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IMPROVEMENT OF INTERNAL CONTROL METHOD OF DEDUCTIONS FROM WAGE
AND ACCRUALS TO PAYROLL

Метою роботи є удосконалення методики внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на
Фонд оплати праці для підвищення економічної безпеки підприємства. У роботі визначено завдання, розроблено
анкету, загальний план перевірки, програму перевірки, робочі документи, необхідні для проведення внутрішнього
контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці. В цих документах відображені основні
процедури для вирішення встановлених завдань перевірки, докази, критерії якості. Запропонована методика прове^
дення внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці надасть змогу охо^
пити всі аспекти оподаткування ЄСВ, ПДФО та військовим збором, дослідити законність, правильність, своєчасність,
відповідність, відображення їх в обліку, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити економіч^
ну безпеку підприємства.

The deductions from wage the personal income tax and military levy diminish the amount of every employee's salary, and
the accruals to payroll of the unified social tax increase the costs of the enterprise. For timely preventing of these mistakes of
enterprise the internal control of correctness and timeliness of accrual and payment of personal income tax, military levy and
unified social tax as well as reflection them in accounting and reporting is carried out.

The aim of the article is to improve of internal control method of deductions from wages and accruals to payroll for increasing
enterprise financial security.

The internal control of deductions from wages and accruals to payroll is carried out for establishment of correctness and
timeliness of accruals and payment of unified social tax, personal income tax and military levy of enterprise as well as reflection
them in accounting and reporting.

The tasks of the internal control of deductions from wages and accruals to payroll are the checking of: remainder of unified
social tax, personal income tax, and military levy; correctness of accrual of unified social tax, personal income tax, and military
levy; accordance of accrual and reflection in the reporting; accordance of amount of accrual and payment; timeliness of reporting
and payment.

In the article the tasks are determined, questionnaire, general checking plan, checking programme, working papers,
which are necessary for carrying out the internal control of deductions from wages and accruals to payroll, are worked out.
The basic procedures for solving determinate tasks of checking as well as proofs and quality criteria are reflected in these
documents. The offered internal control method of deductions from wages and accruals to payroll will enable to cover all
aspects of accounting of unified social tax, personal income tax, and military levy; to investigate legality, correctness, timeliness,
accordance, reflection of them in accounting, to discover violation timely; to conduct quality audit and to increase enterprise
economic security.

Ключові слова: єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, внутрішній
контроль, план, програма, робочі документи.

Key words: unified social tax, personal income tax, military levy, internal control, plan, programme, working papers.

ВСТУП
Утримання із заробітної плати податку на доходи

фізичних осіб (ПДФО) та військового збору зменшують
розмір заробітної плати кожного працівника, а нараху�

вання на Фонд оплати праці єдиного соціального вне�
ску (ЄСВ) збільшують витрати підприємства. У випадку
виявлення порушення державною фіскальною службою
в нарахуванні, сплаті, веденні обліку та складанні
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звітності податку на доходи фізичних осіб, військового
збору та єдиного соціального внеску на підприємства
накладаються фінансові санкції та адміністративний
штраф. Для своєчасного попередження цих помилок
підприємства проводять внутрішній контроль правиль�
ності та своєчасності нарахування та сплати податку на
доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соц�
іального внеску, а також відображення їх в обліку та
звітності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемними питаннями внутрішнього контролю

податку на доходи фізичних осіб, військового збору та
єдиного соціального внеску займалися такі вітчизняні
та зарубіжні вчені: Бутинець Ф.Ф., Гончарук Я.А., Гор�
дієнко Н.І., Давидов Г.М., Дерій В.А.,  Іванова Н.А., Кар�
пенко М.Ю., Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., Мелі�

хова Т.О., Огійчук М.Ф., Піча Ю.В., Савченко В.Я., Са�
харцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Автори розглядають це
питання зі своєї точки зору та акцентують увагу на
різних аспектах проведення аудиту податку на доходи
фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального
внеску. Проте саме питання методики внутрішнього
контролю податку на доходи фізичних осіб, військово�
го збору та єдиного соціального внеску для підвищення
економічної безпеки підприємства розкрито недостат�
ньо і потребує подальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є удосконалення методики внутріш�

нього контролю утримань із заробітної плати та нара�
хувань на Фонд оплати праці для підвищення економіч�
ної безпеки підприємства.

Внутрішній контроль утримань із заробітної плати

№ Зміст питання 
Варіанти відповіді 

Інформація 
відсутня Так Ні Примітки 

1 Чи були виявлені помилки при перевірки ЄСВ, ПДФО та військового збору
контролюючими органами? 

   

2  Веде облік податків та складає Звіт про ЄСВ та форму 1-ДФ: 
- одна особа; 
- різні особи? 

