарахування, 
повнотою та вчасністю перерахування 
податків, зборів, визначення сум податко-
вих зобов’язань з податків і зборів. Описано 
порядок використання податкової інфор-
мації у розрахунках з бюджетом. З огляду 
на жорсткі фінансові санкції, що застосо-
вуються до підприємств за умов виявлення 
помилок під час подання податкової звіт-
ності, однією з ефективних умов господарю-
вання є правильність і своєчасність обліку 
податкових розрахунків. У статті подано 
значення, сутність податкової інформації 
та визначено її класифікаційні ознаки задля 
складання звітності. Узагальнено порядок 
формування податкової інформації (довід-
кової, облікової та звітно-декларативної) під 
час нарахування та звітування за основними 
видами податків.
Ключові слова: податки, податковий облік, 
податкові розрахунки, податкова звітність, 
податкова інформація.

В статье обобщены научные подходы к 
определению сущности налогового учета. 

Установлено, что это система бухгалтер-
ского учета, которая формирует инфор-
мацию для начисления налогов, сборов с 
целью составления налоговой отчетно-
сти. Систематизированы научные взгляды 
на формулировку цели ведения налогового 
учета, в частности информационное обе-
спечение фискальной функции системы 
налогообложения, предоставление полной и 
достоверной информации для составления 
отчетности, обеспечение информацией 
для контроля над правильностью начисле-
ния, полнотой и своевременностью пере-
числения налогов, сборов, определения сумм 
налоговых обязательств по налогам и сбо-
рам. Описан порядок использования налого-
вой информации в расчетах с бюджетом. С 
учетом жестких финансовых санкций, при-
меняемых к предприятиям в условиях выяв-
ления ошибок при подаче налоговой отчет-
ности, одним из эффективных условий 
хозяйствования является правильность 
и своевременность учета налоговых рас-
четов. В статье предоставлены значения, 
сущность налоговой информации и опре-
делены ее классификационные признаки с 
целью составления отчетности. Обобщен 
порядок формирования налоговой информа-
ции (справочной, учетной и отчетно-декла-
ративной) при начислении и подаче отчет-
ности по основным видам налогов.
Ключевые слова: налоги, налоговый учет, 
налоговые расчеты, налоговая отчет-
ность, налоговая информация.

The scientific approaches for the definition of the tax accounting essence are generalized in the article. According to these approaches tax accounting is 
a system of accounting, which forms the information for the tax and fees assessments with the aim of the tax statements preparation. The scientific views 
for the formulation of the tax accounting aims are systematized. In particular: the information providing of the fiscal function of the tax system, providing 
complete and reliable information for the statements preparation, the money resources accumulation for the budget replenishment, formation of complete 
and reliable information on business transactions, providing information to control the correctness of accrual, completeness and timeliness of transfer of 
taxes, fees (mandatory payments), determination of the amount of tax liabilities from taxes and fees, contributions for their reflection in the tax reporting and 
control for their payment. The order of the tax information using in the fiscal settlements is described. One of the effective conditions of management is the 
correctness and timeliness of accounting for tax settlements due to harsh financial sanctions applying to enterprises in the case of errors identification at 
the submission of the tax statements. The article is given essence of the tax information and definite its classify features for the statement formation. For 
our opinion, information is classified for the tax accounting aims as reporting, declarative and referential. The algorithm of formation the tax information is 
built for the preparation of the statement in the context of the main types of taxes. The requirements for filing tax statement are described. The norms of 
operating are analyzed normatively legal certificates and accepted internal revenue code of Ukraine in relation to the features of presentation of the tax 
accounting. The advantages and disadvantages of software for electronic reporting are systematized. Electronic reporting mainly saves time, and the main 
disadvantage is technical problems, restrictions in the forms of documents and in working with tax invoices. But the advantages outweigh its disadvantages 
in accordance the high level of logistics and software services.
Key words: taxes, tax accounting, tax settlements, tax statement, tax information.

Постановка проблеми. Будь-яка підприєм-
ницька діяльність пов’язана з нарахуванням та 
сплатою податків і зборів, а діяльність податко-
вих органів – зі збиранням, пошуком, перевіркою 
інформації, передаванням її третім особам, захис-
том та охороною персональних даних платників 
податків чи інших відомостей конфіденційного 
характеру тощо. Звітність за податками розкри-
ває її користувачам інформацію про наявність 
зобов’язань за кожним податком за звітний (подат-
ковий) період, на підставі якого здійснюється 
сплата або регулювання заборгованості платника 

