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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Необхідною умовою становлення та розвитку економіки з ринковим механізмом господарювання, забезпечення стабілізації та
прискорення темпів її зростання є підприємництво. Активна підприємницька діяльність є не тільки одним із найважливіших факторів
економічного зростання в країні, а й загальним показником соціально-економічного розвитку держави. Особливістю сучасного економічного середовища в Україні є те, що воно недостатньою мірою
сприяє розвитку підприємництва, характеризується браком джерел
фінансування, податковим пригніченням господарської ініціативи
підприємств.
Проблема податкового тягаря на підприємства полягає не лише у
високих ставках і численності податків, а й у неузгодженості правил
оподаткування із методикою бухгалтерського обліку. Це проявляється у фіскальному підході розрахунку доходів і витрат, котрі формують
прибуток до оподаткування, відсутності регламентованої методики
їх обчислення в бухгалтерському обліку, а також неналагодженості
взаємозв’язку податкових органів із платниками податків. Податкова
звітність — єдине інформаційне джерело, що характеризує податкове
зобов’язання. Кожен із користувачів вивчає інформацію, керуючись
власними інтересами, і використовує її для оптимізації своїх рішень.
У П(С)БО 2 визначено, що “користувачі звітності — фізичні та
юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень”. З переліку адресатів, яким підприємство подає фінансову звітність, вилучено державну податкову службу.
Хоча податкова адміністрація не згадується серед користувачів фінансової звітності, підприємства їй подають декларації та розрахунки
на підставі даних бухгалтерського обліку. Тому податкові декларації
та повнота сплати податків до бюджету починається з перевірки первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку. Отже, можна
стверджувати, що податкова звітність — це не відокремлена звітність,
а складова бухгалтерської звітності, що користується тими ж пока
зами і вимірниками, однак в іншій інтерпретації.
До складу податкової звітності входить значна кількість декларацій і розрахунків, різних за термінами подання та відображення інформації. Проте найскладніша за порядком заповнення та кількістю
звітної інформації є податкова звітність з податку на прибуток, що
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передбачала подання Декларації про прибуток підприємства, і подавалась до 2003 р., а з 2003 р. — Декларація з податку на прибуток
підприємства. З 1997 р. до 2005 р. форма податкової звітності змінювалася й удосконалювалася. Зміни відносились в основному до введення окремих показників, що відображались у додаткових рядках,
та введення додаткових додатків. Проте вони суттєво не змінювали
структуру та порядок заповнення декларації. Якщо у складі Декларації № 241 було передбачено двадцять один додаток, то нова форма
Декларації № 143 складалася з одинадцяти додатків, з яких сім (К1К7) подаються щоквартально та за рік в цілому, а чотири (Р1-Р4) —
тільки за рік. Додаток К1 складається з двох частин — К1/1 та К1/2.
Частина К1/2 заповнюється платниками податку, які нараховують
амортизаційні відрахування на суму витрат, пов’язаних із видобутком корисних копалин. За формою і змістом декларація стала дещо
простішою.
Таким чином, податкова звітність з податку на прибуток є громіздкою, оскільки передбачає велику кількість форм і розрахунків,
що подаються при здійсненні окремих видів діяльності, чи окремих
операцій, з певними особливостями оподаткування. Це свідчить про
недосконалість методики оподаткування прибутку підприємств, що
не забезпечує сталого та системного обліку всіх без винятку видів
діяльності та господарських операцій.
Курс “Податкова звітність” є одним із базових для підготовки магістрів з економіки за спеціальністю “Облік і аудит”. Він є складовою
циклу спеціальних дисциплін, що формують майбутнього високо
кваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку. Вивчення
курсу сприятиме набуттю теоретичних знань та практичних навичок складання податкової звітності і забезпечуватиме взаємозв’язок
і гармонізацію таких дисциплін, як “Теорія бухгалтерського обліку”,
“Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Бухгалтерський облік в
галузях”.
