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учасна компонента розвитку організаційнометодичного забезпечення аудиту розрахунків за податками та платежами на підприємствах пивної галузі потребує інноваційного підходу
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до управління податковими та обліковими процесами. Аудит оподаткування носить оптимізаційний характер для підприємств галузі пивоваріння, від його
якості залежить не тільки ймовірність неотримання
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In the article the general and special conditions of taxation of enterprises in
the beer industry are researched, their main advantages and disadvantages
are highlighted. Considerable attention is paid to the practice and problems
of taxation with value added tax of enterprises in the beer industry. The modern features of formation and registration of tax invoices are substantiated.
The methodical aspects of improving the accounting of VAT at an enterprise
in the beer industry are proposed. It is proved that for the correct analysis of
the status of the calculation of VAT it is advisable to use advances accounts.
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штрафних санкцій, але й економність фінансових ресурсів підприємства.
Сьогодні відбуваються значні зміни в податковому й обліковому законодавстві, нормативно-правових актах та інструктивних документах, які регламентують питання розрахунків за податками та платежами. Окрім того, існують численні недоліки й суперечливі питання щодо порядку визначення податкових зобов’язань, облікового відображення податків
і зборів, які в сукупності негативно позначаються на
результатах діяльності суб’єктів господарювання та
фіскальних органів.
Дослідженням питань обліку та контролю розрахунків за податками та зборами займалися видатні вітчизняні науковці, а саме: О. Артюх, М. Білуха,
Ф. Бутинець, Н. Гура, Л. Гуцаленко, В. Дерій, Б. Костюк, О. Красота, Р. Кулик, М. Лучко, О. Малишкін,
Т. Матвієнко, В. Мельник, Є. Мних, О. Петрик,
І. Риженко, І. Шмичкова та ін. Серед іноземних учених варто виокремити Д. Волкова, К. Ісу, Р. Каспіну,
М. Метьюса, Л. Нікуліну, Л. Попову, Дж. Поупа,
Е. Хендріксена. З числа дослідників оподаткування
підприємств, у т. ч. галузі пивоваріння, варто відзначити праці В. Вишневського, О. Жукевич, В. Коротуна, Б. Костюка, А. Крисоватого, І. Луніної, А. Луцика,
І. Лютого, В. Опаріна, С. Розумея, Д. Саїнського,
О. Трубея, В. Федосова.
Однак залишається ще багато проблем, які потребують подальшого дослідження та науково-практичного збагачення. Зокрема мова йде про аналіз сучасного стану господарської діяльності підприємств
з метою перевірки правомірності та правильності
здійснення операцій з оподаткування в контексті підвищення фінансової ефективності. Важливо також
розглянути загальні підходи в оподаткуванні підприємств пивної індустрії, ідентифікувати підстави вибору системи оподаткування та закцентувати увагу
на проблематиці формування та реєстрації податкових накладних з податку на додану вартість.

Х

арчова промисловість є однією з провідних
і найбільш важливих галузей агропромислового комплексу України. Її розвиток визначається перш за все становищем у сільському господарстві, економікою держави в цілому, а також політичною та соціальною складовою.
Однією зі складових переробної промисловості є пивоварна індустрія, яка є досить прибутковою
й привабливою як для вітчизняних виробників, так
і для іноземних [1]. Вітчизняне пивоварне виробництво розвивається в основному за рахунок великих
і середніх підприємств. Більшість малих пивзаводів
не змогли знайти своє місце на українському ринку
і не мають коштів ані для технічного переоснащення,
ані для створення власної мережі збуту. Ці заводи або
припиняють виробництво пива, або стають власністю великих підприємств. Таке «поглинання» велики-
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ми виробниками малих дає останнім можливість не
зупиняти власне виробництво, що сприяє розвитку
пивної галузі та забезпеченню зайнятості населення.

