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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРОЦЕСУ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ

INFORMATION SUPPORT  
OF THE TAX REPORTING PROCESS

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні поняття та проблеми інформа-

ційного забезпечення процесу складання податкової звітності 
підприємств в процесі розроблення загальної системи орга-
нізації обліку задля оптимізації роботи облікового персоналу, 
уникнення помилок під час складання податкової звітності під-
приємства. Встановлено, чим є обліковий процес, який передує 
формуванню показників податкової звітності на підприємстві, 
та визначено основні терміни подання податкової звітності з 
урахуванням податкових періодів та законодавчих вимог. Ви-
значено, що для забезпечення ведення бухгалтерського облі-
ку підприємство самостійно затверджує податкову політику як 
складову частину облікової політики підприємства. Зазначено, 
що для податкової звітності з податку на додану вартість єди-
ним способом є подання, приймання та оброблення податко-
вої звітності в електронному вигляді. Встановлено, що за до-
помогою бюджетування розрахунків з бюджетом здійснюється 
прогнозування майбутнього відтоку грошових коштів у вигляді 
податкових платежів, і такий бюджет може бути частиною за-
гального бюджету по підприємству або формуватися окремо.

Ключові слова: податкова політика, організація обліку, по-
даткова звітність, бюджетування, податковий період.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные понятия и проблемы 

информационного обеспечения процесса составления нало-
говой отчетности предприятий в процессе разработки общей 
системы организации учета с целью оптимизации работы учет-
ного персонала, избегания ошибок при составлении налоговой 

отчетности. Установлено, чем является учетный процесс, ко-
торый предшествует формированию показателей налоговой 
отчетности на предприятии, определены основные сроки 
предоставления налоговой отчетности с учетом налоговых 
периодов и законодательных требований. Определено, что 
для обеспечения ведения бухгалтерского учета предпри-
ятие самостоятельно утверждает налоговую политику как 
составную учетной политики предприятия. Указано, что для 
налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость 
единственным способом является предоставление, прием и 
обработка налоговой отчетности в электронном виде. Уста-
новлено, что с помощью бюджетирования расчетов с бюд-
жетом осуществляется прогнозирование будущего оттока 
денежных средств в виде налоговых платежей, и такой бюд-
жет может быть частью общего бюджета по предприятию или 
формироваться отдельно.

Ключевые слова: налоговая политика, организация учета, 
налоговая отчетность, бюджетирование, налоговый период.

ANNOTATION
Preparation and submission of tax returns is an important com-

ponent of the accounting activities of any enterprise and the final 
stage of tax compliance, respectively, deserves special attention to 
the information support of the process of preparation and submis-
sion of tax returns. The article considers the basic concepts and 
problems of information support of the process of tax reporting of 
enterprises in the process of developing a general system of ac-
counting at the enterprise and to optimize the work of accounting 
staff and avoid errors in compiling tax reporting of the enterprise. 
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The main normative legal acts regulating the concept and prepa-
ration of tax reporting are analyzed. It is established that it is an 
accounting process that precedes the formation of indicators of tax 
reporting at the enterprise and determined the main deadlines for 
filing tax returns, taking into account tax periods and legal require-
ments. It is determined that to ensure accounting the company in-
dependently appoints those responsible for accounting, approves 
the tax policy as part of the accounting policy of the company, the 
working chart of accounts for tax purposes, schedule, organization 
of internal control of tax reporting indicators and forms of docu-
ments for such control, procedure and methods of tax reporting, in-
ventory of enterprise calculations in terms of taxes and payments, 
standard unified tax documents and a list of necessary forms of 
primary documents developed by the enterprise, deadlines for tax 
reporting in terms of taxes (tax calendar). It is noted that in the 
modern way, and for value added tax reporting, the only way is 
to submit, receive and process tax returns in electronic form. The 
article presents the main stages of electronic reporting. It is estab-
lished that with the help of budgeting settlements with the budget is 
forecasting the future outflow of funds in the form of tax payments, 
and such a budget can be part of the overall budget of the enter-
prise or formed separately. In order to ensure the effectiveness of 
the accounting process of tax reporting, it is proposed as part of 
the accounting policy to determine its tax policy, which reflects the 
nuances of taxation related to tax legislation and the peculiarities 
of the enterprise.

