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в статті розглядаються сутність та необхідність застосування державного податкового аудиту. визначено, 
що податковий аудит є не тільки самостійним напрямом державного контролю, але й важливою складовою 
управління податковою системою. Проведено теоретичний аналіз сучасного стану податкового аудиту великих 
платників податків в україні. описані завдання та мета податкового аудиту. розкриті етапи його проведення.

ключові слова: податки, податкова система, оптимізація оподаткування, податкові ризики, податкова 
перевірка.

красота е.Г. ЭконоМическаЯ суЩность наЛоГовоГо аудита
в статье рассматриваются сущность и необходимость применения государственного налогового аудита. 

определено, что налоговый аудит является не только самостоятельным направлением государственного 
контроля, но и важной составляющей управления налоговой системой. Проведен теоретический анализ со-
временного состояния налогового аудита крупных налогоплательщиков в украине. описаны задачи и цели 
налогового аудита. раскрыты этапы его проведения.

ключевые слова: налоги, налоговая система, оптимизация налогообложения, налоговая проверка, 
налоговые риски.

Krasota O.G. ECONOMIC ESSENCE OF TAX AUDIT
The article examines the nature and the need for a state tax audit. It was determined that the tax audit is not only 

the separate area of the state control, but also an important part of tax administration. The article reveals theoretical 
analysis of the current state of the tax audit of large taxpayers in Ukraine. Problem and the purpose of the tax audit 
are described in this text. In the article are reveal the stages of its implementation.

Keywords: taxes, tax system, tax optimization, tax audit, tax risks.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. незалежність, добробут, фінансова 
безпека держави, фінансування пріоритетних 
програм залежать від ефективної системи 
оподаткування, важливим елементом якої є 
податковий аудит. Податковий аудит є одним з 
найбільш популярних нових напрямків аудиту 
в україні. на всіх етапах діяльності організації 
тією чи іншою мірою зіштовхуються з пробле-
мами податкового характеру й намагаються 
їх вирішити таким чином, щоб використати 
ресурси організації з максимальною віддачею 
для прискорення економічного зростання.

Податковий аудит не тільки виділений 
самостійним напрямом державного контролю, 
це ще й важлива складова управління подат-
кової системи. Значимість податкового аудиту 
або його роль у перетворенні й урегулюванні 
економічних відносин зростає паралельно зі 
збільшенням кількості суб’єктів господарю-
вання та розширенням нового класу власни-
ків. наукове опрацювання проблем правового 
регулювання податкового аудиту зумовлене 
двома факторами: по-перше, держава заці-
кавлена у забезпеченні повного та вчасного 

надходження грошових коштів до публічних 
грошових фондів; по-друге, платники подат-
ків зацікавлені у створенні такого механізму 
податкового аудиту, який би не створював 
ускладнень і не паралізував їх фінансово-гос-
подарську діяльність.

Беручи до уваги важливість реалізації 
даного аспекту в умовах присутності значного 
податкового тягаря і зовнішніх несприятливих 
факторів, організації прагнуть оптимізувати 
свої податкові платежі, що нерідко може бути 
кваліфіковано як ухилення від сплати податків.

однією із форм реалізації державного 
податкового контролю є податковий аудит. 
впровадження податкового аудиту в прак-
тичну діяльність податкових органів, розпо-
чате 10 років тому, дотепер не призвело до 
якісних змін у контрольно-перевірочній роботі. 
нова, інноваційна за своєю сутністю, форма 
реалізації стимулюючих функцій контролю 
лише декларативно змінила принципи побу-
дови відносин платників податків із представ-
никами державних органів у бік збільшення 
довіри та прозорості, компетентності та неу-
передженості, налагодження партнерства. 



344

Мукачівський державний університет

на практиці за своїми ознаками державний 
податковий аудит сьогодні більше відповідає 
ревізії, ніж аудиту, і однією з причин такої ситу-
ації є недостатність наукового обґрунтування 
сутності, принципів та завдань податкового 
аудиту.

у контексті різноманіття податків і склад-
ності обчислення податкових баз податковий 
аудит є важливим інструментом, що забезпе-
чує зниження податкових витрат. Більше того, 
проведення податкового аудиту дозволяє не 
тільки зробити висновок щодо правильності 
нарахування податкових зобов’язань, але й 
мінімізувати податкові ризики й потенційні 
санкції за порушення податкового законодав-
ства, що нерідко справляють істотний вплив 
на загальний фінансовий стан організації.

тому податковий аудит має величезне зна-
чення як для організацій, так і для різних кате-
горій користувачів, відновлюючи довіру між 
укладачами й користувачами звітності.

