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ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ – 
ПЕРШОЧЕРГОВА НЕОБХІДНІСТЬ 
 

Розглядається питання необхідності автоматизації бухгалтерського та податкового 
обліку, недоліки діючого законодавства, що спричиняють гальмування впровадження 
систем автоматизації на підприємстві. 
 

У сучасному світі одним з головних факторів, що визначають 
ефективність підприємницької, наукової та будь-якої іншої діяльності, 
є ступінь інформованості її учасників про стан будь-якої предметної 
області. Неможливо уявити собі успішну сучасну компанію, співробіт-
ники якої не були б оснащені комп'ютерами. Останні тенденції в наці-
ональній економіці змусили багато в чому консервативних підприєм-
ців зрозуміти, що тільки співробітник, який володіє навичками роботи 
на комп'ютері здатний забезпечити високу конкурентоспроможність. 
Не є винятком фахівці з бухгалтерського обліку. Виявлено прямий 
зв'язок між грамотністю в сфері інформаційних технологій та профе-
сійним успіхом цієї категорії фахівців. Бухгалтерський облік є самим 
складним і трудомістким процесом обліку, тому використання комп'ю-
терних технологій при обробці інформації просто необхідно. Автома-
тизований облік полегшує роботу при обробці документів та викорис-
тання інформаційних систем підвищує ефективність і вірогідність об-
ліку, що грає дуже важливу роль у сучасному світі. У гарно автомати-
зованому бухгалтерському обліку можна досить легко, швидко й точно 
одержати необхідну інформацію, сформувати форми бухгалтерської 
звітності, і так далі. Крім того підрахунок даних при автоматизованому 
обліку здійснюється швидше ніж якби це робилося працівником вруч-
ну. Саме з автоматизації бухгалтерського обліку доцільно починати 
автоматизацію керування на будь-якому підприємстві. Це викликано 
наступними факторами:  

- бухгалтерський облік збирає та реєструє інформацію про госпо-
дарські операції, яка необхідна іншим управлінським структурам під-
приємства;  

- автоматизація бухгалтерського обліку стала невідкладною зада-
чею, оскільки зовнішні користувачі бухгалтерської інформації (Пен-
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сійний фонд, податкові органи та ін.) віддають перевагу при прийомі 
звітності на електронних носіях. 

 У майбутньому неможливо назвати гарно організовану бухгал-
терську роботу нудною, рутинною. За роки ринкової економіки бухга-
лтер перетворився з рахівника у фінансового аналітика, податкового 
консультанта. Від бухгалтера багато що залежить на фірмі, саме бух-
галтер відповідає за оформлення фінансових документів, складання 
звітів, нарахування зарплати й перерахування податків. Він повинен 
знати, як вести справи ощадливо, використати кошти розумно, домог-
тися окупності витрат і одержання прибутку. За даними Всесвітнього 
банку та Міжнародної фінансової корпорації з оцінки бізнес-клімату,  
український бухгалтер протягом року має велике навантаження на ро-
боті, тільки на ведення податкового обліку він втрачає 2185 годин, 
йому необхідно розрахувати  приблизно 98 платежів до бюджету та не 
зробити жодної помилки, велику кількість нормативних актів і змін до 
них потрібно знати й враховувати ці знання в роботі [8]. Становище 
посилюється ще й тим, що податковий облік не адаптований до рефо-
рмованого бухгалтерського обліку.  

Те, що бухгалтерський облік треба автоматизувати, розуміє будь-
який бухгалтер. Але далеко не кожний бухгалтер знає, що потрібно 
для цього робити і яка його роль у цьому процесі. Як наслідок – паси-
вність з боку бухгалтера при впровадженні на підприємстві автомати-
зованої системи обліку. Але все ж таки існує досить з'ясовна причина 
такого «небажання» бухгалтера втілювати  автоматизацію бухгалтер-
ського обліку на підприємстві. Це неврегульованість і неузгодженість 
діючого податкового та бухгалтерського обліку. Наведену ситуацію 
неможливо всебічно врахувати в програмному забезпеченні. Процес 
реформування бухгалтерського обліку остаточно розділив бухгалтер-
ський та податковий облік (вони мають перед собою різні цілі, по різ-
ному здійснюють оцінку активів, зобов’язань, прибутків і витрат). По-
датковий облік має перед собою фіскальні і регуляторні цілі, бухгал-
терський – надання достовірної інформації про фінансовий стан під-
приємства [7]. Тому певні розбіжності існуватимуть завжди. При цій 
різноманітності необхідно враховувати, що ці два види обліку не є ав-
тономними, а саме вони базуються на спільній первинній документа-
ції. Незалежно від призначення обліку завжди існує необхідність зіста-
влення даних  й виявлення причин розбіжності. Але ця облікова інфо-
рмація може мати відмінності. Так, показники за даними податкового 
обліку суттєво відрізняються від фінансових результатів за даними 
бухгалтерського обліку.  
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Питання необхідності гармонізації бухгалтерського та податково-
го обліку висвітлювали у своїх працях В.М.Сердюк, В.М.Ткаченко, 
А.Твердомед [4, 6, 7]. 

Очевидно, що основні причини відокремлення бухгалтерського 
обліку від податкового це: 

1) вимоги ст. 11 Закону України «Про оподаткування прибутку 
підприємств» №334/94-ВР від 28.12.1994 р. зі змінами та доповнення-
ми [1], а саме використання правила першої події. Дія цього правила 
призвела до того, що виникнення валового доходу чи валових витрат 
та відображення їх у податковому обліку не співпадає з моментом ви-
знання бухгалтерських прибутків та витрат; 

2) відмінності обумовлені розбіжностями між податковим тракту-
ванням та економічною природою подій господарської діяльності. 

