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Анотація. У статті розглянуті причини 
та наведені переваги, за якими платники по-
датків зацікавлені в проведенні перевірок подат-
кової звітності саме незалежними аудиторами. 
Обґрунтована необхідність внесення змін в іс-
нуючу нормативну базу аудиту та створення 
окремого методичного забезпечення аудиту по-
датків. Підтверджено, що податковий аудит, з 
точки зору податкового законодавства, це все ж 
таки процесуальні дії контролюючих органів.

Аннотация. В статье рассмотрены при-
чини и приведены преимущества, согласно ко-
торым плательщики налогов заинтересованы 
в проведении проверок налоговой отчетности 
независимыми аудиторами. Обоснована необхо-
димость внесения изменений в существующую 
нормативную базу аудита, создание отдельного 
методического обеспечения аудита налогов. Под-
тверджено, что налоговий аудит, с точки зрения 
налогового законодательства, это все таки про-
цессуальные действия контролирующих органов.
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Постановка проблеми. 
В переліку форм зовнішнього економічного 

контролю чільне місце займає податковий кон-
троль, який здійснюється незалежними аудито-
рами та державними контролюючими органами. 
В практичній діяльності контролюючих органів 
використовується поняття податковий аудит, 
яке законодавчо не визначене і за своєю суттю є 
процесуальними діями контролюючих органів.

Щодо податкового аудиту проблеми законо-
давчого врегулювання існують і в  аудиторської 
діяльності.. Проблема полягає в тому, що за від-
сутністю нормативної бази аудитори вимушені 
при виконанні завдань на власний розсуд обира-
ти процедури, методи перевірки, та форми під-
сумкових документів . Всі ці питання потребують 
ґрунтовного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням податкового аудиту присвяче-

но багато наукових праць у сфері фінансового 
контролю, серед яких можна виділити роботи 
вітчизняних вчених О.А. Петрик, В.В. Рядської, 
О.І. Малишкіна, О.В. Артюха, А.Ю. Редько, серед 
зарубіжних авторів – І.О. Бажина, О.С. Іванової, 
М.П. Кашириної. 

Дуже велике значення мають думки та на-
працювання вчених, але варто зауважити, що 
питання теорії та практики податкового аудиту 
потребують подальшого дослідження.

Мета статті полягає в підтвердженні необхід-
ності внесення змін в існуючу нормативну базу, 
та того, що податковий аудит – це один з видів 
аудиторських послуг, які вже багато років нада-
ються аудиторами. 

Виклад основного матеріалу дослідження.
У загальній системі контролю провідне міс-

це відведено аудиторській діяльності, яка здійс-
нюється з метою захисту інтересів користувачів 
економічної інформації.

Правові засади здійснення аудиторської 
діяльності в Україні визначає Закон України 
«Про аудиторську діяльність», який спрямований 
на створення системи незалежного фінансового 
контролю. Аудиторська діяльність здійснюється 
незалежними особами (аудиторами), аудиторсь-
кими фірмами, які уповноважені суб’єктами го-
сподарювання на проведення аудиту чи надання 
інших аудиторських послуг. 

 Умовою зайняття посади аудитора в ауди-
торській фірмі є наявність сертифікату аудитора.



27

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Відповідно до Закону України «Про ауди-
торську діяльність», аудиторська діяльність - 
підприємницька діяльність, яка включає в себе 
організаційне і методичне забезпечення аудиту, 
практичне виконання аудиторських перевірок 
(аудит) та надання інших аудиторських послуг 
[2]. 

 Згідно визначення, наданого в законі, аудит 
зводиться до перевірки даних бухгалтерського 
обліку і показників фінансової звітності суб’єкта 
господарювання .

В податковій звітності наводиться інформа-
ція щодо визначення об’єктів оподаткування та 
визначаються суми податків. Виникає питання: 
чи є підстави вважати, що в податкових декла-
раціях також наводиться фінансова інформація? 
Так, але думка науковців з цього питання поля-
гає в тому, що податкова звітність не належить 
до складу фінансової звітності підприємства, як 
на міжнародному рівні, так і в Україні. 