У

сучасних умовах розвитку господарських відносин для поліпшення існуючого стану підприємствам галузі пивоваріння необхідно
розширювати асортимент пивної продукції, зокрема
шляхом його диференціації, а саме: випуску солоду,
квасу або ексклюзивних та іменних марок пива для
торговельних мереж. Поряд з цим підвищенню конкурентоспроможності підприємств пивної індустрії
сприятимуть оптимізаційні прийоми в оподаткуванні
через обґрунтоване використання податкових інструментів удосконалення фінансово-господарського та
інноваційного розвитку підприємства пивної галузі.
Оподаткування підприємств пивної галузі в
Україні здійснюється залежно від вибору системи: загальної чи спрощеної [2, с. 149].
Перебуваючи на загальній системі оподаткування, суб’єкти пивної індустрії сплачують такі основні податкові платежі, як податок на прибуток підприємства, ПДВ, акцизний податок та інші (рис. 1).
Однак окреслені податкові платежі на сучасному етапі реформування податкової системи України
в контексті впливу на економічний розвиток суб’єктів
господарювання характеризуються підвищеною увагою з боку контролюючих органів, аудиторів та адміністративного персоналу підприємства. Зважаючи на
це, ґрунтовнішого прагматичного аналізу потребує
механізм нарахування, обліку та сплати підприємствами галузі пивоваріння податку на прибуток, ПДВ
та акцизного податку. Однак посилення вектора фінансової децентралізації та інтенсифікація функціонування територіальних громад актуалізують також
майнове оподаткування в частині мобілізації до місцевих бюджетів податків і платежів, зокрема й підприємств пивної індустрії.
Переваги та недоліки систем оподаткування
для підприємств пивної галузі відображено на рис. 2.
Фізичним особам – підприємцям ІІ і ІІІ груп у
випадку роздрібної торгівлі пивом необхідно придбати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та в обов’язковому порядку встановити
касові апарати (незалежно від місця здійснення діяльності, у тому числі й на ринках). При простроченні
сплати дія ліцензії призупиняється, а за торгівлю алкогольними напоями без наявності ліцензії передбачено штраф – 200 відсотків вартості отриманої партії
товару, але не менше 17 000 грн. Варто також наголосити, що за роздрібну торгівлю алкоголем без ліцензії передбачено також штраф за роздрібну торгівлю
через РРО (КОРО), не зазначений у ліцензії в розмірі
200 відсотків вартості товару, реалізованого через такий РРО, але не менше 10 тис. грн [3].
Платники єдиного податку ІІІ групи – юридичні
особи – звільнені від обов’язку нарахування, спла-
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Рис. 1. Систематизація основних податків і платежів підприємства галузі пивоваріння

Н

а нашу думку, організаційне та нормативне
забезпечення аудиту податкових платежів
першочергово доцільно розглядати в розрізі
таких основних податків, як ПДВ і податок на прибуток підприємства. Ці податки є не тільки бюджетоутворюючими для держави, але й вимагають ретельного моніторингу всіх елементів у процесі здійснення
фінансово-господарської діяльності підприємства та
формування відповідної звітності.
Ставки податку на додану вартість у 2018 р. становлять 20%, 7% (для лікарських засобів) і 0%.
Платники податку на додану вартість звітують
за новою формою в електронному вигляді починаючи
зі звітів за січень 2016 р.
Необхідність здійснення аудиту розрахунків за
ПДВ обумовлена низкою причин, а саме: часті зміни
та доповнення в податковому регулюванні платників
ПДВ [5]; відсутність стабільного законодавства з питань бухгалтерського обліку розрахунків за ПДВ, неоднозначність трактування його норм; правильність
обчислення ПДВ залежить від компетенції, досвіду та
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професіоналізму бухгалтерів; суб’єкти господарювання в більшості випадків намагаються мінімізувати розмір податків, що тягне за собою усвідомлену керівниками загрозу накладання штрафних санкцій [6, с. 23].
Зважаючи на те, що основними напрямами
проведення аудиту розрахунків з податку на додану
вартість є перевірка на відповідність податкового
кредиту, податкових зобов’язань, визначення різниці
між ними, окремо здійснюється перевірка на відповідність обліку результатів проведення операцій, що
не є об’єктом оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування податком на додану вартість та інших операцій особливого
типу, перевірка коригувань податкових розрахунків.
У контексті зазначеного важливо виділяти моніторинг правильності заповнення та реєстрації податкових накладних.
Платник ПДВ зобов’язаний скласти податкову
накладну на дату виникнення податкових зобов’язань
в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи [7].
Податкова накладна підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) урахуванням граничних строків [8].
У разі порушення граничного строку застосовують штрафні санкції від 10% до 100% суми ПДВ
у податковій накладній. Звісно, що штрафи не є пріо-
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ти та подання податкової звітності з таких податків
і зборів: податку на прибуток підприємств; ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт і послуг; податку на
майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для провадження господарської діяльності [4].
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Джерело: авторська розробка.