У своїй роботі бухгалтер використовує П(С) БО №17 «Податок на 
прибуток», затверджений Міністерством фінансів України від 
28.12.2000 р.№353 [2]. Він був створений на підставі Міжнародного 
стандарту бухгалтерського обліку №12 «Податки на прибуток», який 
явно не адаптований до особливостей українського законодавства. 
П(С) БО №17 дуже незручний для користування, адже окремі поло-
ження його дуже важко, а то й практично неможливо виконати. Але 
зробити це необхідно, оскільки це повинно забезпечувати достовір-
ність, прозорість і порівнянність фінансової звітності. Для цього необ-
хідно користуватися  набором певних принципів. Згідно з принципом 
відповідності доходів і витрат у бухгалтерському обліку, витрати по-
винні бути віднесені до облікового періоду, в якому вони були продук-
тивно використані, тобто спричинили отримання доходу. Податок на 
прибуток, який є витратами підприємства, також повинен бути нара-
хований у тому періоді, в якому нараховані доходи і витрати, що зумо-
вили цей прибуток. Через різницю у правилах бухгалтерського і пода-
ткового обліку нарахований за декларацією податок на прибуток відрі-
зняється від бухгалтерського. На практиці застосовують різні правила 
для бухгалтерського і податкового обліку. В П(С) БО №17 визначено 
механізм розрахунку витрат з податку на прибуток, який повинен ві-
докремити частину податку на прибуток, що припадає на отриманий за 
бухгалтерськими даними дохід, і віднести її до витрат поточного пері-
оду, відновивши таким чином відповідність доходів та витрат. Існу-
вання конкретних різниць в обліку і складність розрахунку, а звідси  і 
«стикування» бухгалтерського та податкового обліку залежить від 
чинних у національному обліку правил [4, 7]. Слід зазначити, що укра-
їнський облік у цьому плані досить складний. Відмінність правил бух-
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галтерського та податкового обліку зумовлює появу різниць двох ти-
пів: постійних і тимчасових.  

Постійні різниці виникають за рахунок тих доходів і витрат, які 
формують тільки бухгалтерський або тільки податковий прибуток, і за 
ними бухгалтерський і податковий облік не збігатимуться ніколи. Цих 
різниць досить багато. Наприклад, обмеження на включення до вало-
вих витрат сум різних витрат підприємства: на презентації і свята, на 
амортизацію невиробничих фондів тощо. Вони не відокремлюються, 
тому, що постійні різниці в обліку відстрочених активів і зобов’язань 
участі не беруть.  

Тимчасові різниці – це різниці між податковою базою активу або 
зобов’язання і його балансовою вартістю. Свою частку до цих сум 
вносять і активи, і пасиви балансу. Виникнення й анулювання різниць 
(відстрочених активів та зобов’язань) пов’язане з погашенням вартості 
активів і зобов’язань, якими вони були породжені [7]. 

Також слід відмітити, що застосування вимог П(С) БО № 17 є до-
сить проблематичним, оскільки його норми не підтверджено даними 
бухгалтерських проводок у податковому обліку через відсутність ме-
тодології.  

Ще одна велика суттєва проблема представляє собою викорис-
тання «Положення про порядок розрахунку податкових різниць за да-
ним бухгалтерського обліку», затвердженого Наказом Мінфіну №1316 
від 29.12.2006 р. [3].  Воно розроблялося з метою «максимального» 
наближення обліків, але через недосконалість у визначенні методу 
обчислення додало роботу бухгалтеру. Вимоги положення направлено 
на те, щоб змусити платників податку на прибуток розрахувати валові 
доходи та валові витрати шляхом коригування на податкові різниці та 
складати податкову звітність на підставі бухгалтерського обліку (але 
діючий Порядок складання декларації з податку на прибуток затвер-
джений наказом ДПАУ от 29.03. 2003 г. №143 і Закон України «Про 
оподаткування прибутку підприємств» не відмінено). В супереч нор-
мам цього Положення існує Концепція реформування податкової сис-
теми, затверджена розпорядженням Прем’єр-міністра України від 
19.02.2007 р. №56-р. У наведеному вище документі вказано, що скла-
дання декларації з податку на прибуток підприємств за даними бухгал-
терського обліку неможливо [6]. 

Яким чином бухгалтеру узагальнити та виконати вимоги всіх іс-
нуючих нормативно-правових актів, невідомо, а в окремих випадках – 
неможливо. Сьогодні український бухгалтер змушений вести два облі-
ки окремо, оскільки порушення податкового законодавства призводить 
до економічних санкцій, а перекручування даних бухгалтерського об-
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ліку викликає претензії з боку засновників. Тому за основу на підпри-
ємстві при такому нерівному  виборі віддають перевагу все ж таки да-
ним податкового обліку. Ведення двох обліків водночас дуже незруч-
но, ці обставини не тільки завищують собівартість, а й призводять до 
ускладнення адміністрування податків, створюють перешкоди для 
прогнозування дохідної частини бюджету, оскільки планування еко-
номічного розвитку держави базується на статистичних даних, не вра-
ховуючи вибіркову податкову звітність.  

Таким чином, для успішного втілення систем автоматизації робо-
ти бухгалтера необхідно вирішити питання вдосконалення норматив-
ної бази, що врегулює розбіжності в обліках шляхом максимального 
узгодження на державному рівні двох взаємопов'язаних обліків на під-
приємстві: 
• змінити порядок складання декларації з податку на прибуток, а 

саме  використовувати принцип визначення об’єкта оподаткуван-
ня шляхом послідовного коригування облікового прибутку на 
тимчасові та постійні різниці; 

• внести відповідні зміни до Закону України «Про оподаткування 
прибутку підприємств» щодо  визначення поняття об’єкта опода-
ткування податком на прибуток. 
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