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П итання узгодженості податкового та  фінансового обліку 
займає провідне місце в розвитку економічної науки У країни і його 
виріш ення покликане усунути низку протиріч в трактуванні різних 
понять при відображенні в обліку та їх складових різними ланками 
законодавчих та  контролю ю чих органів.

Проблемам гармонізації податкового та фінансового обліку 
витрат присвячені праці таких вітчизняних дослідників, як  М.Т. 
Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Н.І. Дорош, О.В. Ковальчук, 
О М. Петрук, Ю .М. Покидю к, М.С. Пуш кар, В.К. Савчук, М.Г. 
Чумаченко та  ін. П огляди вчених щодо змісту і місця податкових 
розрахунків у системі бухгалтерського обліку суттєво різняться, 
оскільки вітчизняні схеми оподаткування виходять у певних 
частинах за межі системи бухгалтерського обліку.

В перш е проблема податкового обліку в світі виникла в ході 
П ерш ої світової війни, коли значна кількість бю дж етних витрат 
держави потребувала введення податку на прибуток, а звідси і 
виникла необхідність створення правил його нарахування, так як до 
цього жодній країні, не існувало єдиного способу визначення 
фінансового результату [1, с.215].

В подальш ому в світовій економіці сформувалося два 
основних напрямки державної політики в області оподаткування:

- ринково-економічне рішення, що базується на принципах 
ліберальної економічної політики;

- адміністративно-правове,адміністративно-командне 
рішення, засноване на пріоритеті держави.

Адміністративно-правове ріш ення ґрунтувалося на пріоритеті 
податкової політики в інтересах держави, при цьому пріоритет 
держави виступав в багатьох питаннях:
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- віднесення податкових ш трафів на чистий прибуток, а 
комерційних -  за рахунок прибутку до оподаткування;

- використання принципу імпарітета для відображення 
фінансових результатів;

- жорстоке лімітування всіх витрат;
- збільш ення показника прибутку будь-якими способами 

(низькі норми амортизації, обмеж ення у віднесенні затрат за 
рахунок собівартості);

- введення податкового контролю  [1, с.216].
В протилежність цьому ліберальна економічна політика 

представляє точку зору, згідно з якої ринковий механізм являється 
самим відповідним (властивим) для “процесу відкриттів” (Ф.А. фон 
Хайек, лауреат Нобелівської премії). В она розглядає ринок лиш е як 
децентралізований еволю ційний процес пош уку образу 
(формування) майбутнього. Задача держави при цьому являється 
ш ляхом створення відповідних рамкових умов (наприклад, 
розподіл державних квот, додання гнучкості ринкам) зробити цей 
процес можливо більш ефективним [2].

В результаті взаємозв’язку між фінансовим та  податковим 
обліком стала розвиватися в двох напрямках:

- єдність по багатьом правилах між фінансовим і 
податковим обліком (Ф ранція, Бельгія, Н імеччина, Ш вейцарія, 
А нглія та  інші);

- сильні розбіжності в методології ф інансового і 
податкового обліку, ряд правив абсолю тно різних для різних видів 
обліку (СШ А, Н ідерланди, К анада та  ін.);

П ереваги і недоліки двох підходів наведено в табл.1.
Таблиця 1

Аналіз підходів до взаємозв’язку податкового і 
_____________  бухгалтерського обліків [3, с.24]____________

Підхід Країна Переваги Недоліки
Високий ступінь 
взаємозв'язку 
бухгалтерських та 
податкових правил

Німеччина, Франція, 
Іспанія, Греція, 
Японія, Бельгія, 
Італія та ін

менші витрати при 
складанні звітності

неминучі поправки 
на податкові норми 
при аналізі бухгал
терської звітності

Низька ступінь 
взаємозв'язку бух
галтерських та 
податкових правил

Великобританія, 
США, Нідерланди, 
Канада, Австралія, 
Нову Зеландія

забезпечує користува
чів звітності інформа
цією, не спотвореної по
датковими правилами

підвищує витрати з 
ведення обліку (утри
мання двох різних 
служб)
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Вітчизняна облікова система належ ала до другої групи, але 
починаю чи з 2011 року поступово переходить до складу першої. 
Цей процес мають супроводжувати наукові розробки вчених, які 
прораховували б можливі результати наперед, а не випробовували 
платників податків. Н априклад, Н імеччина є яскравим прикладом 
жорсткої залежності, де немає окремого податкового обліку, хоча 
існую ть два типи рахунків - комерційні та  податкові [4, с. 106]. 
Вибір того чи інш ого методу обліку має прямі податкові наслідки. 
Вимоги до бухгалтерського обліку суворо формалізовані і 
деталізовані. Важливим елементом німецького бухгалтерського 
законодавства є принцип зобов'язального призначення якого - 
забезпечити надання податкових звітів на тій ж е базі, щ о і 
бухгалтерських документів [5, с.208].