Key words: tax policy, organization of accounting, tax report-
ing, budgeting, tax period.

Постановка проблеми. Подання податкової 
звітності до контролюючих органів є важливою 
складовою частиною діяльності будь-якого під-
приємства, оскільки її показники повинні до-
стовірно та правдиво відображати діяльність 
платника податків та особливості оподаткуван-
ня його діяльності. Незважаючи на встановле-
ні податковим законодавством загальні прави-
ла щодо формування податкової звітності, для 
кожного податку та збору встановлені відпо-
відні форми звітності, передбачені особливості 
її формування, звітні періоди, терміни та спо-
соби подання. Оскільки податкова звітність є 
підсумковою стадією виконання податкового 
обов’язку, особливої уваги заслуговує інформа-
ційне забезпечення процесу складання та по-
дання податкової звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичне дослідження особливостей формування 
податкової звітності, знайшло своє відображен-
ня в працях таких науковців, як Х.І. Березов-
ська [1], І.О. Гладій [2], І.О. Дземішкевич [3], 
О.М. Єремян [4], Т.В. Микитенко [5], О.М. Отка-
ленко [6], В.П. Пантелеєв [7].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на значні здо-
бутки у дослідженні проблем складання та 
подання податкової звітності, низка питань, 
зокрема інформаційне забезпечення процесу 
складання податкової звітності, потребує уточ-
нення, що пов’язано з постійними та числен-
ними змінами в порядку складання суб’єктами 
господарювання форм податкової звітності.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою дослідження є узагальнення 
теоретичних основ та практичних аспектів ін-
формаційного забезпечення процесу складання 
податкової звітності.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Відповідно до Конституції України кожен 
зобов’язаний сплачувати податки та збори в 
порядку та розмірах, встановлених законо-
давством [8]. Конкретизує це положення По-
датковий кодекс України, у якому закріплено 
обов’язок платника податку обчислити, заде-
кларувати та сплатити суму податку та збору в 
порядку та строки, визначені в ПКУ та Митно-
му кодексі [9; 10].

Нарахування й сплата податків і зборів пе-
редбачають необхідність здійснення на належ-
ному рівні організації обліку розрахунків з 
бюджетом, результати яких відображаються у 
відповідній формі податкової звітності.

Формування та подання податкової звітнос-
ті – це досить трудомісткий та відповідальний 
процес, який визначається як сукупність про-
цедур, відбувається певними стадіями та міс-
тить такі процедури, як вибір форми податкової 
звітності відповідно до кожного податку та збо-
ру; заповнення показників податкової звітності 
відповідно до законодавчих вимог (базуються 
на опрацюванні відповідної інформації); подан-
ня податкової звітності в терміни, визначені 
законодавством (вибір способу подання); при-
йняття податкової звітності.

Обліковий процес, що передує формуванню 
показників податкової звітності на підприєм-
стві, узагальнено на рис. 1.

Підприємства, які сплачують податки та 
збори, визначаються зі своєю податковою по-
літикою, яку доцільно об’єднати з обліковою 
політикою підприємства, де слід відобразити 
нюанси оподаткування, по’вязані саме з подат-
ковим законодавством, що істотно прискорить 
і спростить ведення бухгалтерського обліку та 
складання податкової звітності [11].

Під час формування податкової політики 
підприємства доцільно врахувати основні її еле-
менти.

Першою складовою частиною має бути 
вступна частина, в якій визначаються теоретич-
ні основи, а саме предмет, нормативно-правове 
забезпечення, об’єкт, методи, перелік податків 
та платежів, які сплачує підприємство, загаль-
ні правила складання податкових документів та 
податкової звітності.

