
Автоматизована інформаційна система 
«Облік податків та зборів»

для територіально розгалужених корпоративних 
підприємств/організацій 



Система призначена для автоматизації ведення обліку 
податкових зобов’язань на підпорядкованих структурах: 
виробничих підприємствах, дирекціях, департаментах, 

філіях  для послідуючої консолідації інформації в центрах 
прийняття рішень, аналізу, формування звітності  і   

файлів обміну з інформаційними системами державних 
органів

Призначення системи



Створити динамічне інформаційне  середовище для
спеціалістів по автоматизованому обліку, веденню 
розрахунків  податків, акцизів,  рентних платежів, 

забезпечити фахівців  інформаційним інструментом для 
електронного адміністрування і  підвищення 

ефективності управління оподаткуванням в організації

Ціль впровадження



Впровадити в експлуатацію  систему 
«Облік податків та зборів»

у виробничих підрозділах, філіях, 
департаментах/управліннях для автоматизації 

податкового обліку та звітності з врахуванням структури 
організації, у відповідності з  діючим законодавством, 

методологією обліку і звітності 

Мета реалізації Проекту



Підсистеми:

- Податок на додану вартість ;
- Екологічний податок;
- Податок на доходи фізичних осіб;
- Єдиний соціальний внесок; 
- Рентна плата за користування надрами для
видобування корисних копалин;
- Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом 
України;
- Рентна плата за спеціальне використання води; 

Функціональний склад Системи



Підсистеми: 

- Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів; 
- Формуванню розрахунків замовлень до фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності 
- Податок на землю; 
- Податок на майно, відмінне від земельної ділянки
- Туристичний збір;
- Облік пільгових пенсій;
- Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

Функціональний склад Системи



Об'єктом автоматизації є бухгалтерські, податкові і 
фінансово-економічні структури виробничих підрозділів, 
дирекцій, філій,  департаментів/управлінь, управлінські  

структури організації

Об'єкт автоматизації



Програмний комплекс Системи реалізований як 
модульна, ієрархічна, територіально розподілена  
система, що забезпечує в режимі реального часу 

колективну роботу фінансових працівників  і центрів 
прийняття рішень

Архітектура Системи



“Центр обробки і 

збереження даних”  

ІТМ “Дніпро”

І рівень

Виробничі підрозділи

Філії/департаменти
ІІ рівень

ІІІ рівень

Центри прийняття рішень, структури 

апарату управління, …

Архітектура системи і функціональна взаємодія 
Інформаційно 

обчислювальний центр 

Резервний “Центр

обробки і збереження даних”  

Регіональний “Центр

обробки і збереження даних”  

Виробничий 
підрозділ 1

Виробничий
підрозділ 2

Виробничий
підрозділ N



Internet

Філії, департаменти, 

управлінські підрозділи

АІС

Верхній рівень
ієрархії системи

Організаційно-структурна схема Системи 

Виробничі підрозділи 

АІС

АІС 

Виробничі підрозділи АІС

Виробничі підрозділи 

АІС

Виробничі підрозділи 

Нижній рівень
ієрархії системи

АІС

Керівництво, центри 

прийняття рішень 

Інформаційно –

обчислювальний центр 

Локальна обчислювальна мережа



Практична експлуатація Системи дозволить:

- досягти зростання ефективності за рахунок своєчасного 
подання звітних документів;
- зменшення витрат часу у бухгалтеріях виробничих 
підрозділів, філіях, департаментах/управліннях, підрозділах 
апарату управління (по всій вертикалі управління) за рахунок 
своєчасного та оперативного розрахунку і обліку податків; 
- уникнути неефективних судових позовів та втрат від них за 
рахунок автоматизованих процедур внутрішнього аудиту, що 
закладений в алгоритми роботи систем та вчасної здачі 
звітності до держорганів; 

Ефективність експлуатації



А також:
- усунути  проміжні ланки в процесі підготовки та обліку 
документів, переходу до технології електронної підготовки 
фінансових документів по вертикалі: виробничий підрозділ –
філія- департамент– центр прийняття рішень  організації; 
- використовувати автоматизовані методи підготовки 
корпоративного збору і аналізу інформації;
- забезпечить керованість процесом обліку податків на  всіх 
рівнях управління; 
- зменшилась кількість розбіжностей та похибок.

