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IMPROVING THE ACCOUNTING, TAXATION AND AUDIT OF GOODS IN THE 

IMPLEMENTATION OF EXPORT-IMPORT OPERATIONS FOR EFFECTIVE TAX 

PLANNING IN COMMERCIAL ENTERPRISES 

 

Процес реалізації товарів має важливе значення, так як від правильного ведення їх обліку та 

оподаткування залежить кінцевий результат діяльності підприємства. З метою 

своєчасного попередження помилок в обліку та оподаткуванні процесів придбання, 

збереження та реалізації товарів,  на торгівельних підприємствах відокремлюються відділи 

внутрішнього аудиту. Особливу увагу треба приділити експортно-імпортним торгівельним 

операціям, оскільки їм притаманні особливості ведення обліку та специфічні умови 

оподаткування, тому вони потребують систематичного контролю. 

Постановка завдання є розробка методичних підходів до удосконалення обліку, оподатку-

вання та аудиту товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій для ефективного 

податкового планування на торговельних підприємствах. 

 Метою аудиту товарів є встановлення наявності товарів на складах та у торговому залі 

та правильність їх оподаткування та ведення обліку при здійсненні експортно-імпортних 

операцій.  

Завданнями проведення аудиту товарів є провести інвентаризацію наявності товарів на 

складах та у торговому залі, перевірити достатність товарів на складах у залежності від 

встановлених норм, відповідності встановлення цін у порівнянні з конкурентами, 

правильності оподаткування придбаних та реалізованих товарів в системі обліку, 



правильності формування первісної вартості придбаних товарів у іноземних постачальників 

та реалізованих товарів іноземним покупцям в системі обліку. 

У роботі розроблено методичні підходи до проведення аудиту товарів при здійсненні 

експортно-імпортних операцій, які на відміну від існуючих включають: анкету, загальний 

план аудиту товарів, програму аудиту товарів та робочі документи аудитора до кожної 

процедури. Запропоновані  документи дають можливість здійснити аудиту товарів більш 

детально, послідовно, структуровано та логічно при здійсненні експортно-імпортних 

операцій. Прозорість і зрозумілість розроблених документів допоможуть керівництву 

здійснювати своєчасний аудит, аналіз та на їх підставі приймати правильні управлінські 

рішення. 

З метою удосконалення документування обліку товарів при здійсненні експортно-імпортних 

операцій запропоновані форми Довідкових відомостей, які допоможуть здійснювати: 

оподаткування придбаних та реалізованих товарів, формування первісної вартості 

придбаних товарів у іноземних постачальників та реалізованих товарів іноземним покупцям. 

Це допоможе скоротити час на формування та обробку первинних документів з обліку 

товарів, попередить можливість пропуску будь-якої інформації, так як будуть 

застосовуватися у роботі шаблони документів вже з сформованим переліком реквізитів.  

 

The process of selling goods is important, as the proper maintenance of their accounting and 

taxation depends on the end result of the enterprise. In order to prevent errors in accounting and 

taxation of the processes of purchase, storage and sale of goods, the departments of internal audit 

are separated at trade enterprises. Particular attention should be paid to export-import trade 

transactions, as they are characterized by accounting features and specific conditions of taxation, 

so they need systematic control. 

The task is to develop methodological approaches to improving the accounting, taxation and audit 

of goods in the implementation of export-import operations for effective tax planning in commercial 

enterprises. 

 The purpose of the audit of goods is to establish the availability of goods in warehouses and in the 

trading hall and the correctness of their taxation and accounting in the implementation of export-

import operations. 

The tasks of the audit of goods are to conduct an inventory of the availability of goods in 

warehouses and in the trading hall, check the adequacy of goods in warehouses depending on the 

established norms, compliance with prices compared to competitors, the correctness of taxation of 

purchased and sold goods in the accounting system, correctness formation of the initial cost of 

goods purchased from foreign suppliers and goods sold to foreign buyers in the accounting system. 

The paper develops methodological approaches to the audit of goods in the implementation of 

export-import operations, which in contrast to the existing include: questionnaire, general audit 

plan of goods, audit program of goods and working documents of the auditor for each procedure. 

The proposed documents make it possible to audit goods in more detail, consistently, structured and 

logical in the implementation of export-import operations. Transparency and clarity of the 

developed documents will help management to carry out timely audit, analysis and on their basis to 

make the right management decisions. 