Наступною складовою частиною має бути 
методологічна частина, яка включає правила 
отримання, опрацювання, фіксації та передачі 
інформації, перелік основних рахунків, крите-
рії необоротних та оборотних активів для потреб 
оподаткування, методи нарахування амортизації 
необоротних активів, оцінки активів тощо.

Обов’язковою складовою частиною подат-
кової політики є її технологічна частина, яка 
передбачає робочий план рахунків для потреб 
оподаткування; графік документообігу; орга-
нізацію внутрішнього контролю показників 
податкової звітності та форми документів для 
здійснення такого контролю; порядок та мето-
дику складання податкової звітності; проведення 
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інвентаризації розрахунків підприємства в розрі-
зі податків та платежів; типові уніфіковані подат-
кові документи та перелік необхідних за потреби 
форм первинних документів, розроблених під-
приємством; строки подання податкової звітності 
в розрізі податків (податковий календар).

Останньою складовою частиною облікової по-
літики буде організаційна частина, яка визначає 
структуру підрозділу, відповідального за скла-
дання податкової звітності, розроблення необхід-
них інструкцій та положень, взаємодію підрозді-
лу з іншими підрозділами підприємства.

Правильно сформована облікова політика 
для досягнення податкових цілей (податкова 
політика) сприятиме зменшенню кількості по-
милок під час складання податкової звітності 
та розрахунку податкових зобов’язань підпри-
ємства, підвищить ефективність внутрішнього 
контролю.

Реалізація податкової політики на підприєм-
стві відбувається в такий спосіб:

– розрахунок поточних податкових плате-
жів, а саме визначення сум та строків сплати 
податкових платежів, що передбачає фіксацію 
очікуваних податкових наслідків роботи під-
приємства;

– бюджетування податкових платежів, тоб-
то систему планових розрахунків з використан-
ням взаємопов’язаних бюджетів підприємства, 
що дає змогу визначити планові суми податко-
вих платежів, що підлягають сплаті в наступ-
них податкових періодах;

– податкове планування, що має на меті міні-
мізацію податкових зобов’язань за умови дотри-
мання норм чинного законодавства України [12].

Щодо документального оформлення процесу 
складання податкової звітності всі документи 
умовно можна поділити на дві групи. До пер-
шої групи увійдуть документи, що передують 

процесу складання податкової звітності, а саме 
документи, що містять довідкову інформацію 
та деталізують дані для обчислення податків, 
обґрунтовують та розшифровують податкові 
розрахунки. До другої групи належать безпо-
середньо документи, у яких фіксуються подат-
кові розрахунки та суми податків і зборів (по-
даткова звітність).

Відповідно до вимог Податкового кодексу 
України загалом виділяють такі терміни подан-
ня податкової звітності [9]:

1) якщо звітний податковий період становить 
календарний місяць, то термін складає 20 ка-
лендарних днів, наступних за останнім кален-
дарним днем звітного (податкового) переводу;

2) якщо звітний податковий період стано-
вить календарний квартал або календарне пів-
річчя, то термін складає 40 календарних днів, 
наступних за останнім календарним днем звіт-
ного (податкового) періоду;

3) якщо звітний податковий період стано-
вить календарний рік, то термін складає 60 ка-
лендарних днів за останнім календарним днем 
звітного (податкового) періоду.

Однак терміни подання окремої податкової 
звітності можуть різнитись (табл. 1).

Єдиним способом для податкової звітності 
з податку на додану вартість є подання, при-
ймання й комп’ютерне оброблення податкової 
звітності та реєстрів податкових накладних в 
електронному вигляді, створення електронних 
реєстрів податкових накладних і використання 
аналітичних процедур для аналізу даних подат-
кової звітності.