Виконання аудиторських перевірок (аудиту) 
– це   одна зі складових аудиторської діяльності. 
Законом передбачається надання інших аудитор-
ських послуг, перелік яких визначається Аудитор-
ською палатою України відповідно до стандартів 
аудиту (рішення № 244/14 від 22 грудня 2011 року). 
В переліку послуг завдань з надання впевненості 
є оцінка відповідності діяльності підприємства 
вимогам законодавства (податкового, митного, 
господарського та ін.). перелік супутніх послуг 
включає : консультації з питань оподаткування, у 
тому числі з організації податкового обліку та по-
даткової звітності; складання податкових деклара-
цій та звітів; представництво інтересів замовника 
з питань обліку, аудиту, оподаткування в держав-
них органах, організаціях або в суді; інші види ау-
диторських послуг, надання яких не суперечить 
чинному законодавству України [5]. 

 Міжнародними стандартами аудиту перед-
бачається виконання таких завдань, як: 

- завдання для надання впевненості: ау-
дит історичної фінансової інформації, зокрема 
фінансової звітності; огляд історичної фінан-
сової інформації, зокрема фінансової звітності; 
завдання з надання впевненості, що не є аудитом 
чи оглядом історичної фінансової інформації;

- супутні послуги, визначені Міжнародними 
стандартами супутніх послуг: завдання з вико-
нання погоджених процедур стосовно фінансо-
вої інформації; завдання з підготовки фінансової 
інформації [ 3].

 Окремого стандарту, який би конкретно 
розглядав методику проведення аудиту податко-

вої звітності, так як фінансової, немає. 
 Проблеми податкового характеру, такі як 

постійні зміни в податковому законодавстві та 
власна за метою інтерпретація фіскальними ор-
ганами законодавства, викликають необхідність 
незалежного підтвердження податкової звіт-
ності. Податковий аудит протягом всього часу 
існування незалежного аудиту був і є дуже акту-
альним для платників податків та суб’єктів ауди-
торської діяльності .

Суб’єкти господарювання, при цьому, мають 
можливість своєчасного коригування в обліку 
встановлених відхилень, що знижує ризик засто-
сування санкцій за порушення податкового за-
конодавства з боку контролюючих органів та до-
зволяє підприємству підготуватися до податко-
вих перевірок державних контролюючих органів, 
а значить аудит носить «допоміжний» характер  
що є перевагою перед податковою перевіркою . 

 На практиці більшість замовників аудиту 
фінансової звітності, вимагають від аудитора в 
тому числі і проведення аудиту податкової звіт-
ності. Ці вимоги можна вважати обґрунтовани-
ми за умови визнання аудиторами розрахунків з 
бюджетом суттєвими для фінансової звітності. 

 О.І. Малишкін, д.е.н., професор у статті «Ау-
дит податків: конструкція на майбутнє», пише 
про те, що «Більшість українських авторів роз-
глядають такий аудит як частину перевірок ро-
зрахунків з бюджетом в контексті аудиту фінан-
сової звітності». Наприклад, Н.А. Іванова і О.В. 
Ролінський до мети аудиту податків відносять 
підтвердження правильності, своєчасності та 
повноти нарахування і перерахування податків» 
[10]. В цій статті автором пропонується поняття 
мети аудиту податків як «висловлення думки ау-
дитора щодо відповідності показників податко-
вої звітності законодавчим вимогам та обліковій 
політиці платника податків». Ми погоджуємось з 
цією думкою, але метою аудиту податкової звіт-
ності, який проводиться саме незалежними ау-
диторами, є також запобігання платниками по-
датків претензій з боку контролюючих органів. 
Артюх О.В, к.е.н., доцент у статті «Податковий 
аудит як завдання з надання впевненості» про-
понує наступне визначення податкового аудиту: 
«Податковий аудит – це завдання з надання до-
статньої впевненості, яке реалізується у формі 
спостереження та перевірки обліку та звітності 
у системі оподаткування платника податків з 
метою висловлення незалежної думки аудитора 
про достовірність, повноту та відповідність чин-
ному податковому законодавству в усіх суттєвих 
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аспектах та допомоги у прийнятті оптимальних 
управлінських рішень у сфері оподаткування 
згідно вимог користувачів» [16].