In order to improve the documentation of goods accounting in the implementation of export-import 

operations, forms of Reference Information are proposed, which will help to carry out: taxation of 

purchased and sold goods, formation of initial cost of purchased goods from foreign suppliers and 

sold goods to foreign buyers. This will help reduce the time for the formation and processing of 

primary documents for the accounting of goods, will prevent the possibility of omitting any 

information, as will be used in the robot document templates already with a list of details. 
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Вступ. Процес реалізації товарів має важливе значення, так як від правильного ведення їх обліку та 

оподаткування залежить кінцевий результат діяльності підприємства. З метою своєчасного попередження 

помилок в обліку та оподаткуванні процесів придбання, збереження та реалізації товарів,  на торгівельних 

підприємствах відокремлюються відділи внутрішнього аудиту. Особливу увагу треба приділити експортно-

імпортним торгівельним операціям, оскільки їм притаманні особливості ведення обліку та специфічні умови 

оподаткування, тому вони потребують систематичного контролю.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемними питаннями обліку, оподаткування та аудиту 

товарів займалися такі вітчизняні вчені: Бескоста Г.М., Бутинець Ф.Ф.,  Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., 

Меліхова Т.О., Піча Ю.В., Подмешальська Ю.В., Салига С.Я., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Автори 

розглядають  дане  питання  зі  своєї  точки  зору  та  акцентують  увагу  на  різних  аспектах  проведення 

перевірки. Проте саме питання розробки плану, програми та робочих документів обліку, оподаткування та 

аудиту товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій для ефективного податкового планування на 

торгівельних підприємствах п недостатньо розкрито і потребує подальшого дослідження. 

Постановка завдання є розробка методичних підходів до удосконалення обліку, оподаткування та ау-

диту товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій для ефективного податкового планування на 

торговельних підприємствах. 

Метою аудиту товарів є встановлення наявності товарів на складах та у торговому залі та правильність 

їх оподаткування та ведення обліку при здійсненні експортно-імпортних операцій.  

Завданнями проведення аудиту товарів є провести інвентаризацію наявності товарів на складах та у 

торговому залі, перевірити достатність товарів на складах у залежності від встановлених норм, відповідності 

встановлення цін у порівнянні з конкурентами, правильності оподаткування придбаних та реалізованих товарів 

в системі обліку, правильності формування первісної вартості придбаних товарів у іноземних постачальників та 

реалізованих товарів іноземним покупцям в системі обліку. 

Анкету внутрішнього контролю для проведення аудиту товарів при здійсненні експортно-імпортних 

операцій подано в таблиці 1. У програмі внутрішнього контролю для проведення аудиту товарів при здійсненні 

експортно-імпортних операцій відображено основні процедури для вирішення найважливіших завдань 

перевірки. 

 

Таблиця 1. 

Анкета внутрішнього контролю для проведення аудиту товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій 

Варіанти відповіді 

№ Зміст питання Інформація 

відсутня 
Так Ні Примітки 

1 

Чи проводяться на підприємстві: 

- експорт товарів; 

- імпорт товарів. 

    

2 

Які товари реалізує підприємство: 

- ліки; 

- продукти харчування; 

- сільськогосподарська продукцію; 

- товари народного споживання 

- промислові матеріали 

- інші: 

    

3 

Якими податками оподатковуються товари на підприємстві: 

- мито; 

- акциз; 

- ПДВ? 

    

4 

Якими документами оформлюються надходження товарів на 

підприємство: 

- накладні; 

- товарно-транспортні накладні; 

- акт про приймання; 

- прибутковий ордер? 

    

5 

Якими документами оформлюються вибуття товарів з 

підприємства: 

- накладні; 

- товарно-транспортні накладні; 

- накладна-вимога на відпуск/внутрішнє 

переміщення/матеріалів; 

- акт на списання запасів; 

       - інші. 

    



6 

Якими документами оформлюються збереження товарів на 

підприємстві: 

- картки складського обліку; 

- книга кількісно-сумового обліку; 

- книга складського обліку запасів; 

- інші? 

    

7 

Який відсоток торгової націнки встановлено на підприємстві: 

- на усі товари однакова; 

- різна в залежності від попиту на товари; 

- різна в залежності від ціни у конкурентів; 

- диференційована у залежності від кількості придбання? 

    

8 Чи були випадки нестачі товарів на підприємстві?     

9 

Виною особою у нестачі при придбанні товарів встановлено: 

- постачальника; 

- експедитора; 

- водія; 

- інші? 