Ефективність експлуатації



Форми візуалізації інформації

Екранні форми системи та  варіанти  подання 
інформації для аналізу



Розрахунок податку на нерухоме майно з 

урахуванням уточнень

Наводиться поквартальний розрахунок по кожному об’єкту оподаткування на звітну дату з урахуванням 
всіх уточнюючих розрахунків, нових об’єктів з початку року.



Реєстр отриманих ПН

Режим відображає інформацію по всім документам, які віднесені до податкового кредиту, з наведенням 
додаткових параметрів для спрощення формування звітності та аналітичних довідок.



Річний перерахунок податкових зобов'язань з ПДВ

Режим відображає результат річного перерахунку податку. Наводиться інформація по кожному виробничому 
підрозділу сума податкового кредиту за кожний звітний період, сформовані на неї податкові зобов’язання за 

старим та новим коефіцієнтами та РК складений на різницю таких податкових зобов’язань з подальшим 
формуванням додатку 7 до Декларації ПДВ.



Режим розрахунку екологічного податку

Відображається інформація по кожній забруднюючій речовині за звітний квартал в розрізі виробничих підрозділів, 
податкової та КОАТТУ з додатковим розшифруванням небезпечних речовин



Таблиця 6 додатку 4 ЄСВ

Наводиться інформація нарахування ЄСВ по кожному співробітнику за звітний період з одночасним 
контролем відповідності заповнення звіту до порядку заповнення.



Аналітична довідка утримання ПДФО та Військового 

збору по квартально в розрізі підприємств

На підставі основного звіту 1ДФ сформована аналітична довідка за звітний рік утримання ПДФО та ВЗ в 
розрізі підприємств за кожний квартал



Реєстр подання звітів виробничими підрозділами

Для кожного податку, збору в системі існує свій реєстр подачі звітів. Доступ до нього має лише 
головне підприємство. В цьому режимі відображається коли яке підприємство подала звіт. 



Розрахунок податку на землю помісячно в розрізі 
об’єктів оподаткування

Наводиться місячний розрахунок по кожному об’єкту оподаткування на звітну дату 
з урахуванням всіх уточнюючих розрахунків, нових об’єктів з початку року.



Довідка для сплати податку на землю з 
банківськими реквізитами

Наводиться довідка для сплати податку на землю в  розрізі підприємств з угрупуванням по КОАТТУ з 
банківськими реквізитами отримувачів платежів. 



Забезпечує: 
- створення  інформаційної бази  для ведення управлінського 
обліку і звітності  у податковій діяльності;
- дозволяє підвищити вірогідність і  оперативність  в отриманні 
необхідної  інформації;
- покращує аналітичну роботу з об’єктами оподаткування;
- дозволяє перейти на сучасні методи і технології формування, 
обробки і зберігання інформації. 

Експлуатація Системи



Інструмент створення Системи

Платформою для створення інформаційної системи «Облік 
податків та зборів і формування файлів обміну інформацією з 
ДФС» являється програмно-алгоритмічне забезпечення 
“Системи управління фінансами і ресурсами підприємства», 
розробник компанія ТОВ «Памак»,  м.Київ, Україна. 

Система повнофункціональна, інтегрується з інформаційними 
системами: “M.e.doc”, системами держорганів, фінансових і 
банківських установ і т.п.  

Система  експлуатується в регіональних філіях АТ УЗ “Південна
залізниця” (більше 600 робочих місць) і “Одеська залізниця”
(620 – 650 робочих місць)



Технології і Традиції 

http://www.it.pamak.com.ua

КОМПАНІЯ «ПАМАК»:   

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА 35,

КОРП.21, ОФ. 501.

http://www.it.pamak.com.ua/