аналіз останніх досліджень і піблікацій. 
сучасний стан розвитку економіки в укра-
їні характеризується різноманітністю форм 
власності та організації суб’єктів господарю-
вання, збільшенням кількості підприємств 
приватного сектору, зменшенням впливу на 
стан економіки великих державних підпри-
ємств, трансформацією взаємовідносин дер-
жави та нового класу власників, що з’явився 
після набуття україною незалежності. тому 
сьогодні актуалізується проблема наявності 
таких негативних тенденцій розвитку, як тіні-
зація економічних відносин, поширення еко-
номічних правопорушень та низький рівень 
громадської довіри до влади та бізнесу через 
неефективність регуляторних заходів, які 
потребують постійного вдосконалення.

дослідження питання стану вітчизняного 
аудиту та основних тенденцій його подаль-
шого розвитку для ефективного функціону-
вання економіки україни є досить актуаль-
ним, тому йому присвячена велика кількість 
праць вітчизняних науковців. Значний вне-
сок у дослідження зазначених питань зро-
били провідні вчені-економісти – М.т. Білуха, 
Ф.Ф. Бутинець, в.Г. Гетьман, в.П.Завгородній, 
Г.Г.кірейцев, М.в.крапивко, М.в.кужельний, 
Б.Ф.усач та інші. також необхідно відзначити, 
що до теперішнього часу в україні безпо-
середньо податковому аудитові присвячено 
небагато спеціальних наукових досліджень, 
хоча деякі аспекти, тем не менш, розглянуті у 
періодичних виданнях та монографіях.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є проведення теоре-

тичного аналізу сучасного стану податкового 
аудиту великих платників податків в україні, а 
також дослідження та постановка проблеми 
наукового обґрунтування змісту та сутності 
державного податкового аудиту.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Податковий аудит – це незалежна 
перевірка податкового обліку. такий аудит 
проводять, щоб розуміти, чи правильно нара-
ховуються та сплачуються податки на підпри-
ємстві, а також як можна оптимізувати існу-
ючу систему оподаткування. його ефективно 
проводити перед податковою перевіркою. 
Це допоможе не панікувати при спілкуванні з 
представниками перевіряючих органів, уник-
нути штрафів та захистити свій бізнес [1].

аналіз податкового обліку допомагає усу-
нути його невідповідність вимогам законодав-
ства, побачити ті помилки, які б могла виявити 
перевірка, і вчасно їх виправити. Проведення 
такого аудиту вимагає особливого професі-
оналізму та об’єктивності, а також відмінної 
обізнаності у сфері податкового законодав-
ства. часто податковий аудит замовляють 
перед податковою перевіркою. Податковий 
аудит як різновид ініціативного аудиту – один 
з найбільш актуальних і затребуваних видів 
аудиторських послуг. Податковий аудит опо-
даткування, в процесі проведення якого пере-
віряється правильність ведення податкового 
обліку, формування податкової бази по всіх 
податках і зборах, правильність складання і 
подання податкових декларацій, своєчасність 
перерахування податків і зборів, розгляда-
ються інші аспекти оподаткування. Податко-
вий аудит проводиться за рішенням засно-
вників і/або керівництва організації та може 
охоплювати будь-який період діяльності орга-
нізації [2].

спрямованість аудиторської діяльності в 
україні на сучасному етапі переважно на пере-
вірку податків спричинила формування сис-
теми не фінансового, а податкового аудиту, 
що часом не виконує повною мірою власти-
вих аудиту функцій. такі умови не сприяють 
становленню системи незалежного аудиту та 
повномасштабному застосуванню Міжнарод-
них стандартів аудиту. Професія аудитора, 
яка покликана забезпечувати прозорість та 
надійність економіки, ефективність регулю-
вання економічних процесів, в наш час най-
частіше націлена не на підвищення еконо-
мічного достатку суспільства, а на вирішення 
фінансових питань окремих суб’єктів господа-
рювання всупереч загальним інтересам. і роз-
виток податкового аудиту в україні багато в 
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чому залежатиме не тільки від набутих темпів 
економічного життя, притоку інвестицій, розши-
рення фондового ринку, але й від ідеологічної 
перебудови аудиторської діяльності та якісних 
змін у самому аудиторському середовищі [3].

Податковий аудит здійснюють в наступних 
випадках:

– перед проведенням податкових переві-
рок;

– при перевірці роботи бухгалтерської 
служби підприємства;

– при оцінці можливих податкових ризиків;
– при оптимізації оподаткування;
– виявленні допущених помилок в розра-

хунку податків і зборів;
– при постановці системи податкового 

обліку і т.п. [1].
аудит оподаткування – це незалежна пере-

вірка систем бухгалтерського та податкового 
обліку організації на предмет:

– відповідності систем бухгалтерського і 
податкового обліку вимогам чинного законо-
давства;

– правильності ведення податкових регі-
стрів;

– відповідності ведення податкового 
обліку з податковим законодавством;

– правильності формування бази опо-
даткування по кожному виду податків, обчис-
лення і сплати податків і зборів за певний 
період часу;

– перевірки стану розрахунків з бюджетом 
та позабюджетними фондами;

– можливості зменшення оподатковуваної 
бази згідно чинного законодавства і т.д.