    

10 

Виною особою у нестачі при збережені на підприємстві 

встановлено: 

      -  псування в межах природного убутку; 

- псування через неправильне збереження на складі; 

- крадіжка через недбале виконання обов’язків 

матеріально-відповідальної особи; 

- крадіжка через недбале виконання обов’язків охорони; 

- особа не встановлена; 

      - інші? 

    

 

Загальний план аудиту товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій (табл. 2) доцільно 

проводити в декілька етапів. 

 

Таблиця 2. 

Загальний план аудиту товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій 

Етапи 

аудиту 
Процедури аудиту 

ПІБ 

аудитора 

Термін 

перевірки 

Попередній Ознайомлення з обліковою політикою підприємства з 

обліку товарів 

  

Фактичний Інвентаризація наявності товарів   

Перевірка достатності товарів на складах у залежності від 

встановлених норм 

  

Перевірка відповідності встановлення цін у порівнянні з 

конкурентами 

  

Перевірка правильності оподаткування придбаних товарів в 

системі обліку 

  

Перевірка правильності оподаткування реалізованих 

товарів в системі обліку 

  

Перевірка правильності формування первісної вартості 

придбаних товарів у іноземних постачальників в системі 

обліку 

  

Основний 

Перевірка правильності формування первісної вартості 

реалізованих товарів іноземним покупцям в системі обліку 

  

Заключний Оформлення звіту аудитора та висновків за результатами 

перевірки 

  

 

Пропонуємо програму аудиту товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій (табл. 3).  

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань аудиту товарів  пропонуємо робочі документи 

(табл. 4-10), які стануть обґрунтованими доказами якісного проведення аудиту товарів при здійсненні 

експортно-імпортних операцій. 

 

 



Таблиця 4. 

Робочій документ аудитора ТР-1 – Інвентаризація наявності товарів 

Найменування 

товару 

Номер згідно 

товарного 

ярлика 

Одиниця 

виміру 

За даними 

підприємства 

За даними 

аудиту 
Відхилення 

      

 

Таблиця 5. 

Робочій документ аудитора ТР-2 – Перевірка достатності товарів на складах у залежності від 

встановлених норм 

Відхилення Найменування 

товару 

Одиниця 

виміру 

Мінімальна 

норма запасу 

За даними 

аудиту 
надлишок нестача 

      

 

Таблиця 6. 

Робочій документ аудитора ТР-3 – Перевірка відповідності встановлення цін у порівнянні з 
конкурентами 

Відхилення Найменування 

товару 

Одиниця 

виміру 

Ціна у 

конкурентів 

За даними 

аудиту 
менше більше 

      

 

Таблиця 7. 

Робочій документ аудитора ТР-4 – Перевірка правильності оподаткування придбаних товарів  

в системі обліку 

За даними аудиту 
Найменування 

товару 

За даними 

підприємства Митна 

вартість 
Мито Акциз ПДВ 

Відхилення 

       

 

Таблиця 8. 

Робочій документ аудитора ТР-5 – Перевірка правильності оподаткування реалізованих товарів  

в системі обліку 

За даними аудиту 
Найменування 

товару 

За даними 

підприємства Митна 

вартість 
Мито Акциз ПДВ 

Відхилення 

       

 

Таблиця 9. 

Робочій документ аудитора ТР-6 – Перевірка правильності формування первісної вартості придбаних 

товарів у іноземних постачальників в системі обліку 

За даними аудиту 
Найменування 

товару 

За даними 

підприємства Митна 

вартість 
Мито Акциз ПДВ ТЗВ 

Ціна 

придбання 

Відхилення 

         

 

 



Таблиця 3. 