289

Переваги
загальної
системи
оподаткування

 відсутність обмежень у видах діяльності;
 відсутність обмежень обсягу доходу
й кількості працівників;
 більш широка можливість планування та оптимізації
оподаткування (внаслідок впливу обсягу видатків на базу
оподаткування);
 розмір сплачуваних податків, який прямо залежить
від обсягу доходів за звітний період

Недоліки
загальної
системи
оподаткування

 складність адміністрування (більш суворі вимоги
до ведення обліку та складання звітності);
 досить високе податкове навантаження, особливо
за наявності найманих працівників;
 обов’язкова реєстрація платником ПДВ у разі перевищення
встановленого ПКУ обороту

 простіша процедура нарахування єдиного податку;
 спрощене ведення обліку та відносна простота
заповнення звітності;
 звільнення від сплати платником єдиного податку низки
податків і обов’язкових платежів

Переваги
спрощеної
системи
оподаткування

 обмеження у видах діяльності, обсязі доходу
й кількості працівників;
 відсутність можливості добровільної реєстрації
платником ПДВ у фізичних осіб – підприємців;
 певні дискомфортні аспекти роботи ФОП
з юридичними особами на загальній системі

Недоліки
спрощеної
системи
оподаткування

Рис. 2. Переваги та недоліки систем оподаткування для підприємств галузі пивоваріння
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Джерело: авторська розробка.

ритетом у діяльності підприємства, тому мета аудиту
ПДВ – випередити їх настання, а в іншому випадку –
мінімізувати та прослідкувати за правильністю нарахування та документального супроводження в актах і
податкових повідомленнях рішеннях [9].

В

арто зауважити, що за допомогою великих за
обсягом штрафів законодавство націлюється
на захист податкового кредиту покупців від
неправомірних дій постачальників, які відмовлялися
виправляти допущені помилки. Однак нововведені
штрафи за помилки в податкових накладних навіть
вище штрафів за відсутність (зокрема, неоформлення)
податкових накладних. Тому в деяких випадках помилка в оформленні ЕПН коштуватиме дорожче, ніж
нескладання такого документа. До того ж, якщо ЕПН
не зареєстрували в ЄРПН, то нова процедура не допоможе покупцю зберегти податковий кредит [10, с. 20].
Для аудитора перевірка правильності нарахування ПДВ відіграє важливу роль, тому нами було
розроблено методичні аспекти щодо покращення механізму її здійснення на підприємствах галузі пивоваріння (табл. 1).
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Враховуючи те, що підставою як для нарахування податкових зобов’язань, так і відображення податкового кредиту є дані ЄРПН, вважаємо за необхідне
для контролю за своєчасністю реєстрації власних ПН
в ЄРПН і контролю за повнотою та достовірністю відображення податкового кредиту відкрити спеціальні рахунки, а саме:
⇒ 6432 непідтверджене податкове зобов’язання;
⇒ 6442 непідтверджений податковий кредит.
За Кредитом рахунку 6432 буде відображатися
сформована по першій події (реалізація чи отриманий аванс) та незареєстрована в ЄРПН податкова накладна.
Після реєстрації в ЄРПН податкової накладної
по даті реєстрації буде сформована проводка, яка виглядає таким чином: Д-т 6432; К-т 6412.
Дана методика дозволить контролювати достовірність формування ПЗ і своєчасність реєстрації податкових накладних в ЄРПН.
Право на податковий кредит виникає на підставі правильно складеної постачальником по факту
першої події (сплачений аванс чи придбання товарів,
робіт, послуг) та зареєстрованої в ЄРПН податкової
накладної.
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Таблиця 1
Методичні аспекти вдосконалення обліку та аудиту ПДВ на підприємстві галузі пивоваріння
Податкові зобов’язання:
Σ Податкового зобов’язання = Σ ПДВ з реєстру Виданих ПН
Σ ПЗ (Кредитовий оборот 6432) = 1/6 (аванси одержані + реалізація – аванси одержані закриті) = 1/6 (КО 681 + Об 70 –
ДО 681)
Якщо є незакриті аванси одержані (Кредитове сальдо 681),
то Дебетове сальдо 6431 = Кредитовому сальдо 681/6 ДО
6431 = КО 681/6 КО 6431 = ДО 681/6