   

3 На якому рахунку ведеться облік ЄСВ: 
-  641; 
- 651.  

   

4 На якому рахунку ведеться облік ПДФО: 
-  641; 
- 651. 

    

5 На якому рахунку ведеться облік військового збору:
-  641; 
- 651. 

   

6 Яка ставка ЄСВ на Вашому підприємстві: 
- 22%; 

___? 

   

7 Яка ставка ПДФО на Вашому підприємстві:
- 18%; 

___? 

   

8 Яка ставка військового збору на Вашому підприємстві:
- 1,5%; 

___? 

   

9   Як нараховується ЄСВ на Вашому підприємстві:
- доходи × ставку ÷ 100%; 
-___? 

   

10 Як нараховується ПДФО на Вашому підприємстві:
- ФОП × ставку ÷ 100%; 
-___? 

   

11 Як нараховується військовий збір на Вашому підприємстві:
- доходи × ставку ÷ 100%; 

-___? 

   

Таблиця 1. Анкета перевірки утримань із заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці

Таблиця 2. Загальний план проведення внутрішнього контролю утримань із заробітної плати
та нарахувань на Фонд оплати праці

Етап 
перевірки 

Процедури перевірки 
 Докази Період 

проведення Виконавці 

Підготовчий Знайомство  з нормативно-правовою базою, 
що регламентує порядок нарахування, сплати, 
ведення обліку та складання звітності ЄСВ, 
ПДФО та військового збору 

Законодавчі акти Звіти 
попередніх, перевірок, 
накази 

  

Основний Перевірити правильність визначення залишку.
ЄСВ, ПДФО та військового збору. 
Перевірити правильність нарахування ЄСВ. 
Перевірити правильність нарахування ПДФО.  
Перевірити правильність нарахування 
військового збору. 
Перевірити відповідність нарахування та 
відображення в звітності.  
Перевірити відповідність сум нарахування та 
сплати. 
Перевірити своєчасність подачі звітності.  
Перевірити своєчасність сплати. 
Перевірити правильність кореспонденції 
рахунків ЄСВ, ПДФО та військового збору 

Журнал 3, головна книга, 
Баланс, довідка 
бухгалтерії, платіжне 
доручення, виписка банку, 
Звіт про ЄСВ,  форма 1-ДФ 

  

Завершальний Складання звіту за результатами перевірки Звіт   
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№ Мета Перелік процедур Критерії 
якості Докази 

Код 
робочого 
документа 

П
ер
іо
д 
пр
ов
ед
ен
ня

 

В
ик
он
ав
ец
ь 

П
ри
мі
тк
и 

 

1 Впевнитись у правильності 
визначення залишку ЄСВ, ПДФО 
та військового збору  

Перевірити правильність
визначення залишку ЄСВ, 
ПДФО та військового 
збору 

А, Б, Г Журнал 3, 
Головна 
книга, Баланс 

ПП-1   

2 Впевнитись у правильності 
нарахування ЄСВ  

Перевірити правильність
нарахування ЄСВ 

А, Б, Г Довідка 
бухгалтерії, 
Звіт про ЄСВ   

ПП-2   

3  Впевнитись у правильності 
нарахування ПДФО  

Перевірити правильність
нарахування ПДФО  

А, Б, Г Довідка 
бухгалтерії, 
форма 1-ДФ 

ПП-3   

4 Впевнитись у правильності 
нарахування військового збору  

Перевірити правильність
нарахування військового 
збору 

А, Б, Г Довідка 
бухгалтерії, 
форма 1-ДФ 

ПП-4   

5 Впевнитись у відповідності 
нарахування та відображення в 
звітності   

Перевірити відповідність
нарахування та 
відображення в звітності   

Б, Г Звіт про ЄСВ,  
форма 1-ДФ 

ПП-5   

6 Впевнитись у відповідності сум 
нарахування та сплати  

Перевірити відповідність
сум нарахування та сплати  
 

Б, Г Платіжне 
доручення, 
виписка 
банку 

ПП-6   

7 Впевнитись у своєчасності подачі 
звітності  

Перевірити своєчасність
подачі звітності  

А, Б, В, 
Г, Д, Є 

Звіт про ЄСВ,  
форма 1-ДФ 

ПП-7   

8 Впевнитись у своєчасності 
сплати 

Перевірити своєчасність
сплати 

А, Б, Г  Платіжне 
доручення, 
виписка 
банку 

ПП-8   

9 Впевнитись у правильності 
кореспонденції рахунків ЄСВ, 
ПДФО та військового збору 

Перевірити правильність
кореспонденції рахунків 
ЄСВ, ПДФО та військового 
збору 

А, Б, Г Журнал 3, 
Головна 
книга 

ПП-9   

Критерії якості аудиторської перевірки: наявність - А; правдивість – Б; права та зобов’язання –  В; повнота – Г; вимірювання – Д; оцінку 
вартості – Е; подання і розкриття – Є. 

