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«ХПІ» 

 

ПОДАТКОВЕ РАХІВНИЦТВО – ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ В УМОВАХ 

РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Виходячи із необхідності інтеграції України у світовий економічний 

простір і перебудови системи економічної інформації та обліку здійснені значні 

перетворення в системі нових видів інформації та нових груп її споживачів, 

рамки та функції бухгалтерського обліку розширились. Сформовано підсистеми 

фінансового і управлінського обліку та систему податкового рахівництва. 

Відповідно до міжнародних стандартів, розроблені та впроваджені у практику 

національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.  

Міжнародна практика свідчить, що взаємовідносини між обліком та 

оподаткуванням не дають змоги досягти двох цілей одночасно, до того ж вони 

пов’язані  із значними витратами для підприємств. Дослідження підходів до 

вирішення питання про використання даних бухгалтерської звітності у 

податковому обліку дозволило виділити такий метод,  як метод формування в 

системі бухгалтерського обліку облікових процедур (податкових розрахунків, 

які б давали можливість в межах податкового законодавства на підставі 

облікової інформації здійснювати відповідні розрахунки та подавати необхідну 

інформацію для податкової звітності). 

Ефективна система оподаткування зумовила необхідність значних 

перетворень, які торкнулися состеми бухгалтерського обліку у всіх форм 

власності. У зв’язку з цим, важливим кроком на шляху формування сучасної 

податкової системи  є формування нової системи обліку податкових 

розрахунків та податкової звітності. 

Я наслідок  до власної податкової системи у нашій державі починає 

формуватись єдина система податкового рахівництва (деякі процедури обліку, 

розрахунки і податкова звітність), яка на підставі затверджених державою 
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правил виконує функції обліку і реєстрації інформації про фінансово-

господарські операції платників податків для цілей формування податкової 

бази шляхом розрахунків податкових зобов’язань та їх сплати до бюджету. 

Таким чином, якщо фінансовий облік забезпечує формування необхідної 

інформації про майновий і фінансовий стан підприємства та використання 

ресурсів, система податкового рахівництва формує інформацію про податкові 

зобов’язання і своєчасність сплати податків до бюджету. 

Податкове рахівництво являє собою фінансову галузь обліку у нашій 

державі де саме формується система податкового рахівництва, що включає в 

себе не тільки облік, але й визначає систему податкових розрахунків, 

податкової звітності і обґрунтовує достовірність визначення  податкової бази. 

Система податкового рахівництва на підставі процедур обліку податкових 

розрахунків і податкової звітності дає можливість реально відображати в обліку 

реальну податкову ситуацію і обґрунтовувати та слідкувати за правильністю 

нарахування і сплати податків. 

Податкове рахівництво може бути організоване на підприємствах як в 

системі облікових регістрів фінансового обліку так і поза них шляхом 

складання відповідних довільної форми накопичувальних аналітичних 

відомостей, що є підставою для заповнення показників податкових декларацій. 
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