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ВСТУП 

 

Методичні рекомендації та навчальні завдання з дисципліни «Податкова 

система» розроблені відповідно до змін, які відбулися останнім часом у системі 

оподаткування нашої держави. 

Дана дисципліна сприяє отриманню студентами знань, які необхідні сучасним 

спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння 

знаннями курсу дасть змогу студентам краще зрозуміти функціональні аспекти 

діяльності податкових органів та мотиви поведінки платників податків, набути 

досвіду і усвідомити основні категорії в оподаткуванні. 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння знань про систему оподаткування 

фізичних і юридичних осіб, можливості використання податкових пільг, періоди 

сплати податкових платежів та подання податкової звітності. 

Основне завдання - засвоєння теоретичних та організаційних засад податкової 

системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і 

непрямих податків юридичними чи фізичними особами, альтернативних систем 

оподаткування. 

Предметом навчальної дисципліни є організація справляння податків і 

обов'язкових платежів в Україні. 

Курс орієнтований на нове економічне мислення, носить комплексний 

узагальнюючий характер і об'єднує через призму управлінської діяльності в одне 

ціле знання, отримані студентами в процесі вивчення наступних дисциплін: фінанси, 

бюджетної системи, бухгалтерського та фінансового обліку, економічного аналізу. 

У результаті вивчення дисципліни "Податкова система" студенти повинні 

знати: 
- історичні передумови виникнення податків та концепції оподаткування; 

- сутність податків та зборів, податкової системи та податкової політики; 

- терміни, що вживаються при оподаткуванні; 

- види податків та зборів, які діють в Україні; 

- законодавче забезпечення оподаткування;механізм нарахування та сплати 

податків і зборів.  

Студенти повинні вміти: 

- використовувати нормативні документи; 

- визначати суми податків, зборів і платежів; 

- складати податкову звітність; 

- вести податковий облік. 

У запропонованому посібнику висвітлено методичні рекомендації для 

проведення практичних занять  дисципліни «Податкова система» студентами ІІІ 

курсу спеціальності «Бухгалтерський облік». 

Дана дисципліна сприяє отриманню студентами знань, які необхідні сучасним 

спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння 

знаннями курсу дасть змогу студентам краще зрозуміти функціональні аспекти 

діяльності податкових органів та мотиви поведінки платників податків, набути 

досвіду і усвідомити основні категорії в оподаткуванні. 
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У методичній розробці  висвітлено теми і питання курсу «Податкова система», 

які згідно із робочою програмою винесено для практичної роботи.  

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Практична робота 1. Вирішення задач з визначення 

податкових зобов’язань і податкового кредиту 

2 

2 Практична робота 2.Заповнення податкових накладних 

та податкових декларацій з ПДВ 

2 

3 Практична робота 3. Вирішення задач з визначення 

акцизного податку. Складання податкової декларації 

2 

4 Практична робота 4.Складання розрахунку з акцизного 

податку та мита  

2 

5 Практична робота 5. Визначення валового доходу, 

валових витрат, бази оподаткування та розрахунок суми 

податку 

2 

6 Практична робота 6. Складання податкової звітності з 

податку на прибуток підприємств 

2 

7 Практична робота 7. Обчислення суми фіксованого 

сільськогосподарського податку 

2 

8 Практична робота 8. Заповнення розрахунку ФСП 2 

9 Практична робота 9. Визначення розміру податку з 

доходів фізичних осіб 

2 

10 Практична робота 10. Складання податкової звітності 

(1ДФ) 

2 

11 Практична робота 11.Оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва 

2 

12 Практична робота 12. Обчислення сум плати за землю 2 

13 Практична робота 13.Обчислення сум плати  збору на 

розвиток виноградарства,  садівництва і 

хмелярства 

2 

14 Практична робота 14. Обчислення сум збору за першу 

реєстрацію транспортного засобу 

2 

15 Практична робота 15.Розрахунок єдиного соціального 

внеску 

2 

16 Практична робота 16.Складання звітності по ЄСВ 2 

 Разом 32 
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Практичне заняття 1 

 

Тема: Вирішення задач з визначення податкових зобов’язань та податкового 

кредиту. 

Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та 

оволодіти методикою визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту. 

Зміст виконання завдань 

Необхідно визначити розмір податкових зобов'язань, які нараховані продавцем 

за результатами виконання договору купівлі-продажу товару. 

 

Умови задачі 

Відповідно до договору купівлі-продажу №155 від 02.12.14 підприємство «День» 

реалізує товар (продукти харчування) підприємству ─ покупцю «Вечір». Операції 

виконано в такому порядку: 

05.12 ─ відвантаження товару на загальну суму 1800 грн; 

15.12 ─ отримання оплати від покупця ─ 1800 грн. 

