Етапи проведення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками
Аналіз стану бухгалтерського обліку, фінансової звітності
та внутрішнього контролю
Проведення аналізу даних інвентаризації розрахунків, шляхом звірки їх з
фактичними даними, відображеними у Головній книзі, балансі підприємства,
аналітичними даними розрахункових рахунків
Визначення правильності відображення зобов’язань в обліку
Встановлення законності списання нестач, втрат
Визначення правильності формування статей балансу
Виявлення сум, щодо яких минув строк позовної давності, з’ясувати порядок
списання такої кредиторської заборгованості, відповідність його
встановленим вимогам

Рис. 1 Етапи проведення аудиту розрахунків
з постачальниками та підрядниками
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АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕВІРКИ РОЗРАХУНКІВ З ПДВ

Постійна зміна законодавства з питань обліку розрахунків з
ПДВ та неоднозначність трактування його норм викликають проблеми при нарахуванні та сплаті ПДВ, що зумовлює попит на аудиторські послуги з перевірки правильності розрахунків з ПДВ.
Актуальність теми також пов’язана із укладенням Генеральної
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угоди про співробітництво між АПУ та ДПС, відповідно до якої
результати аудиторської перевірки платника податку виступатимуть у якості інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів ДПС [3, п. 3.1]. Саме через це необхідно визначити
концептуальні підходи до розгортання завдання з надання впевненості як відповіді на оцінені ризики, в основі чого лежать Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості (надалі —
МСЗНВ), а також їх Концептуальна основа [2, С. 5].
Відтак метою завдань з надання впевненості (надалі — ЗНВ) є
підвищення довіри контролюючих органів та інших користувачів
щодо відповідності розрахунків з ПДВ податковому законодавству України. Це досягається через висловлення думки аудитора
про те, чи складена податкова звітність з ПДВ у всіх суттєвих аспектах відповідно до податкового законодавства. При цьому ЗНВ
виконується згідно зі встановленими кількісними та якісними
критеріями (доречність, повнота тощо). Відповідно до МСЗНВ
3000, ціль аудитора досягається за допомогою проходження
трьох ключових етапів, починаючи від прийняття ЗНВ, оцінки
ризиків і закінчуючи розробкою аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики [2, С. 313].
На початку ЗНВ аудитор повинен виконати загальні процедури щодо роботи з клієнтом, оцінити дотримання відповідних етичних вимог згідно Кодексу етики та отримати розуміння умов завдання. Результатом переговорів між клієнтом і аудитором
повинне стати досягнення згоди за умовами домовленості. Після
цього аудитор має визначити загальну стратегію ЗНВ, яка б встановлювала обсяг, час і напрям ЗНВ, а також спрямовувала б розробку плану та програми перевірки. Кожний з етапів стратегії характеризує конкретний напрямок виконання ЗНВ: визначення
характеру завдання, часу та обсягу необхідних ресурсів. План
ЗНВ повинен містити опис аудиторських процедур, що будуть
використовуватися групою з перевірки, терміни їх виконання та
обсяг, що залежить від результатів виконання процедур з оцінки
ризиків, що, в свою чергу, передбачає оцінювання вірогідної можливості порушення податкового законодавства в частині розрахунків з ПДВ. Процес ідентифікації ризику передбачає виконання аудиторських процедур: запитів, тестувань, аналітичних
процедур тощо [5, С. 201]. При цьому рівень суттєвості найчастіше дорівнює нулю, адже навіть незначне відхилення тягне за
собою штрафні санкції для платника податків.
Після цього аудитор повинен виконати подальші процедури
відносно оцінених ризиків, а саме оновити стратегію, план та
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програму перевірки задля отримання достатніх та прийнятних
аудиторських доказів. При виконанні цього процесу аудитор повинен окремо перевірити податкові зобов’язання, податковий
кредит, ведення бухгалтерського обліку ПДВ та показники Податкової декларації [6, С. 23]. При цьому перевіряються відповідні
документи (податкові накладні, Журнал 3, Реєстр податкових накладних тощо) [1, ст. 201]. Самі ж процедури у відповідь на оцінені ризики потребують виконання тестів засобів контролю та застосування процедур по суті, що включають в себе детальні тести
та аналітичні процедури по суті. Залежно від того, яким є результат оцінки ризиків, аудитор визначає обсяг процедур по суті.
За результатами дослідження можна зробити висновок, що
проведення ЗНВ у частині розрахунків з ПДВ має низку очевидних переваг, а саме: виконання Генеральної угоди сприятиме
зменшенню кількості перевірок органами ДПС суб’єктів господарювання, налагоджуватиметься партнерство між аудиторами та
податковими органами, і, як наслідок, сформуються більш сприятливі податкові умови для розвитку бізнесу, а культура сплати
податків в Україні зростатиме. Таким чином, досягатиметься вищий рівень довіри до якості аудиторських послуг.
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