Перевірка дотримання вимог податкового 
законодавства стосовно нарахування та сплати 
податків може бути і предметом супутніх аудиту 
послуг (МССП 4400 «Завдання з виконання по-
годжених процедур») , про що і свідчить сучасна 
практика аудиторської діяльності . 

 Результати незалежного аудиту є конфіден-
ційною інформацією, користувачами інформації, 
отриманої в результаті незалежного податкового 
аудиту, є замовники (власники або вищий управ-
лінський персонал підприємства). Метою прове-
дення аудиту є захист інтересів користувачів. В 
даному випадку захищаються інтереси і держави 
і замовників аудиту.

Місія незалежного податкового аудиту но-
сить подвійний характер і полягає в захисті інте-
ресів держави та захисті інтересів суб’єктів під-
приємницької діяльності.

За відсутністю затверджених методичних ре-
комендацій, аудитори вимушені на власний роз-
суд визначати в договорах предмет аудиторських 
послуг, при виконанні завдань обирати процеду-
ри, методи перевірки, та форми підсумкових до-
кументів.

Основними завданнями незалежних ауди-
торів під час проведення податкового аудиту є:

- оцінка правильності нарахування, повноти 
та своєчасності сплати до бюджету податкових 
платежів;

- оцінка відповідності нормам податкового 
законодавства податкової звітності;

- виявлення та аналіз порушень у частині на-
рахування та сплати податкових платежів;

- висловлення незалежної думки про до-
стовірність обліку та звітності у системі оподат-
кування;

- профілактика порушень у податковій сфері 
(за вимогами користувачів).

Суб’єкти податкового аудиту – аудиторські 
фірми, які на підставі укладеного договору про-
водять аудит податкової звітності, або надають 
супутні аудиту послуги. Можна стверджувати, 
що в практичному застосуванні податковий ау-
дит – це один з видів аудиторських послуг.

 Українські вчені вважають доцільним за-
провадження нової концепції організації аудиту 
оподаткування та пропонують «Варіанти імпле-
ментації аудиту податків у чинну нормативну 
базу» [10], але на сьогодні ніяких змін в норма-
тивній базі не відбулося. Питання податкового 

аудиту найбільш актуальні так і потребують ґрун-
товного дослідження та внесення змін в існуючу 
нормативну базу  та створення методичного за-
безпечення. 

В переліку форм зовнішнього економічно-
го контролю чільне місце займає податковий 
контроль, який згідно з Податковим Кодексом 
України є системою заходів, що вживаються кон-
тролюючими органами з метою контролю пра-
вильності нарахування, повноти і своєчасності 
сплати податків і зборів, а також дотримання за-
конодавства з питань регулювання обігу готівки, 
проведення розрахункових та касових операцій, 
патентування, ліцензування та іншого законо-
давства, контроль за дотриманням якого покла-
дено на контролюючі органи (ст. 61.1 ПКУ) [1].

 Здійснюється податковий контроль кон-
тролюючими органами якими є органи доходів і 
зборів - центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування єдиної державної подат-
кової, державної митної політики в частині ад-
міністрування податків і зборів, митних платежів 
та реалізує державну податкову, державну митну 
політику, забезпечує формування та реалізацію 
державної політики з адміністрування єдино-
го внеску, забезпечує формування та реалізацію 
державної політики у сфері боротьби з право-
порушеннями при застосуванні податкового та 
митного законодавства, а також законодавства з 
питань сплати єдиного внеску, його територіаль-
ні органи [1].

В сучасних умовах господарювання в прак-
тичній діяльності контролюючих органів та 
суб’єктів підприємницької діяльності викори-
стовується поняття податковий аудит. На зако-
нодавчому рівні поняття податкового аудиту не 
визначено. Так, центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування єдиної дер-
жавної податкової, державної митної політики 
під податковим аудитом розуміють податкові 
перевірки, правила проведення яких встановлені 
вимогами Податкового кодексу. 

Основним методом податкового контролю є 
податкова перевірка.

Податкова перевірка - це процесуальна дія 
контролюючих органів щодо контролю за дотри-
манням податкового законодавства, правильні-
стю обрахунку, своєчасністю і повнотою сплати 
податків і зборів [1].

