
 88

Щодо удосконалення механізму справляння податку можна 

запропонувати встановлення значно вищої податкової ставки, ніж 17% для осіб, 

у яких дохід перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, завдяки чому 

можливо досягнути збільшення розміру надходжень доходів бюджету країни. А 

також необхідно посилити контроль для виявлення «зарплати у конвертах» 

Механізм оподаткування  доходів фізичних осіб залишається незмінним 

практично з часом його запровадження в Україні, при цьому він вже не 

відповідає сучасним тенденціям у формуванні доходів, наявним процесам у 

вітчизняній економіці. Важливе місце займає питання формування механізму 

оподаткування доходів фізичних осіб, що дало б державі можливість належним 

чином виконувати фіскальні завдання. 

 

Список літератури: 1)  Борейко В.. Напрями посилення регулюючої функції податків з громадян // 
Економіка України. – 2009. – №1. – с.50-57. 2). Податківці у січні донарахували більше 140 тис. грн. податку на 
доходи фізичних осіб. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kolomyya.org/se/sites/pb/43180 
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ПЕРЕВІРКА ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ 

 

У сучасних умовах господарювання контроль стає важливим фактором, 

що може збалансувати та захистити інтереси держави, населення та суб’єктів 

господарювання.  

Аудиторські послуги з перевірки доходів підприємства є 

найефективнішим методом контролю, за умови відсутності структури 

внутрішнього контролю, особливо перед перевіркою податковою службою. Це 

обумовлено здійсненням перевірки третіми особами, що дозволяє виявити 

помилки та максимально об’єктивно оцінити правильність ведення 

бухгалтерського обліку. 



 89

Аудиторська перевірка представляється у вигляді певної послідовності 

етапів, кожен з яких передбачає сукупність здійснюваних аудитором процедур. 

Початковим етапом аудиторських послуг є конкретизація завдань, які ставить 

замовник перед аудитором. Таким завданням безпосередньо виступає перевірка 

доходів, отриманих за визначений період на предмет достовірності, 

доцільності, законності, реальності та повноти.  

Обов’язковим елементом організації аудиту є складання плану та 

програми аудиту, що є важливим як для замовника (контроль дій аудитора для 

виконання поставленої мети), так і для аудитора (забезпечує оперативність і 

точність аудиту). 

Таким чином, визначимо склад програми аудиторських послуг з 

перевірки доходів підприємства: 

1. Ознайомлення з установчими та реєстраційними документами 

підприємства, у ході якого здійснюється перевірка наявності і форми 

установчих документів і встановлення відповідності змісту вимогам 

законодавчих і нормативних актів та перевірка наявності свідоцтва про 

державну реєстрацію та перереєстрацію змін до засновницьких документів. 

2. Перевірка дотримання положень облікової політики в частині 

обліку доходів. 

3. Перевірка свідоцтв платника податку та визначення системи 

оподаткування, на якій перебуває підприємство, а також перевірка дотримання 

вимог щодо перебування на спеціальному режимі оподаткування. 

4. Встановлення видів діяльності, що здійснюються на підприємстві, 

та наявності дозволів на їх здійснення. 

5. Перевірка наявності доходів від здійснення господарської 

діяльності. 

6. Перевірка дотримання договірних зобов’язань перед покупцями 

(замовниками) і правильності визначення доходів за ними. 
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7. Дослідження документів, що підтверджують отримання доходів 

(рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, 

платіжні вимоги, акти переоцінки, довідки (розрахунки) тощо). 

8. Встановлення відповідності відображення сум доходів на рахунках 

бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та звітності відповідно до 

наявних первинних документів. 

9. Перевірка визнання доходів за П(С)БО та ПКУ, зокрема: 

- вивчення повноти та своєчасності відображення доходів у 

бухгалтерському обліку та в цілях оподаткування; 

- перевірка правильності оцінки доходів відповідно до вимог П(С)БО 

та ПКУ; 

- перевірка легітимності отримання пільг в оподаткуванні; 

- встановлення повноти та своєчасності відображення інформації в 

податковій звітності. 

10. Узагальнення результатів проведеної перевірки. 

11. Складання аудиторського висновку.  
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