П рикладом “повного розділення” є СШ А, де податковий та 
бухгалтерський облік практично не мають точок дотику. 
Бухгалтерський облік - для власників або акціонерів та  фінансового 
контролю  за  діяльністю  компанії, а податковий облік - для 
визначення податкового зобов’язання та  контролю  за його 
виконанням. А удиторська практика Х Х  століття підтверджує 
недосконалість англо-американської системи, так як ні фінансова, 
ні податкова звітність не відображали реального стану 
збанкрутілих великих корпорацій кінця Х Х  століття.

Світовий і невеликий вітчизняний досвід ведення
бухгалтерського обліку з метою оподаткування свідчить, що ніякі 
паралельні системи обліку не потрібні. Оподатковуваний прибуток 
та інш і податкові показники можуть бути отримані з бухгалтерської 
інформації ш ляхом коригування бухгалтерських даних відповідно 
до правил оподаткування розрахунковим шляхом і на основі вибірки 
та  узагальнення необхідної інформації з аналітичного обліку.

Соколов Я.В., Соколов В.Я. зазначаю ть, що ділення 
бухгалтерського обліку на фінансовий і податковий -  це 
американський компроміс між духом вільної лю дини, яка може 
робити все, що хоче, але вважає потрібним робити те, що 
рекомендує йому GAAP (тобто професійне співтовариство самих 
бухгалтерів), і духом необхідної спільності -  держави. Державі ми 
віддаємо те, щ о вимагає Закон, а в останньому ми вільні. [6, c.82]
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В свою чергу, Палій В.Ф. відзначає, що світовий і невеликий 
російський досвід бухгалтерського обліку на користь оподаткування 
свідчать про те, що жодні паралельні системи обліку не потрібні. 
П рибуток оподаткування і інші податкові показники можуть бути 
отримані з бухгалтерської інформації ш ляхом коректування бухгал
терських показників відповідно до правил оподаткування розрахун
ковим дорогою і н а  основі вибірки і узагальнення необхідних даних 
з аналітичного обліку [7, с.4] Тобто, необхідну інформацію для 
складання податкових декларацій мож на отримати із будь-якої 
правильно організованої системи бухгалтерського обліку.

Таку ж  позицію  підтримує Ш нейдман Л., який зазначає: “Я к 
основна має бути прийнята така модель співіснування бухгал
терського обліку і оподаткування, при якій як базова інф ормація 
для цілей оподаткування використовую ться дані бухгалтерського 
обліку” [8, с.4].

У  зв ’язку із тим, що в законодавстві не визначено поняття “по
датковий облік”, у спеціальній літературі по різному його тлумачать 
(табл. 2).

Таблиця 2
Визначення поняття “податковий облік”________

Автор Визначення
1 2

М.Я. Дем’яненко 
[9, с.11]

“...податковий облік не надумана дефініція і не «український винахід», а 
об’єктивна економічна категорія, яка відображає певні сторони податкових 
відносин, які, з певних причин, не в змозі вирішити бухгалтерський облік. 
Тому податковий облік існує в більшості країн з ринковою економікою, де 
запроваджений податок на прибуток (корпоративний податок). Економічна 
доцільність податкового обліку полягає в тому, щоб ті витрати, які 
вважаються недоцільними, не призводили до зменшення оподатковуваного 
доходу. В практичному плані це означає, що держава не хоче втрачати свою 
(задекларовану) долю в доходах підприємства внаслідок суб’ єктивних 
(непродуктивних) дій юридичної особи як суб’єкта оподаткування. Саме цю 
вимогу держави і забезпечує (чи має забезпечувати) податковий облік”

Ф.Ф. Бутинець 
[10, с.15]

Під податковим обліком розглядається система бухгалтерського обліку, яка на 
основі затверджених державою правил виконує функції нарахування та сплати 
податків і надходження інформації про це відповідним державним органам

М.Т. Білуха 
[11, с.18].