податків за цим податком. Така звітність за фор-
мами, встановленими податковими органами, 
періодично цим органам подається [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження теоретичних і практичних аспектів 
оподаткування та аналізу податкової звітності 
висвітлено у працях М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, 
Б.І. Валуєва, З.В. Гуцайлюка, В.П. Завгороднього, 
М.В. Кужельного, Я.Д. Крупки, Ю.А. Кузьмінського, 
В.О. Ластовецького, В.Г. Линника, Ю.Я. Литвина, 
М.Р. Лучка, О.І. Малишкіна, Є.В. Мниха, М.С. Пуш-
каря, В.С. Рудницького, В.Ф. Усача та інших науков-
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ців. Незважаючи на значні здобутки у дослідженні 
цих проблем, низка питань потребує уточнення. 
Необхідно звернути увагу на дослідження про-
блематики податкової звітності в інформаційній 
системі підприємства, контролі та аналізі податко-
вої звітності як підґрунтя фінансово-економічних 
рішень в умовах розвитку ринкових відносин.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
гляд невизначених питань складання податкової 
звітності підприємства, з’ясування сутності подат-
кової інформації, порядку її формування для сво-
єчасного й достовірного виконання податкового 
обов’язку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливою складовою частиною та об’єктом гра-
фіку документообігу підприємств є податкові роз-
рахунки й податкова звітність. Система бухгалтер-
ського фінансового обліку фіксує факти й дані про 
здійснені господарські операції, під час обліку у 
системі оподаткування для визначення об’єктів і 
бази оподаткування використовує практично одні 
й ті самі дані за властивими їй вимогами, критері-
ями, ознаками, підставами. Обидві системи обліку 
оперують переважно майже одними й тими ж 
первинними документами, обліковими реєстрами 
й бухгалтерськими записами, що є надзвичайно 
важливим для облікового забезпечення процесу 
складання звітності про загальнодержавні й міс-
цеві податки і збори [2].

Існують різні точки зору науковців щодо тракту-
вання поняття «податковий облік» (табл. 1).

Отже, враховуючи підходи до трактування 
поняття «податковий облік» різними авторами, 
можемо зазначити, що податковий облік – це сис-

тема узагальнення інформації для визначення 
податкової бази за окремими видами податкових 
платежів задля складання податкової звітності.

Наявні підходи до визначення мети податко-
вого обліку представлено у табл. 2.

Проаналізувавши наведені визначення, 
можемо виділено такі спільні риси:

1) надання повної і достовірної інформації;
2) забезпечення інформацією внутрішніх та 

зовнішніх користувачів для контролю за правиль-
ністю нарахування, повнотою та вчасністю перера-
хування податків, зборів (обов’язкових платежів);

3) складання звітності.
Забезпечення мети та завдань податко-

вого обліку базується на інформації податкових 
документів, зміст та форма яких відображають 
систему зведених взаємопов’язаних обліково-
податкових показників. До документів податкової 
звітності належать податкові декларації; розра-
хунки за податками; податкові повідомлення; роз-
рахункові відомості; звіти; довідки; книги обліку та 
інші документи, пов’язані з визначенням об’єкта, 
бази оподатковування, обчисленням сум податків 
і зборів [10].

На нашу думку, для реалізації обов’язку з 
податкової звітності податкові документи доцільно 
поділити на такі групи:

1) Довідкова – документи, що містять довід-
кові відомості, які деталізують дані для обчис-
лення податків, що розшифровують або обґрунто-
вують податкові розрахунки. Тут можна виділити 
документи, необхідні для обчислення податків, та 
документи довідкового характеру, що не вплива-
ють на обчислення сум податків.

Таблиця 1
Наявні підходи до категорії «податковий облік»

Джерело Визначення
[3] Система підготовки та накопичення інформації платника податків, необхідної для розрахунку податків, 

зборів, встановлених податковим законодавством задля складання податкової звітності.[4]

[5] Інформаційна система, яка виділилася для вирішення особливо важливого для успішної господарської 
діяльності завдання, яким є нарахування та сплата податків.

[6] Підсистема бухгалтерського обліку, яка за встановленими державою правилами формує інформацію 
про нарахування та сплату податків і зборів відповідним державним органам, основним завданням 
якого є контроль за правильністю, своєчасністю і повнотою нарахування та сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів).

[7]

[2]

Підсистема бухгалтерського обліку, яка забезпечує відповідно до чинного податкового законодавства 
документування, групування облікової інформації для визначення за встановленими правилами 
об’єктів і бази оподаткування податків і зборів, їх алгоритмів нарахування, розрахунків і сплати до 
бюджетів на підставі первинних документів, облікових реєстрів, бухгалтерських записів, складання 
податкової звітності, що є важливою складовою частиною податкового менеджменту на підприємстві.

[8]

Облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або 
податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 
звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких 
передбачено законодавством.