Сьогодні вже звичайною практикою стало 
подання податкових декларацій та звітності в 
електронній формі за допомогою спеціальних 
програм і мережі Інтернет. Крім того, такий 
спосіб подання податкової звітності дає можли-

Рис. 1. Схема організації облікової роботи під час складання податкової звітності на підприємстві
 

Первинні документи, що підтверджують здійснення 
господарської операції на підприємстві Податкова накладна 

Єдиний реєстр податкових 
накладних 

Податкова звітність та додатки до неї 

Термін подання податкової звітності (залежно від виду податкової звітності) 

Термін сплати податків та платежів (залежно від виду податку) 

Облікові регістри 
фінансового обліку: 
синтетичний облік, 
аналітичний облік  

Відображення операцій на рахунках 
бухгалтерського обліку 
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вість платнику відслідковувати рух свого звіту 
на шляху до контролюючого органу.

Після відправлення податкового звіту плат-
нику податку приходить відповідь (перша кви-
танція) про прийняття або відмову в прийнятті 
звітності. Друга квитанція підтверджує внесен-
ня податкових документів у базу даних контро-
люючого органу. Система кваліфікованих елек-
тронних ключів робить електронну звітність 
захищеною від стороннього втручання. Крім 
того, програмне забезпечення звітності, що ви-
користовує контролюючий орган, виконує чи-
мало спеціальних автоматичних розрахунків і 
самостійно знаходить помилки.

Порядок подання електронної звітності уза-
гальнено на рис. 2.

Під час подання податкової звітності обов’яз-
ковим реквізитом є кваліфікований електрон-

ний підпис, який використовується суб’єктами 
електронного документообігу для ідентифіка-
ції людини яка підписувала, підприємства та 
підтвердження цілісності даних в електронній 
формі [13].

Реалізацію податкової політики на підприєм-
стві можна здійснити у зазначений нижче спосіб.

На першому етапі слід здійснювати розра-
хунок поточних податкових платежів, а саме 
визначення сум та строків сплати податкових 
платежів, що передбачає фіксацію очікуваних 
податкових наслідків роботи підприємства.

На другому етапі слід здійснити бюджетуван-
ня податкових платежів, тобто систему планових 
розрахунків з використанням взаємопов’язаних 
бюджетів підприємства, що дає змогу визначити 
планові суми податкових платежів, що підляга-
ють сплаті в наступних податкових періодах.

Таблиця 1
Терміни подання податкової звітності та сплати податкових зобов’язань [2]

№ Форма звітності Термін подання Термін сплати

1
Податкова декларація 
з податку на прибуток 
(річна)

60 календарних днів, що наста-
ють за останнім календарним 
днем звітного періоду

10 календарних днів, що настають за остан-
нім днем граничного строку для подання по-
даткової декларації

2

Податковий розрахунок 
сум доходу, нараховано-
го (сплаченого) на ко-
ристь фізичних осіб, і 
сум утриманого з них 
податку (форма № 1ДФ)

40 календарних днів, що наста-
ють за останнім календарним 
днем звітного кварталу

Під час виплати оподатковуваного доходу, та 
10 календарних днів, що настають за остан-
нім днем граничного строку для подання 
розрахунку

3
Податкова декларація з 
податку на додану вар-
тість

20/40 календарних днів, що на-
стають за останнім календарним 
днем звітного місяця/кварталу

10 календарних днів, що настають за остан-
нім днем відповідного граничного строку для 
подання податкової декларації

4 Податкова декларація з 
акцизного податку

20 календарних днів, що наста-
ють за останнім календарним 
днем звітного місяця

10 календарних днів, що настають за остан-
нім днем відповідного граничного строку для 
подання

5 Податкова декларація з 
екологічного податку

40 календарних днів, що наста-
ють за останнім календарним 
днем звітного кварталу

10 календарних днів, що настають за остан-
нім днем відповідного граничного строку для 
подання

6 Податкова декларація з 
рентної плати

40 календарних днів, що наста-
ють за останнім календарним 
днем звітного кварталу