Процеси проведення податкової перевірки, 
конкретизація процедур її проведення, права та 
обов’язки контролюючих органів і платників подат-
ків регулюються Податковим Кодексом України.
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 Суб’єкти податкового аудиту – податкові ау-
дитори – посадові особи контролюючих органів, 
уповноважених на проведення податкового ау-
диту.

Наявність сертифікату аудитора для подат-
кових аудиторів не вимагається.

У випадку встановлення за результатами 
контролю відхилень звітності від податкового 
законодавства, здійснюються заходи контролю-
ючих органів щодо предмету контролю та притя-
гуються до відповідальності посадові особи під-
контрольного об’єкта. 

Результати перевірки оформлюються у фор-
мі акта або довідки за встановленою формою у 
двох примірниках, який підписується посадови-
ми особами контролюючого органу, реєструється 
та особисто вручається платнику податків.

Місією податкового контролю є захист еко-
номічних інтересів держави.

Таким чином, відмінними рисами податко-
вого аудиту, який проводиться незалежними ау-
диторами та посадовими особами контролюючих 
органів, є:

- різні суб’єкти: податковий контроль здій-
снюють посадові особи контролюючих органів, 
уповноважених на проведення податкового ау-
диту; проведення аудиту податкової звітності 
здійснюють професійні сертифіковані аудитори;

- різні підсумкові документи: за результата-
ми податкового контролю (перевірки) складаєть-
ся акт або довідка; за результатами аудиту - звіт 
незалежного аудитора;

- наслідки у разі встановлення відхилень: по-
датковий контроль - санкції за порушення подат-
кового законодавства; аудит - знижує податкові 
ризики й потенційні санкції за порушення подат-
кового законодавства. Незалежність висловленої 
думки аудиту на відміну від податкової перевір-
ки;

- користувачами інформації: результатами 
податкового контролю користуються платники 
податків та самі контролюючи органи; результа-
тами незалежного податкового аудиту - власники 
або вищий управлінський персонал підприєм-
ства. Інформація аудиторів є конфіденційною;

- діяльність незалежних аудиторів є під-
приємницькою діяльністю; діяльність державних 
контролюючих органів не є підприємницькою 

діяльністю;
- порядок проведення податкових перевірок 

контролюючими органами регулюються Подат-
ковим Кодексом України. Нормативній базі про-
ведення незалежного аудиту податків як особли-
вому напрямі аудиторської діяльності властива 
теоретико-методологічна невизначеність;

- перевірки дотримання вимог податкового 
законодавства стосовно нарахування та сплати 
податків та зборів контролюючими органами є 
обов’язковими для суб’єктів господарювання. 
Підставою для проведення аудиту є договір, який 
укладається з суб’єктом господарювання - плат-
ником податків.

Спільними рисами можна вважати:
1) мету - підтвердження того, що податкова 

звітність, надана до контролюючих органів, точ-
но відображає усі аспекти господарської діяль-
ності, а сама діяльність відповідає вимогам чин-
ного законодавства;

 2) завдання - встановлення достовірності 
нарахування та сплати податкових платежів; 
встановлення відповідності нормам податкового 
законодавства податкової звітності; виявлення 
порушень чинного податкового законодавства;

3) предмет - документи бухгалтерського об-
ліку та звітності, декларації та розрахунки по 
сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів), 
інші документи фінансово-господарської діяль-
ності, активи суб’єкта господарювання та його 
технологічні процеси тощо;

4) об’єкти податкового аудиту – платники 
податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюд-
жетів усіх рівнів та державних цільових фондів.

Висновки. 
Аналіз нормативно-правової бази та літе-

ратурних джерел підтверджує, що податковий 
аудит, з точки зору податкового законодавства, 
це все ж таки процесуальні дії контролюючих 
органів, що вживаються ними з метою контро-
лю правильності нарахування, повноти і своє-
часності сплати податків і зборів у вигляді про-
ведення перевірок, і тому такий вид діяльності 
не відповідає вимогам аудиту та суперечить суті 
аудиту.

Податковий аудит, як вид аудиторської 
діяльності, вимагає законодавчого врегулювання 
.
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