Таблиця 3. Програма внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці

Рахунок Журнал 3 Головна книга Оборотна 
відомість 

Відхилення 
Головної книги від 

Журналу 3 
Оборотної відомості від 

Головної книги 
641      
642    
651    

Таблиця 4. Робочий документ ППL1 — Перевірка правильності визначення залишку ЄСВ, ПДФО та військового збору

Період Рахунок 
витрат 

За даними 
підприємства 

За даними контролю Відхилення Фонд оплати праці Ставка ЄСВ 
1 2 3 4 5 6 7 

Таблиця 5. Робочий документ ППL2 — Перевірка правильності нарахування ЄСВ

Період ПІБ За даними 
підприємства 

За даними контролю Відхилення Нарахована заробітна плата Ставка ПДФО 
1 2 3 4 5 6 7

Таблиця 6. Робочий документ ППL3 — Перевірка правильності нарахування ПДФО

Період ПІБ За даними 
підприємства 

За даними контролю 
Відхилення Нарахована заробітна плата Ставка Військовий 

збір 
1 2 3 4 5 6 7 

Таблиця 7. Робочий документ ППL4 — Перевірка правильності нарахування військового збору

Вид податку Період За даними 
підприємства 

За даними внутрішнього 
контролю Відхилення, грн (+, -) 

ЄСВ  
ПДФО     
Військовий збір  

Таблиця 8. Робочий документ ППL5 — Перевірка відповідності нарахування та відображення в звітності
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Вид податку Період Нараховано, грн Сплачено, грн Відхилення, грн (+, -) 
ЄСВ     
ПДФО  
Військовий збір  

Таблиця 9. Робочий документ ППL6 — Перевірка відповідності сум нарахування та сплати

Вид податку Період Кінцевий термін подання 
податкової звітності 

Фактична дата подання 
податкової звітності Відхилення 

ЄСВ    
ПДФО    
Військовий збір     

Таблиця 10. Робочий документ ППL7 — Перевірка своєчасності подачі звітності

Вид податку Період Кінцевий термін сплати Фактична дата подачі сплати Відхилення 
ЄСВ   
ПДФО   
Військовий збір   

Таблиця 11. Робочий документ ППL8 — Перевірка своєчасності сплати

Зміст операції За даними підприємства За даними аудиту Відхилення та запропоноване 
виправлення 

Дт Кт Сума, грн Дт Кт Сума, грн Дт Кт Сума, грн 
      

Таблиця 12. Робочий документ ППL9 — Перевірка правильності кореспонденції рахунків ЄСВ,
ПДФО та військового збору

та нарахувань на Фонд оплати праці здійснюється з ме�
тою встановлення правильності та своєчасності нараху�
вання та сплати ЄСВ, ПДФО та військового збору
підприємства, а також відображення їх в обліку та
звітності.

 Завдання проведення внутрішнього контролю утри�
мань із заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати
праці: здійснити перевірку додержання підприємством
законодавчих вимог, які регламентують порядок нара�
хування, сплати, ведення обліку та складання звітності
ЄСВ, ПДФО та військового збору; здійснити перевірку
правильності та своєчасності нарахування, сплати, ве�
дення обліку та складання звітності ЄСВ, ПДФО та
військового збору.

Анкету перевірки утримань із заробітної плати та
нарахувань на Фонд оплати праці подано в таблиці 1.

У програмі внутрішнього контролю утримань із за�
робітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці
відображені основні процедури для вирішення встанов�
лених завдань перевірки. Одержавши в процесі поперед�
нього планування дані, приступають до розробки за�
гального плану внутрішнього контролю утримань із за�
робітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці
(табл. 2).

Програму внутрішнього контролю утримань із за�
робітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці на�
ведено в таблиці 3.

Для вирішення поставлених завдань утримань із за�
робітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці про�
понуємо робочі документи аудитора (табл. 4—12), які
на думку авторів стануть обгрунтованими доказами як�
існого проведення перевірки.

ВИСНОВКИ
У роботі удосконалена методика проведення внут�

рішнього контролю утримань із заробітної плати та на�
рахувань на Фонд оплати праці для підвищення еконо�
мічної безпеки підприємства, яка на відміну від існую�
чих включає: анкету, загальний план перевірки, програ�
му перевірки, робочі документи. Запропонована мето�
дика проведення внутрішнього контролю утримань із
заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці
надасть змогу охопити всі аспекти обліку ЄСВ, ПДФО
та військового збору, дослідити законність, пра�
вильність, своєчасність, відповідність, відображення їх
в обліку, вчасно виявити порушення, провести якісний
аудит та підвищити економічну безпеку підприємства.
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