Програма аудиту товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій 

Процедури аудиту Мета аудиту Докази аудиту 
Код робочих 

документів 

ПІБ 

перевіряючого 

Термін проведення 

аудиту 

Інвентаризація наявності 

товарів 

Впевнитись у правильній 

інвентаризації наявності товарів 

Інвентаризаційні відомості, 

Порівняльні відомості 

ТР-1   

Перевірка достатності товарів 

на складах у залежності від 

встановлених норм 

Впевнитись у достатності товарів на 

складах у залежності від встановлених 

норм 

Книги складського обліку, Накази 

про встановлені норми залишків 

товарів 

ТР-2   

Перевірка відповідності 

встановлення цін у 

порівнянні з конкурентами 

Впевнитись у відповідності 

встановлення цін у порівнянні з 

конкурентами 

Книга кількісно-сумового обліку, 

Наказ про встановлені  ціни, прайси 

цін конкурентів 

ТР-3   

Перевірка правильності 

оподаткування придбаних 

товарів в системі обліку 

Впевнитись у правильності 

оподаткування придбаних товарів в 

системі обліку 

Книга кількісно-сумового обліку, 

Митна декларація, декларація 

акцизного податку, Декларація з 

ПДВ 

ТР-4   

Перевірка правильності 

оподаткування реалізованих 

товарів в системі обліку 

Впевнитись у правильності 

оподаткування реалізованих товарів в 

системі обліку 

Книга кількісно-сумового обліку, 

Митна декларація, декларація 

акцизного податку, Декларація з 

ПДВ 

ТР-5   

Перевірка правильності 

формування первісної 

вартості придбаних товарів у 

іноземних постачальників в 

системі обліку 

Впевнитись у правильності 

формування первісної вартості 

придбаних товарів у іноземних 

постачальників в системі обліку 

Довідка бухгалтерії, договори з 

постачальниками, Митна 

декларація, декларація акцизного 

податку, Декларація з ПДВ 

ТР-6   

Перевірка правильності 

формування первісної 

вартості реалізованих товарів 

іноземним покупцям в 

системі обліку 

Впевнитись у правильності 

формування первісної вартості 

реалізованих товарів іноземним 

покупцям в системі обліку 

Довідка бухгалтерії, договори з 

постачальниками, Митна 

декларація, декларація акцизного 

податку, Декларація з ПДВ 

ТР-6   



Таблиця 10. 

Робочій документ аудитора ТР-7 – Перевірка правильності формування первісної вартості реалізованих 

товарів іноземним покупцям в системі обліку 

За даними аудиту 
Найменування 

товару 

За даними 

підприємства Ціна 

придбання 

Торгова 

націнка 
ТЗВ ПДВ 

Ціна до 

реалізації 

Відхилення 

        

 

На даний час у деяких бланків, які використовують у бухгалтерії на підприємстві для обліку та 

оподаткування товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій, немає встановленої форми, тому їх 

складають вручну у довільній формі. Для удосконалення документування обліку товарів пропонуємо форми 

Довідкових відомостей з: оподаткування придбаних товарів (таблиця 11), оподаткування реалізованих товарів 

(таблиця 12), формування первісної вартості придбаних товарів у іноземних постачальників (таблиця 13), 

формування первісної вартості реалізованих товарів іноземним покупцям (таблиця 14).  

 

Таблиця 11. 

Довідкова відомість оподаткування придбаних товарів в системі обліку 

Розрахунок Найменування товару 

Митна вартість Мито Акциз  ПДВ 

     

 

Таблиця 12. 

Довідкова відомість оподаткування реалізованих товарів в системі обліку 

Розрахунок 
Найменування товару 

Митна вартість Мито Акциз ПДВ 

     

 

Таблиця 13. 

Довідкова відомість формування первісної вартості придбаних товарів у іноземних постачальників  

в системі обліку 

Розрахунок Найменування 

товару Митна вартість Мито Акциз ПДВ ТЗВ Ціна придбання 

       

 

Таблиця 14. 

Довідкова відомість формування первісної вартості реалізованих товарів іноземним покупцям  

в системі обліку 

Розрахунок Найменування 

товару Ціна придбання Торгова націнка ТЗВ ПДВ Ціна до реалізації 

      

 

Висновки. У роботі розроблено методичні підходи до проведення аудиту товарів при здійсненні 

експортно-імпортних операцій, які на відміну від існуючих включають: анкету, загальний план аудиту товарів, 

програму аудиту товарів та робочі документи аудитора до кожної процедури. Запропоновані  документи дають 

можливість здійснити аудиту товарів більш детально, послідовно, структуровано та логічно при здійсненні 

експортно-імпортних операцій. Прозорість і зрозумілість розроблених документів допоможуть керівництву 

здійснювати своєчасний аудит, аналіз та на їх підставі приймати правильні управлінські рішення. 

З метою удосконалення документування обліку товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій 

запропоновані форми Довідкових відомостей, які допоможуть здійснювати: оподаткування придбаних та 

реалізованих товарів, формування первісної вартості придбаних товарів у іноземних постачальників та 

реалізованих товарів іноземним покупцям. Це допоможе скоротити час на формування та обробку первинних 

документів з обліку товарів, попередить можливість пропуску будь-якої інформації, так як будуть 

застосовуватися у роботі шаблони документів вже з сформованим переліком реквізитів.  
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