Податковий облік не існує автономно, як окремий вид обліку, а є складовою 
частиною інтегрованої системи господарського обліку, його призначення - 
за даними бухгалтерського обліку групувати потрібну інформацію у 
податковій звітності за платежами до бюджетів різних рівнів

О. Гусакова 
[12, с.6] Податковий облік - це підсистема, яка визначає належний до сплати податок
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П родовж ення табл. 2
1 2

М. Коцупатрий 
[13, с.12-13]

Податковий облік визначається як підсистема бухгалтерського обліку, яка 
за встановленими державою правилами формує інформацію про 
нарахування та сплату податків і зборів відповідним державним органам

В. Сердюк 
[14, с.16]

Податковий облік -  система накопичення інформації, необхідної для 
розрахунку податків і контролю за їхньою сплатою

О. Малишкін 
[15, с.54]

Податковий облік - підсистема інформації платника податку, яка здійснює 
виявлення, реєстрацію, розрахунок та узагальнення економічної інформації 
щодо бази оподаткування та суми податку відповідно до податкового 
законодавства для надання відповідним державним органам декларацій 
(розрахунків) з метою сплати податкового зобов’ язання або повернення 
податку з бюджету

Одні автори вважаю ть його частиною  (підсистемою ) 
бухгалтерського обліку (О. Гусакова, М. Коцупатрий), інші 
називаю ть його системою  накопичення інформації, необхідної для 
сплати податків (В. Сердюк).

Існування підсистеми податкового обліку було актуальним до 
моменту прийняття та  введення в дію ПКУ, при написанні якого, 
основним завданням було максимально уніф ікувати дані, які 
використовую ться при розрахунках за податками згідно з 
бухгалтерським та  податковим законодавством.

Різниця між бухгалтерськими доходами та  витратами та 
доходами та  витратами, які визнані П КУ  є, але не настільки велика, 
щоб говорити про податковий облік, як окрему систему чи 
підсистему обліку. Тому мож на стверджувати, що податковий облік 
втратив свою актуальність у сфері застосування ПКУ.

В заємозв’язок податкового та  фінансового обліку полягає в 
тому, що обидва вони:

- базую ться на одних і тих же первинних документах;
- фіксують одні і ті факти господарського життя;
- основна частина інформації, отриманої у підсистемах фінан

сового і податкового обліку, призначена для зовнішніх користувачів.
П уш кар М.С. стверджує, що деструктивну роль щодо 

удосконалення системи обліку відіграв так  званий “податковий 
облік”, який спонукає бухгалтерів займатися дріб ’язковими 
питаннями розрахунків з податків замість пош уку шляхів 
підвищ ення ефективності роботи підприємства.
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А  також зазначає, щ о створення податкової служби нанесло 
величезної ш коди розвитку економіки У країни через:

- залучення надмірної чисельності працездатного населення 
(за розрахунками близько 200 тис. податківців та  обслуговуючого 
персоналу, які не приносять користі для економіки, але ш кода від 
цієї паразитичної системи за роки її існування склала близько 40 
млрд. грн., враховую чи лиш е заробітну плату, відрахування на 
соціальні заходи та  матеріальні поточні витрати);

- ш тучне стимулю вання ділової активності бізнесу внаслідок 
надмірного витрачання робочого часу персоналу на пояснення 
справ під час різних перевірок податковими службами (за нашими 
даними робочого часу становлять до 10 %);

- психологічний тиск бізнесу, породж ення страху та  
невпевненості щодо захисту від насилля з боку “псів царевих”, які 
діяли і до цього часу дію ть поза законом, творячи свавілля в угоду 
владним структурам (примуш ування роботи відрахування на 
виборчі кампанії, сумнівні фонди тощо);

- поганий менеджмент податкової служби (невміння 
розробити зрозумілі для “малого” українця інструкції з 
взаємовідносин бізнесу і податкової системи, тлумачення законів 
на користь держави, маніпулю вання і зловживання службовим 
полож енням та  інші негативні риси) підірвав рівень довіри до 
держави і справедливості, що породило “тіньовий” бізнес;

- нераціональне використання робочого часу бухгалтерів на 
непотрібний “податковий” облік, що вимагає до 25 % зусиль 
персоналу н а його ведення, але інформаційність і користь від якого 
близька до нуля [16, с.74-75].

П уш кар М. Р. заперечує необхідність податкового обліку тому, 
що у системі фінансового обліку є всі необхідні дані для 
визначення суми податків на основі реального прибутку, 
відображеного у балансі.

Отже, розглянувш и різні підходи до трактування та  ведення 
“податкового обліку”, ми підтримуємо думку П уш каря М .Р., та  
вважаємо, щ о ведення податкового обліку є неефективно для 
підприємства, оскільки підприємству необхідно залучати нових 
фахівців для його ведення та  нести додаткові витрати, а також  
марне витрачання робочого часу, адже всі розрахунки з податками 
мож на здійсню вати на основі даних фінансового обліку.
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