10 календарних днів, що настають за остан-
нім днем відповідного граничного строку для 
подання

7 Митна декларація Протягом 10 робочих днів з дати 
доставлення товарів

До або в день подання митної декларації для 
митного оформлення

8

Податкова декларація 
з податку на нерухоме 
майно, відмінне від зе-
мельної ділянки

Станом на 1 січня звітного року, 
до 20 лютого поточного звітного 
періоду

Авансовими внесками щокварталу до 30 чис-
ла місяця, що настає за звітним кварталом

9 Податкова декларація з 
плати за землю

Станом на 1 січня звітного року, 
до 20 лютого

Авансовими внесками щокварталу до 30 числа 
місяця, що настає за звітним кварталом

10 Податкова декларація з 
транспортного податку

Станом на 1 січня звітного року, 
до 20 лютого

Авансовими внесками щокварталу до 30 чис-
ла місяця, що настає за звітним кварталом

11 Податкова декларація з 
єдиного податку

Протягом 40 календарних днів, 
що настають за останнім кален-
дарним днем звітного кварталу

10 календарних днів, що настають за остан-
нім днем відповідного граничного строку для 
подання податкової декларації

12

Податкова декларація зі 
збору за місця для пар- 
кування транспортних 
засобів

Протягом 40 календарних днів, 
що настають за останнім кален-
дарним днем звітного кварталу

10 календарних днів, що настають за остан-
нім днем відповідного граничного строку для 
подання податкової декларації

13 Податкова декларація з 
туристичного збору

Протягом 40 календарних днів, 
що настають за останнім кален-
дарним днем звітного кварталу

10 календарних днів, що настають за остан-
нім днем відповідного граничного строку для 
подання податкової декларації

14

Звіт щодо сум нарахо-
ваного ЄСВ на загально-
обов’язкове державне со- 
ціальне страхування

20 календарних днів, що наста-
ють за останнім календарним 
днем звітного місяця

10 календарних днів, що настають за остан-
нім днем відповідного граничного строку для 
подання звіту
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Останнім третім етапом виділено податкове 
планування, що має на меті мінімізацію подат-
кових зобов’язань за умови дотримання норм 
чинного законодавства України.

Як зазначалось вище, на першому етапі за-
для чіткої організації складання та подання 
податкової звітності на підприємстві потріб-
но мати детальний графік подання податкової 
звітності та перерахування зобов’язань до бю-
джету (табл. 2).

Запропонований графік дасть можливість 
контролювати своєчасність складання й подан-
ня податкової звітності, а також повноту спла-
ти податків.

Бюджетування розрахунків з бюджетом може 
бути частиною загального бюджету по підприєм-
ству або формуватися окремо. В ньому здійсню-

ється прогнозування майбутнього відтоку гро-
шових коштів у вигляді податкових платежів.

Система бюджетування розрахунків з бю-
джетом має поєднувати взаємодію таких голо-
вних елементів, як обґрунтування структури 
бюджетів; безпосереднє формування бюджетів; 
встановлення відповідальності за виконання 
бюджетів; механізм погодження та затверджен-
ня бюджетів; контроль за виконанням та коре-
гування бюджетів. Бюджет може складатися 
щомісячно, щоквартально та щорічно (табл. 3).

З бюджетуванням пов’язане більш широке 
поняття, таке як «податкове планування» [12]. 
Його необхідність пов’язана з тим, що податки, 
як інші платежі, які здійснює підприємство, 
інші витрати, які несе підприємство у зв’язку 
зі своєю діяльністю, є складовою частиною ви-

Рис. 2. Порядок подання електронної звітності

Таблиця 2
Графік подання податкової звітності

Назва податку Назва звітності Відповідальний 
за виконання Кому подається Термін 

подання
Фактично 

подано
Податок на прибуток …
ПДВ …
ПДФО …
…

Таблиця 3
Приклад бюджету розрахунків за податками

Назва податку
Нарахування Сплата

січень лютий …. разом січень лютий … разом
Податок на прибуток
ПДВ
ПДФО
…

 

