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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
ЗА ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК

Будь-яке підприємство, починаючи процес виробництва або
приймаючи рішення щодо його розширення, повинне бути впев-
нене в його прибутковості. У ринкових умовах господарювання
стало очевидно, що справляння податку на прибуток набуває
особливого значення.

Податок на прибуток підприємств є одним з основних бюдже-
тоутворюючих податків. Кожного року держава недотримує за-
плановані до сплати суми податку, що призводить до негативних
соціально-економічних наслідків. Тому, покращення сучасного
стану податку на прибуток підприємств знаходиться в числі най-
важливіших соціально-економічних проблем, від вирішення яких
залежить подальший розвиток підприємництва в Україні.

Загалом податки — це фінансові відносини між державою і
платниками податків, що виникають з метою створення загаль-
нодержавного централізованого фонду грошових коштів, необ-
хідних для виконання державою своїх функцій.

На сучасному етапі механізм справляння податку на прибуток
регулюється Податковим Кодексом України (далі — ПКУ).

Зазвичай суму прибутку розраховують за наступною форму-
лою:

Прибуток до оподаткування = Дохід – Витрати

Згідно норм чинного законодавства об’єктом обкладення по-
датком на прибуток, є прибуток, який розраховується шляхом
зменшення доходів звітного періоду на собівартість реалізованих
товарів та суму інших витрат звітного періоду (пп. 134.1.1 ПКУ)
— кварталу.

Ставка податку на прибуток підприємств з 01.01.2012 р. по
31.12.2012 р. становить 21 % (п. 10 підрозділ 4 розділу XX ПКУ).
Проте у подальшому вона має поступово знижуватися: з
1.01.2013 р. — 19 %; а з 1.01.2014 р. — 16 % (ст. 151 ПКУ).

Проте, на наш погляд, зменшення ставки податку на прибуток
та сумнівна практика пільг, які мають місце в Україні, не є гаран-
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тіями економічного зростання. Для реального стимулювання ін-
вестиційного клімату потрібно провести значно глибші реформи
та використати напрацьований світовий досвід.

А саме, світовий досвід свідчить, що податок на прибуток мо-
жна використати як потужний механізм для інвестиційної діяль-
ності та прискорення економічного розвитку.

Відповідно до Податкового кодексу України передбачено по-
дання податкової звітності з податку на прибуток у вигляді Пода-
ткової Декларації з прибутку підприємства.

Згідно вимог ст. 44 ПКУ для цілей оподатковування плат-
ники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших
показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподатковуван-
ня та/або податкових зобов’язань, на підставі відповідних до-
кументів.

Дані, що наведені у декларації, повинні підтверджуватися пе-
рвинними документами, даними бухгалтерського обліку.

Декларація подається протягом 40 днів після закінчення зві-
тного податкового періоду (пп. 49.18.2 та п. 49.19 ПК). Якщо
останній день її подання припав на вихідний або святковий
день, то він переноситься на найближчий робочий день (п.
49.20 ПК).

Для удосконалення зведеного обліку доходів і витрат нами за-
пропоновано їх облік вести у спеціальних відомостях обліку до-
ходів та витрат. Форми цих відомостей будь-яке підприємство
може розробляти відповідно до структури Декларації з податку
на прибуток та додатків до неї, а також з врахуванням особливос-
тей власної фінансово-господарської діяльності.

Також ми рекомендуємо використовувати переваги від ви-
користання комп’ютерної техніки з відповідним програмним
забезпеченням, адже це дозволить: 1) практично цілковито
розв’язати проблеми точності й оперативності інформації;
2) скоротити час на виконання складних математичних розра-
хунків; 3) забезпечить необхідні умови для аналізу структури
доходів та витрат; 4) зростуть можливості обробки і зберігання
великої кількості однакових в структурному плані одиниць ін-
формації; 5) спрощується здійснення вибірки інформації з ве-
ликої кількості даних; 6) кількість помилок зводиться до міні-
муму.

Запровадження будь-якого із запропонованих нами варіантів
організації обліку доходів, витрат та фінансових результатів по-
зитивно впливає на побудову та організацію облікового процесу
на підприємстві.
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В умовах формування ринкових відносин, розвитку різних
форм власності, утворення ринку праці відбуваються корінні змі-
ни у визначенні сутності та поняття заробітної плати. Все це зо-
бов’язує по-новому подивитися як на трудове законодавство в
цілому, так і на кожний з його інститутів, зокрема, інститут заро-
бітної плати, стан якого вимагає невідкладного реформування
відповідно до сучасних економічних та соціальних реалій.

За умов ринкової економіки актуальними залишаються питан-
ня правового регулювання трудових відносин у цій галузі. Не-
зважаючи на прийняття низки законодавчих актів, ці проблеми
потребують свого вирішення. Положення чинного Кодексу зако-
нів про працю України, навіть з урахуванням великої кількості
внесених змін до нього, застаріли. Так, у новому Трудовому ко-
дексі України необхідно не враховано особливості правового ре-
гулювання трудових відносин сільськогосподарських працівни-
ків. Це, у свою чергу, вимагає розробки пропозицій щодо
вдосконалення положень з питань виникнення, зміни та припи-
нення трудових відносин, норм, що регулюватимуть робочий час,
час відпочинку, оплату та охорону праці, трудову дисципліну
сільськогосподарських працівників [2].

Дослідженню питань заробітної плати приділялась значна
увага в радянській правовій науці. Окремі проблеми винагороди
за працю знайшли своє відображення в працях Л.Я. Гінцбург,
Р.І. Кондратьєв, М.М. Король, Г.І. Шебанова та ін. Вказані праці
не втратили наукової цінності, однак проблеми, що існують у