Основна мета курсу — сформувати у майбутніх спеціалістів теоретичні знання і практичні навички з методики і методології складання
податкової звітності в різних системах підприємницької діяльності,
вміння адаптувати їх до конкретних умов функціонування і мети підприємства.
Завдання курсу — вивчення методології та методики заповнення
основних форм податкової звітності з метою визначення податкового
зобов’язання.
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Студенти повинні
знати:
• законодавчо-нормативну базу, що впливає на побудову податкового обліку і звітності;
• національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку України;
• теоретичні основи формування бухгалтерської фінансової звітності на основі даних фінансового і управлінського обліку для
широкого кола внутрішніх і зовнішніх користувачів;
• зміст податкової звітності, його принципи і призначення за сучасних умов господарювання;
• організацію та методику ведення бухгалтерського обліку; документування господарських явищ, процесів, операцій та формування системи;
уміти:
• користуватися законодавчо-інструктивними матеріалами, що
безпосередньо впливають на побудову податкового обліку та
звітності;
• визначати об’єкти обліку та звітності;
• нагромаджувати та систематизувати необхідну інформацію для
податкової звітності;
• визначати показники податкової звітності;
• заповнювати основні форми звітності.
Тематичний план 
дисципліни
“Податкова звітність”
№
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Система податкової звітності та її
загальна характеристика
1 Система податкової звітності та її загальна характеристика
2 Податок на прибуток
3 Податок на додану вартість
4 Оподаткування доходів фізичних осіб
5 Інша податкова звітність
Разом годин: 54
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ЗМІСТ
дисципліни
“Податкова звітність”
Змістовий модуль І.	Система податкової звітності
та її загальна характеристика
Тема 1. Система податкової звітності
та її загальна характеристика
Поняття податкової звітності. Історія виникнення податкової
звітності. Значення податкової звітності. Основні завдання, що ставляться перед податковою звітністю. Види податкової звітності та
взаємозв’язок між ними.
Література [4; 13; 54; 55; 58]
Тема 2. Податок на прибуток
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”.
Об’єкт оподаткування. Облік валових доходів і валових витрат.
Ідентифікація термінів і термінології перед складанням декларації
про податок на прибуток. Порядок вивчення інструкції та складання
розрахунків на видатки підприємства. Вивчення інструкції та складання розрахунків на доходи (надходження) підприємства. Заповнення декларації, визначення суми податку. Виправлення помилок і
порядок заповнення уточненої декларації.
Література [5; 48; 49; 59; 80]
Тема 3. Податок на додану вартість
Закон України “Про податок на додану вартість”. Об’єкт оподаткування. Дата виникнення податкового зобов’язання та кредиту.
Вивчення інструкції та складання розрахунків до декларації з
ПДВ. Заповнення та аналіз розрахунків до декларації з ПДВ. Заповнення та аналіз декларації з ПДВ. Виправлення помилок і порядок
подання уточненої декларації. Ув’язка даних декларації з даними основних форм річної фінансової звітності. Камеральна перевірка Декларації з ПДВ.
Література [6; 12; 49; 59; 64; 80]
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Тема 4. Оподаткування доходів фізичних осіб
Об’єкт оподаткування. Загальний оподатковуваний дохід. Податкові соціальні пільги. Ставка податку. Особливості оподаткування
операцій, пов’язаних з іпотечним житловим кредитуванням. Особливості оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна
та інших операцій. Порядок сплати податку до бюджету. Порядок
подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової
декларації).
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма
№ 1 ДФ). Основні реквізити та дані довідки ф. № 1 ДФ. Порядок заповнення та терміни подання податкового розрахунку. Відповідальність юридичних і фізичних осіб за неподання або несвоєчасне подання (подання у перекрученому вигляді) відомостей.
Література [9; 59; 64; 75; 80]
Тема 5.	Інша податкова звітність
Характеристика та порядок заповнення форм інших видів податкової звітності:
• розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів;
• збір на спеціальне використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісового фонду;
• збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок дер
жавного бюджету;
• розрахунок земельного податку;
• розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку;
• розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою;
• звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства;
• розрахунок збору за забруднення навколишнього природного
середовища.