Мета податкового аудиту – виявлення 
помилок систем бухгалтерського і податкового 
обліку і розробка заходів щодо їх усунення [2].

Зазвичай замовників послуг податкового 
аудиту цікавить оцінка податкових ризиків 
підприємства-замовника послуг і зведення їх 
до мінімуму. Замовники податкового аудиту 
отримують професійні рекомендації щодо 
виправлення встановлених помилок в подат-
ковому обліку і звітності, зменшення податко-
вих ризиків.

Податковий аудит необхідний не тільки 
для діючого підприємства, він незамінний 
при створенні нового бізнесу, в момент здій-
снення планування та розрахунків майбутніх 
доходів і витрат, щоб не отримати непередба-
чених витрат. уникнути негативних наслідків 
дозволить своєчасне проведення податко-
вого аудиту планованого бізнесу. Податкове 
планування має стати невід’ємною частиною 
управління. іноді замовники звертаються за 

аудитом окремих податків, а не всього подат-
кового обліку. Популярними податками є Пдв 
і податок на прибуток. Якщо замовник не може 
дозволити собі повний податковий аудит, то 
аудит за основними податками може стати 
єдиним оптимальним виходом на шляху до 
зменшення майбутніх податкових ризиків [1].

Податковий аудит як процес складається з:
– попередньої експертизи системи опо-

даткування економічного суб’єкта;
– перевірки і підтвердження правильності 

обчислення та сплати підприємством податків 
і зборів до бюджету і позабюджетні фонди;

– оформлення та представлення резуль-
татів проведення податкового аудиту.

Податковий аудит включає в себе пере-
вірку:

– правильності визначення податкової бази;
– правильності застосування податкових 

ставок;
– правомірності застосування наданих 

законодавством податкових пільг чи інших 
механізмів, що дозволяють знизити податкове 
навантаження;

– своєчасності та повноти перерахування 
податків і страхових внесків до бюджету і дер-
жавних позабюджетних фондів;

– правильності складання декларацій 
(розрахунків) з податків (внесків), які плат-
ник податків відповідно до законодавства 
зобов’язаний сплачувати до бюджету (поза-
бюджетних фондів);

– обґрунтованості застосування чи неза-
стосування спеціальних податкових режимів, 
таких як єдиний сільськогосподарський пода-
ток, спрощена система оподаткування;

– виконання організацією функцій подат-
кового агента;

– фактів постановки на облік у податкових 
органах та державних позабюджетних фон-
дах та інше.

виконання робіт з податкового аудиту скла-
дається з наступних етапів:

1) попередня оцінка існуючої системи опо-
даткування замовника;

2) загальний аналіз і розгляд елементів 
системи оподаткування замовника;

3) визначення основних факторів, що впли-
вають на податкові платежі;

4) перевірка методики обчислення подат-
кових платежів;

5) правова і податкова експертиза існуючої 
системи господарських взаємовідносин;

6) оцінка документообігу та вивчення функ-
цій і повноважень служб, відповідальних за 
обчислення та сплату податків;
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7) попередній розрахунок податкових 
показників замовника;

8) перевірка та підтвердження правиль-
ності обчислення і сплати податків та зборів 
до бюджету і позабюджетних фондів.

За результатами податкового аудиту буде 
наданий звіт, що містить:

– характеристику системи податкового 
обліку організації та факторів, що впливають 
на розмір податків;

– виявлені в ході аудиту невідповідності 
та порушення податкового законодавства;

– суми донарахувань податків;
– суми недоплати чи переплати податків;
– перелік податкових декларацій, які під-

лягають виправленню;
– інформацію про способи оптимального 

виправлення виявлених порушень та зни-
женні податкових наслідків [4].

висновки із цього дослідження. Подат-
ковий аудит сьогодні є жорсткою необхід-
ністю. він служить своєрідною генеральною 
репетицією до податкової перевірки, під час 
якої можна привести в порядок звітність, щоб 
не мати проблем у майбутньому. аудиторська 
фірма за допомогою перевірки знижує ризики 
порушення податкового законодавства та 
ймовірність виникнення непорозумінь і кон-
фліктів з фіскальними органами. своєчасно 
проведений податковий аудит дозволяє уник-
нути втрат при податкових перевірках, тим 
самим окупити витрати на проведення аудиту, 
зберігаючи репутацію компанії як надійного 
партнера в бізнесі [1].
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