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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ
Гроші кошти — одне із найдавніших явищ у житті суспільства
— відіграють важливу роль у його економічному і соціальному
розвитку. Термін «грошові кошти» завжди привертав до себе
увагу науковців. Проте систематичні дослідження грошових коштів підприємства і формування їх наукових теорій почалися з
розвитком капіталізму. Визначення грошових коштів значною
мірою визначило формування економічної теорії як науки [1, c. 9].
Грошові кошти є найліквіднішими активами. Вони присутні
на початковому і кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання товарів, виробництва продукції, виконання послуг, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки.
Згідно з П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках і депозити до запитання.
Поняття грошових коштів тісно пов’язане з поняттям грошових потоків. Деякі автори їх ототожнюють, що на мою думку є
помилковим, адже грошові потоки відображають динаміку руху
грошових коштів за певний період і не дозволяють отримати інформацію про наявність коштів на певну дату. Розглянемо детальніше підходи авторів до трактування поняття грошових потоків, які наведено у табл. 1.
Таблиця 1
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГРОШОВІ ПОТОКИ»
№ з/п

Автор

Сутність грошових потоків

1

2

3

1

2

Афанасьєв М.В.
[2, с. 81]

Грошовий потік — це різниця між кількістю
отриманих і витрачених грошей, протягом
деякого визначеного періоду

Кошельок Г. В.
[3, с. 32]

Грошовий потік — кількість наявних грошових коштів на рахунках і в касі підприємства,
якими воно може розпорядитися в даний момент на свій розсуд
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Закінчення табл. 1
№ з/п

Автор

Сутність грошових потоків

1

2

3

3

4

5

Поддєрьогін А.М.
[4, с. 57]

Грошовий потік — сукупність розподілених
у часі подій,які пов’язані із відособленим і
логічно завершеним фактом зміни власника
грошових коштів

Швець Л.П., Пилипяк О.В., Доберчак Н.І. [5, с. 59]

Грошовий потік — це різниця між грошовими надходженнями та витратами

Загородної А.Г.,
Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [6]

Грошовий потік — надходження (додатний
грошовий потік) і витрачання (від’ємний
грошовий потік) коштів у процесі здійснення
господарської діяльності підприємства

Отже з наведених визначень можна зробити певне узагальнення: в економічній літературі сформувалися два основні підходи до визначення категорії грошовий потік:
• грошовий потік — це різниця між отриманими і виплаченими підприємством коштами за певний визначений період, тобто
це сума надлишку або недостачі грошових коштів;
• грошовий потік — це безперервний рух коштів (обіг), тобто
їх надходження й виплати (притоки і відтоки) за певний визначений період.
Бухгалтерський облік грошових коштів дає можливість забезпечити управління інформацією про їх наявність, цілеспрямоване
використання та контроль їх збереженням.
Облік грошових коштів ґрунтується на їх класифікації — за
місцем зберігання: грошові кошти в банку; грошові кошти в касі
підприємства; грошові кошти у підзвітних осіб, у контрагентів;
грошові кошти вкладені в еквіваленти — цінні папери тощо.
Отже, можна зробити висновок про те, що грошові кошти відіграють дуже важливу роль у бухгалтерському обліку підприємства, тому що є найліквіднішими активами і тому є найцікавішими для інвесторів, керівників підприємства тощо [7, c. 19].
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Податки, виступаючи головним джерелом формування державних фінансових ресурсів, є, водночас, важливим засобом акумулювання грошових коштів у загальнодержавний фонд, яким є
державний бюджет країни. Податки є вихідною фінансовою базою функціонування держави та найважливішою формою регулювання ринкових відносин.
Податок з доходів фізичних осіб — плата фізичної особи за
послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території
якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано
особу, що утримує цей податок [1].
Для контролю за дотриманням сплати податку з доходів фізичних осіб в Україні ведеться Державний реєстр фізичних осібплатників податків. Він є, по суті, автоматизованим банком даних, що забезпечує єдиний державний облік усіх фізичних осіб,
зобов’язаних сплачувати податки. Відповідно до цього податкова
інспекція кожній особі присвоює десятизначний ідентифікаційний номер (код). Цей номер присвоюється один раз і на все жит63