Література [1; 2; 11; 61; 65; 66; 68]
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Бухгалтерська звітність як засіб управління економікою держави та основне джерело інформації з управління.
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2. Види звітності на сучасному етапі та взаємозв’язок між ними.
3. Міжнародні стандарти фінансової звітності і Директиви з обліку Європейського співтовариства.
4. Вимоги до бухгалтерських фінансових звітів у міжнародній
практиці за умов становлення глобальної світової економіки.
5. Фактори, що зумовлюють необхідність використання міжнародних стандартів фінансової звітності.
6. Порядок підписання бухгалтерських звітів.
7. Порядок і вимоги до проведення інвентаризації.
8. Нормативи та інструктивні документи до складання звітності.
9. Мета та склад фінансової звітності.
10. Нормативне забезпечення фінансової звітності.
11. Якісні характеристики і принципи підготовки фінансової звітності.
12. Основні вимоги до подання фінансової звітності.
13. Призначення балансу та його структура.
14. Узгодженість плану рахунків зі статтями активу балансу.
15. Визначення, оцінка та класифікація активів.
16. Особливості оцінки та відображення у балансі необоротних активів.
17. Склад, оцінка та відображення у балансі оборотних активів.
18. Узгодженість плану рахунків зі статтями пасиву балансу.
19. Визначення, оцінка та класифікація статей пасиву.
20. Особливості відображення у балансі забезпечень майбутніх
витрат і платежів.
21. Особливості оцінки та відображення у балансі довгострокових
зобов’язань.
22. Склад поточних зобов’язань та їх подання у балансі.
23. Загальна характеристика “Звіту про фінансові результати”.
24. Класифікація та визначення доходів і витрат у “Звіті про фінансові результати”.
25. Визначення статей розділу “Елементи операційних витрат”.
26. Особливості розділу ІІІ “Розрахунок показників прибутковості
акцій”.
27. Загальна характеристика “Звіту про рух грошових коштів”.
28. Джерела інформації для складання “Звіту про рух грошових
коштів”.
29. Послідовність складання “Звіту про рух грошових коштів”,
його структура.
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30. Подання інформації про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності в разі застосування прямого і непрямого
методів.
31. Визначення руху коштів у результаті фінансової та інвестиційної діяльності.
32. Загальна характеристика “Звіту про власний капітал”.
33. Визначення, визнання і функції власного капіталу.
34. Класифікація і складники власного капіталу.
35. Характеристика статей власного капіталу і порядок їх відображення у балансі.
36. Методика складання “Звіту про власний капітал”.
37. Призначення і склад приміток.
38. Примітки для розкриття окремих статей балансу.
39. Примітки, пов’язані з розкриттям статей “Звіту про фінансові
результати”.
40. Примітки до “Звіту про рух грошових коштів”.
41. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках.
42. Події після дати балансу.
43. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів.
44. Консолідована фінансова звітність. Визначення і сфера застосування звітності.
45. Материнське і дочірні підприємства.
46. Принципи підготовки та складання консолідованої фінансової
звітності.
47. Особливості консолідації звітності іноземних дочірніх підприємств.
48. Зведена фінансова звітність, її відмінність від консолідованої
звітності.
49. Принципи підготовки зведеної фінансової звітності.
50. Порядок складання і подання зведеної звітності.
51. Відбиття об’єднання підприємств у фінансовій звітності.
52. Аудит консолідованої та зведеної звітності.
53. Облікове забезпечення фінансової звітності суб’єкта малого
підприємництва.
54. Форма фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.
55. Методи обліку загальнокупівельної спроможності та метод обліку поточної вартості.
56. Порядок коригування показників балансу.
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57. Порядок коригування показників “Звіту про фінансові результати”.
58. Порядок коригування показників “Звіту про рух грошових
коштів”.
59. Порядок коригування показників “Звіту про власний капітал”.
60. Консолідована фінансова звітність.
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