[9]

Система накопичення, обробки та узагальнення інформації, необхідної для забезпечення ефективного 
та прозорого процесу розрахунку податків та зборів у їх взаємозалежності, та складання податкової 
звітності відповідно до порядку, встановленому Податковим кодексом України та іншими спеціальними 
законодавчо-нормативними актами з питань оподаткування.

Джерело: узагальнено на підставі джерел [2–9]
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2) Облікова – документи, що є зведеними 
формами обліку. Первинні документи бухгалтер-
ського обліку, накопичуючись і систематизуючись 
у податковому обліку, підлягають узагальненню за 
певний період. Після цього у згрупованому вигляді 
документи визначають суму нарахованих подат-
ків, що підлягають внесенню в бюджети.

3) Звітно-декларативна – документи, у яких 
фіксуються податкові розрахунки й суми податків. 
За кожним податком існує єдиний розрахунковий 
документ, що подається платником податків в 
орган фіскальної служби у встановлений законо-
давством строк [11].

Враховуючи те, що платники податків зо- 
бов’язані за кожний звітний період подавати 
податкові декларації про кожен податок окремо, 
узагальнимо приклади довідкової, облікової та 
звітно-декларативної інформації в розрізі осно-
вних видів податків (рис. 1).

Податкова декларація подається за вибором 
платника податків в один із таких способів: а) осо-
бисто платником податків або уповноваженою на 
це особою; б) надсилається поштою з повідомлен-
ням про вручення та з описом вкладення; в) засо-
бами електронного зв’язку в електронній формі з 
дотриманням вимог Законів України «Про елек-
тронні документи та електронний документообіг» 
та «Про електронні довірчі послуги» [13].

Платники податків, що належать до великих та 
середніх підприємств, подають податкові декла-
рації контролюючому органу в електронній формі 
з дотриманням вимог Законів України «Про елек-
тронні документи та електронний документообіг» 
та «Про електронні довірчі послуги».

Подання електронної податкової звітності для 
платників податків має свої переваги та недоліки. 
До переваг можна віднести економію часу, наяв-
ність додаткових можливостей програмного забез-
печення, постійне оновлення, контроль стану та 
якості здачі звітності, доступну вартість програми, 
формування електронного архіву тощо. Натомість 
недоліки пов’язані з оплатою послуг Інтернету, 
перебоями роботи Інтернету або програмного 
забезпечення, формуванням масиву електронних 
документів, які необхідні у разі перевірки, роботою 
з ключами АЦСК. Подання податкової електронної 
звітності розпочинається з придбання сертифікатів і 
вибору програмного забезпечення. Ринок програм-
ного забезпечення сьогодні досить різноманітний.

У табл. 3 узагальнено переваги та недоліки про-
грамного забезпечення щодо подання електронної 
податкової звітності.

Отже, податкова звітність є підсумковою ста-
дією виконання податкового обов’язку. Одно-
значне тлумачення категорії сприятиме поси-
ленню основних засад законодавства щодо 
сплати всіх податків та зборів. Застосування осно-
вних якісних характеристик обліково-податкової 
інформації забезпечує складання податкової звіт-
ності, яка дає достовірне об’єктивне уявлення про 
фінансовий стан та розрахунки з бюджетом за 
податками та платежами підприємств, а також під-
вищує якість і розширює сферу практичного засто-
сування обліково-податкової інформації в процесі 
прийняття вчасних управлінських рішень.

Висновки з проведеного дослідження. На 
основі проведеного дослідження можемо зробити 
такі висновки.

Таблиця 2
Наявні підходи до визначення мети податкового обліку
Мета податкового обліку [5] [6] [7] [8] [4] [2] [9] [3]

Інформаційне забезпечення фіскальної функції системи оподаткування +
Надання повної і достовірної інформації державі (в особі податкових орга-
нів), що забезпечує визначення сум податків і зборів (обов’язкових плате-
жів) та контроль за їх своєчасною сплатою, для наповнення бюджету задля 
виконання державою своїх функцій

+ +

Складання звітності, що є джерелом інформації про хід та результати 
діяльності платника податків за відповідний період +

Акумулювання грошових коштів для поповнення бюджету +
Формування повної та достовірної інформації про господарські операції, 
що були здійснені платником податків протягом податкового звітного пері-
оду з огляду на вимоги норм податкового законодавства, забезпечення 
інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів для контролю за пра-
вильністю нарахування, повнотою та вчасністю перерахування податків, 
зборів (обов’язкових платежів).

