Експертиза документів бухгалтерського,
податкового обліку і звітності
Основними завданнями експертизи документів бухгалтерського,
податкового обліку і звітності є:
- визначення документальної обґрунтованості розміру нестачі або
надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і
місця їх утворення;
- визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з
одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних
цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг;
- визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку
грошових коштів, цінних паперів;
- визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку
операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат;
- установлення відповідності чинному законодавству відображення в
податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими
операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток;
- визначення відповідності чинному законодавству відображення в
податковому обліку податкових зобов'язань та податкового кредиту з
податку на додану вартість.
Проведення ревізійних дій (визначення експертами-економістами будьяких економічних показників без попереднього проведення документальних
перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктом контролю) не
належить до завдань економічної експертизи.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи підтверджується документально встановлена за актом
інвентаризації від (зазначаються реквізити акта) нестача (надлишки)
грошових коштів у касі на суму (зазначається сума) на підприємстві
(указується назва установи, організації) за період (зазначити)?
Чи підтверджується документально нестача товарноматеріальних цінностей, встановлена за актом інвентаризації на
підприємстві (зазначається назва організації), за період роботи
(вказується період) матеріально відповідальної особи (зазначаються
прізвище, ім'я, по батькові) у розмірі (указуються кількісні та вартісні
показники)?
Чи підтверджується документально нестача основних
засобів (зазначаються назва організації, кількісні та вартісні
показники)?
Чи підтверджується розмір безпідставно виплаченої та
списаної по касі (зазначається назва підприємства) заробітної плати з
урахуванням даних, наданих органом (особою), який (яка)
призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), та висновків
почеркознавчої експертизи про те, що підписи в платіжних документах

про одержання заробітної плати (номер відомості, період) учинені не
особами, які в них зазначені?
Чи обґрунтовано відшкодовано (зазначається кому і за який
період) витрати на відрядження (в якій сумі)?
Чи підтверджується документально необґрунтоване
списання будівельних матеріалів, нарахування та виплата заробітної
плати на завищений обсяг і вартість виконаних робіт (з урахуванням
висновків інших видів експертиз)?
Чи підтверджується документально заявлений у позовних
вимогах позивача (назва підприємства) розмір заборгованості за
поставлені підприємству (назва) товарно-матеріальні цінності,
виконані роботи (надані послуги) за договором (номер та дата
договору) за період (зазначити період), у тому числі з урахуванням
висновків інших видів експертиз?
Чи підтверджується документально зазначене в акті
податкової інспекції (указуються реквізити акта) заниження об'єкта
оподаткування (указується організація) за період (зазначається який) і
донарахування до сплати податків та обов'язкових платежів до
бюджету (указується яких)?
Чи відповідають визначені та задекларовані підприємством
(назва) доходи за період (зазначається період) наданим первинним
документам та вимогам Податкового кодексу України.
Чи відповідають визначені та задекларовані витрати
підприємством (назва) за період (зазначається період) наданим
первинним документам та вимогам Податкового кодексу України.
Чи підтверджуються документально обсяги господарських
операцій та проведення розрахунків з нерезидентами?
Чи підтверджуються документально висновки акта
державної податкової інспекції (номер, дата) про завищення
підприємством (назва) заявленої суми бюджетного відшкодування з
податку на додану вартість за період (указується період)?
Чи підтверджується документально визначений об’єкт
оподаткування з доходів, виплачених підприємством (назва
підприємства) нерезиденту (назва) із джерелом його походження з
України у періоді (вказується період)?
Чи підтверджується документально обґрунтованість
застосування підприємством (назва) нульової ставки з податку на
додану вартість за експортними операціями за контрактом (номер,
дата)?
Подібні питання можуть бути поставлені за іншими видами податків та
обов’язкових платежів.
Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта)
експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які
містять відомості, - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими

документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти
матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки,
матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання
виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки
банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну
відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери,
меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та
інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і
звітності.
Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електроннообчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського
обліку у роздрукованому вигляді, обов'язково завірені в установленому
порядку.
Якщо експертиза призначається з метою перевірки висновків
документальної ревізії, у документі про призначення експертизи (залучення
експерта) зазначається, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів
(суперечать іншим матеріалам справи, непереконливо обґрунтовані
фінансовими інспекторами тощо).
У разі потреби для визначення, які саме документи слід надати
експерту на дослідження в кожному конкретному випадку, доцільно
отримати консультацію експерта-економіста.
Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку
(за
відповідними
періодами),
підшитими,
прошнурованими
та
пронумерованими.
Перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно
проконсультуйтеся з експертом за напрямком економічної експертизи за
телефоном
(0312)
66-32-38
або
на
електронну
адресу:
zak.ndekc@gmail.com