Порядок подання електронної податкової звітності 

Заповнюється податкова звітність за допомогою 
відповідного програмного продукту 

Звітність надсилається контролюючому органу 

Повідомлення платника про отримання звітності, 
фіксуються дата й час відправлення звітності 

Перевірка звітності контролюючими органами. 
Повідомлення про підтвердження отримання або інформація 

про помилки 

Друк податкової звітності 
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трат, а також складовою частиною від’ємного 
грошового потоку, тому необхідно заздалегідь 
планувати їх суму, час, у який вони повинні 
бути сплачені, щоб розподіляти свої грошові 
кошти найбільш ефективним способом. Крім 
того, податкове планування включає податкову 
оптимізацію. Під час планування сум податків 
прораховується їх розмір, який є максималь-
но можливим для підприємства з урахуванням 
ефективності діяльності, щоби підприємство 
розвивалося, мало достатню суму операційних 
коштів, коштів для фінансування господарської 
діяльності. У зв’язку з цим враховується подат-
кове навантаження (як планове, так і фактичне).

Висновки. Підбиваючи підсумки наведено-
го вище, зазначаємо, що подання податкової 
звітності до контролюючих органів є важли-
вою складовою частиною діяльності будь-якого 
підприємств, оскільки її показники мають до-
стовірно й правдиво відображати діяльність 
платника податків та особливості оподатку-
вання його діяльності. Податкова звітність є 
підсумковою стадією виконання податкового 
обов’язку платника податків та зборів і перед-
бачає сукупність дій платника податків та збо-
рів з їх обчислення та складання, а також по-
дання документів, передбачених податковим і 
митним законодавством, до органу, що контр-
олює цей процес. Незважаючи на встановлені 
податковим законодавством загальні правила 
щодо формування податкової звітності, для 
кожного податку та збору встановлені відпо-
відні форми звітності, передбачені особливості 
її формування, звітні періоди, терміни та спо-
соби подання.

Для забезпечення ефективності облікового 
процесу складання податкової звітності доціль-
но у складі облікової політики визначитися зі 
своєю податковою політикою, де слід відобра-
зити нюанси оподаткування, пов’язані саме з 
податковим законодавством, а саме норматив-
но-правове забезпечення, предмет, об’єкт, мето-
ди, перелік податків та платежів, які сплачує 
підприємство, загальні правила складання по-
даткових документів та податкової звітності; 
правила отримання, опрацювання, фіксації та 
передачі облікової інформації, перелік осно-
вних рахунків, критерії активів для потреб 
оподаткування, методи нарахування амортиза-
ції, оцінки активів тощо; робочий план рахун-
ків для потреб оподаткування, графік докумен-
тообігу, організацію внутрішнього контролю 
показників податкової звітності та форми до-
кументів для здійснення такого контролю, по-
рядок та методику складання податкової звіт-
ності, проведення інвентаризації розрахунків 
підприємства, типові уніфіковані податкові до-
кументи та за потреби перелік необхідних форм 
первинних документів, розроблених підприєм-
ством, строки подання податкової звітності в 
розрізі податків (податковий календар); визна-
чити підрозділ, відповідальний за складання 
податкової звітності, перелік посад і розподіл 

функціональних обов’язків, розроблення необ-
хідних інструкцій та положень, взаємодію під-
розділу з іншими підрозділами підприємства.

Отже, задля оптимізації податкової полі-
тики необхідним є регулярне проведення ана-
лізу розрахунків з бюджетом за податками та 
зборами, податкового навантаження, а також 
внутрішнього контролю показників податкової 
звітності, що дасть можливість упорядкувати 
розрахунки з бюджетом та уникнути додатково-
го податкового навантаження на підприємство, 
уникнути помилок в податковій звітності.
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