+ +

Визначення сум податкових зобов’язань з податків і зборів, внесків для 
відображення в податковій звітності та контроль за їх сплатою + +

Формування своєчасної, повної і достовірної інформації про здійснені гос-
подарські операції платником податків протягом звітного податкового пері-
оду задля оподаткування, а також забезпечення користувачів інформацією 
для контролю за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю пере-
рахування податків і зборів до відповідних бюджетів

+ +

Джерело: узагальнено на підставі джерел [2–9]
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Рис. 1. Формування податкової інформації під час нарахування та звітування за основними видами податків

Джерело: розроблено авторами

1) Проаналізувавши різні підходи до визна-
чення категорії «податковий облік», можемо кон-
статувати, що наявні підходи є взаємодоповню-
ючими. На нашу думку, податковий облік – це 
система узагальнення інформації для визначення 

податкової бази за окремими видами податкових 
платежів задля складання податкової звітності.

2) Узагальнено підходи до визначення ме- 
ти ведення податкового обліку на підприєм- 
ствах. Виокремлено такі спільні риси: а) надання 
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повної і достовірної інформації; б) забезпечення 
інформацією внутрішніх та зовнішні користува-
чів для контролю за правильністю нарахування, 
повнотою та вчасністю перерахування податків,  
зборів (обов’язкових платежів); в) складання  
звітності.

3) Побудовано алгоритм формування довідко-
вої, облікової та звітно-декларативної інформації 
в розрізі основних видів податків, що забезпечить 
правильність та своєчасність виконання платни-
ком податкового обов’язку. Неврахування довід-
кової інформації, помилки під час формування 
облікової інформації супроводжуватимуться неп- 
равильними розрахунками сум нарахованих пла-
тежів, несвоєчасністю подання податкової звіт-
ності, неповною сплатою податків та зборів, що 
вважається правопорушеннями і спричиняє виник-
нення відповідальності та штрафів.

4) Систематизація переваг та недоліків про-
грамного забезпечення для подання електронної 
податкової звітності дала змогу зробити висновок, 

що головним чином електронна звітність економить 
час, а основними недоліками є технічні неполадки, 
обмеження у бланках документів та роботі з ПН.
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Таблиця 3
Переваги та недоліки програмного забезпечення

Переваги Недоліки
Єдине вікно подання електронної звітності

Безкоштовне ПЗ, можливість формувати й підписувати 
звітність, підписувати та реєструвати податкові накладні.

Незручність сервісу, затримки в оновленні, не налашто-
вана підтримка ПЗ, немає можливості обміну ПН, склад-
ність налаштування.

Сота

Зручність та легкість у використанні, під час імпорту ПН 
в довідниках автоматично створюється картка контр-
агента, перенесення даних з іншого ПЗ, автоматичне 
заповнення з картки підприємства.

Відсутність сітьового варіанта роботи, недостатній архів 
бланків звітності, неналагоджена робота з імпортом у 
ПН у частині ЄДРПОУ, відсутність імпорту довідників 
співробітників та контрагентів, немає можливості обміну 
ПН, необхідність працювати тільки у Windows.

Taxer
Онлайн-бухгалтерія для малого бізнесу, зручний сервіс 
для бухгалтерів, які ведуть багато ФОП, під час вико-
ристання безкоштовного ПЗ є можливість подавати 
звітність протягом 30 днів, у платній версії відбувається 
робота з первинними документами, є автоматичне фор-
мування звітності, зручність реєстрації, висока швид-
кість роботи, нагадування про оплату податків та рекві-
зити для сплати.

Сервіс передбачений для ФОП на єдиному податку, 
без найманих працівників, безкоштовна версія не дає 
можливості перевірити правильність підрахунків, міні-
мальна кількість довідників, немає можливості подати 
звіти у статистику.

MEDoc IS
Реалізація повноцінного електронного документообігу, 
можливість підписання первинних документів та від-
правка ПН контрагенту, можливість створювати безліч 
профілів компаній і ФОП, сітьовий варіант роботи, режим 
роботи в онлайн-режимі “SaaSсервіс”, автоматичний 
розрахунок полів, заповнення з картки підприємства, 
розширений функціонал модуля первинних документів, 
налаштування під будь-якого клієнта та виду діяльності.

Завантаженість ПЗ, повільність роботи, для роботи з 
деякими ключами необхідно придбавати ліцензії, необ-
хідність працювати тільки у Windows.

Арт-Звіт
Можливість роботи з філіями, складання консолідованої 
звітності, створення безлічі профілів компаній та ФОП, 
робота з кількома підприємствами одночасно, автома-
тичний розрахунок полів, заповнення з картки підприєм-
ства, можливість роботи з кількома звітами одночасно 
на одному екрані.

Містить обмежений перелік звітів, застарілий інтерфейс, 
погану інформативність по здачу звітності, немає сітьо-
вого варіанта роботи, немає можливості роботи з єди-
ною базою даних з кількох комп’ютерів.

Джерело: узагальнено на підставі джерела [14]
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