КО 6412 = ДО 6432 ДО 6432 = КО 6432

Податковий кредит:
Дебетовий оборот 6412 = Σ вхідного ПДВ та Σ сплати ПДВ до бюджету
Податковий кредит = ДО 6412 – Сплата ПДВ до бюджету (Д-т6412 К-т 311) = КО 6442
Σ вхідного ПДВ = Дебетовий оборот 6442 = 1/6 (аванси видані + прихід товару – аванси видані закриті) = 1/6
(Дебетовий оборот 371 + Кредитовий оборот 631 –
– Кредитовий оборот 371)

Якщо є незакриті аванси видані
(Дебетове сальдо 371), то Кредитове сальдо 6441 =
Дебетове сальдо 671/6
КО 6441 = ДО 371/6
ДО 6441 = КО 371/6

Джерело: авторська розробка.
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ВИСНОВКИ
Підсумовуючи результати проведеного наукового дослідження, варто зазначити, що мінімізації податкових ризиків у підприємницькій діяльності пивної галузі сприятиме своєчасний аудит податків і платежів, який буде націлений на оптимізацію податкової
системи та облікової політики підприємства з урахуванням актуальних змін законодавчого регулювання
та новацій аудиторської діяльності зарубіжних країн.
У результаті проведеного дослідження запропоновано використовувати підприємствам пивної
індустрії структурно-логічну модель аудиту процедур формування та реєстрації податкових накладних
з ПДВ з урахуванням критеріїв блокування податкових накладних податковими органами. З метою
контролю своєчасності реєстрації власних податкових накладних і достовірності відображення подат-

ОБЛІК І АУДИТ

Для коректного проведення аналізу стану по
розрахунках з ПДВ варто використовувати рахунки
авансів. У випадку вибору підприємством варіанта без використання рахунків авансів (3711 та 6811)
необхідно звернути увагу на достовірність відображення заборгованостей через розгорнуте сальдо по
рахунках 6311 та 3611.
У разі недотримання рівності у вищенаведеній формулі необхідно вияснити причини. Це може
бути як нереєстрація ПН постачальником, так і логічна помилка чи некоректне відображення операцій
у бухгалтерському обліку. Однією з причин також
може бути блокування реєстрації ПН постачальника
в ЄРПН.
На даному етапі, враховуючи можливість такого
блокування фіскальною службою, варто відображати
такі заблоковані ПН на рахунку 6443 для подальшого
контролю за долею цих ПН.

ЕКОНОМІКА

Тому для контролю за достовірністю формування податкового кредиту варто застосовувати рахунок
6442 «непідтверджений податковий кредит».
За Дебетом рахунку 6442 відображається сума
вхідного ПДВ, яка не підтверджена реєстрацією в
ЄРПН.
Після отримання інформації про реєстрацію
ПН постачальником з Витягу ЄРПН у підприємства
з’являється право на ПК, що відповідно відображається проводкою: Д-т 6412; К-т 6442 (рис. 3).
Тобто, впровадження такого підходу дає можливість проконтролювати достовірність та своєчасність формування оборотів по ПК та ПЗ
Згідно з даними, відображеними в ОСВ, аудитор
може зробити певний висновок: ДО 6412 за мінусом
сплати ПДВ у бюджет за попередній місяць (типово
Д-т 6412; К-т 311) = КО 6442. У випадку відхилення
потрібно досліджувати причини.
ДО 6442 = 1/6 (КО 6311 (де обліковуються постачальники – платники ПДВ) Прихід товарів, робіт
послуг від постачальників) + ДО 3711 (аванси, сплачені постачальникам – платникам ПДВ) – КО 3711
(закриті аванси, що були сплачені постачальникам –
платникам ПДВ)).
Якщо на підприємстві на початок та кінець періоду є незакриті аванси видані, тобто в ОСВ ми бачимо дебетове сальдо по рахункам 3711 чи 6311, то,
відповідно, кредитове сальдо по рахунку 6441 має
становити 1/6 від заборгованості по авансах виданих
(дебетове сальдо 3711).
Дебетове сальдо по рахунку 6442 вказує на те,
що в підприємства є вхідне ПДВ по незареєстрованих
з невідомих причин постачальником ПН. Така ситуація впливає на величину сплати ПДВ у бюджет у бік
збільшення.
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Постачальник –
платник ПДВ
(вихідна)

Формування
Податкової
накладної (ПН)

Формування
Розрахунку
коригування (РК)

Отримувач –
платник ПДВ
(вхідна)

Накладення електронного цифрового
підпису (ЕЦП)
Відмова в реєстрації
ПН (РК)
Надсилання ПН (РК) на реєстрацію
до органу податкової служби

Розгляд робочою
групою та комісією

Відсікаючі ознаки
Письмові пояснення
та копії документів

Ні
Критерії ризиковості
платника податку

РЕЄСТРАЦІЯ
ПН (РК)
(Рахунок 6432)

Ні
БЛОКУВАННЯ
реєстрації ПН (РК)
(Рахунок 6442)

Позитивна податкова
історія платника податку
Ні
Ні

Після реєстрації
ПН в ЄРПН:
Д-т 6432 К-т 6412
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Після блокування
і реєстрації ПН
в ЄРПН:
Д-т 6412 К-т 6442

Критерії ризиковості
здійснення операцій

Так

Формування та подання
декларації з ПДВ:
20 календарних днів
для звітного місяця;
40 календарних днів
для звітного кварталу

Сплата ПДВ
до бюджету
(10 календарних днів)

Зарахування від’ємного
значення для
відшкодування ПДВ

Рис. 3. Структурно-логічна модель аудиту формування та реєстрації податкових накладних на підприємстві
Джерело: авторська розробка.

кового кредиту такий підхід пропонує використовувати спеціальні рахунки, а саме: 6432 – непідтверджене податкове зобов’язання та 6442 – непідтверджений податковий кредит.

В

икористання в практичній діяльності підприємства галузі пивоваріння запропонованої
структурно-логічної моделі матиме такі позитивні аспекти:
1) штрафні санкції (ШС) за несвоєчасну реєстрацію ПН вимагають побудови системи контролю
за процесом реєстрації ПН в ЄРПН;
2) для уникнення ШС варто процес реєстрації
ПН відображати через рахунок 6432;
3) за Кредитом рахунку 6432 доцільно відображати виникнення ПЗ по першій події, а за Дебетом
6432 – дату реєстрації ПН в ЄРПН;
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4) КО 6432 сформує суму вихідного ПДВ, яку
можна перевірити, використавши таку формулу:
КО 6432 = 1/6 (КО реалізації (рахунки 70,71) + Аванси
одержані (КО 6811) – Аванси закриті ( ДО 6811);
5) якщо в ОСВ на початок чи кінець періоду
є кредитове сальдо по рахунку 6811, то, відповідно,
сума дебетового сальдо по рахунку 6431 має відповідати 1/6 від кредитового сальдо по 6811.
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