 

Розв'язання 

У процесі реалізації товару у підприємства ─ продавця «День» виникають 

податкові зобов'язання з ПДВ. 

05.12─ податкові зобов'язання = 1800 грн 
%120

%20
 = 300 грн* 

(відбулася перша подія ─ відвантаження товару). 

Оскільки вартість товарів надана з урахуванням ПДВ, то необхідно взяти до 

уваги, що така сума становить 120% реалізаційної вартості товарів без урахування 

ПДВ (100% реалізаційної вартості + 20% ПДВ). 

*Роз’яснення. Для розрахунку сум ПДВ, якщо вартість реалізації (придбання) 

товару відома з урахуванням ПДВ, слід використовувати таку пропорцію: 

1800 грн

 

─     120% вартості реалізації, 

ПДВ         ─       20% вартості реалізації, 

ПДВ = 1800 
%120

%20
  = 1800 

6

1
   = 300 грн. 

15.12. ─ податкові зобов'язання не виникають, оскільки покупцем здійснено 

оплату того товару, який було поставлено раніше, тобто завершено процес реалізації 

(відбулася друга подія процесу реалізації ─ отримання оплати за товар, який було 

відвантажено раніше). 

 

Висновок: розмір податкових зобов'язань за результатами виконання договору 

становить 300 грн. 
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ЗАДАЧА 2 

Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет 

(відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного місяця, якщо підприємство 

реалізує різні види продукції. 

Умови задачі 

Протягом звітного місяця здійснено такі операції. 

1 Реалізовано товарів на території України на суму 50000 грн (без урахування 

ПДВ). 

2 Здійснено первинну емісію цінних паперів на суму 6000 грн. 

3 Нараховано та виплачено заробітну плату робітникам підприємства у розмірі 

10000 грн.  

4. Здійснено обов'язкові відрахування від заробітної плати працівників ─ 4000 

грн. 

5 Закуплено канцелярські товари вітчизняного виробництва на суму 90 грн (з 

урахуванням ПДВ). 

6  Надано шефську допомогу міській лікарні на суму       1500 грн. 

7 Експортовано товарів на суму 180000 грн. 

8 Отримано від постачальника матеріали для виробництва продукції ─ 2000 грн 

(без урахування ПДВ). 

9 Придбано з ПДВ товари, вартість яких включається до 

складу валових витрат виробництва, на суму 24000 грн. 

10 Надано цех у фінансовий лізинг. Отримано винагороду ─ 6000 грн. 

 

Після виконання практичної роботи студент повинен: 

Знати: 

 Порядок визначення  податкового зобов’язання   

 Порядок визначення податкового кредиту; 

 Методику заповнення податкової декларації. 

Вміти: 

 Складати податкову накладну; 

 Вести реєстри отриманих та виданих податкових накладних; 

 Складати податкову декларацію. 

Захист роботи 

1. Який нормативний документ визначає порядок визначення податку на 

додану вартість? 

2. Назвіть які документи складають при податковому обліку ПДВ. 

3. Вкажіть, кому видають оригінал податкової накладної? 

4. Який порядок складання податкової декларації? 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати нормативно – правову базу з ПДВ. 
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 Практичне заняття 2 

 

Тема: Заповнення податкових накладних та податкових декларацій з ПДВ 

Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та 

оволодіти методикою складання податкових документів з обліку податку на додану 

вартість 

Зміст виконання завдань 

Завдання № 1. 

На основі наведених даних про господарські операції СВК «Іскра» за березень 

місяць 20__р. заповнити податкову накладну за господарською операцією №1, 

зробити записи в реєстр виданих та отриманих податкових накладник та скласти 

податкову декларацію. 

Господарські операції за звітний період 

№  Зміст господарських операцій Сума грн. 

1 Виставлено рахунок №11 від 02.03.20__р. МП 

«Крок» за відпущені їм перемички 10 шт. на основі 

рахунку виписана податкова накладна №60 від 

02.03.20__р. 

990 

2 Виставлено рахунок №22 від 25.03.20__р. за 

реалізований автомобіль ВАЗ – 2101 ТзОВ «Імпульс» 

(м. Рівне) продажна ціна якого складає (на основі 

рахунку виписана податкова накладна №64 від 

25.03.20__р.) 

4200 

3 На розрахунковий рахунок СВК «Іскра» (м. Млинів)  

надійшов аванс від ТзОВ «Оріон» за зерно. На суму 

авансу виписана податкова накладна №63 від 

17.03.20__р. 

12000 

4 Прийнято до оплати рахунок №192 від 29.03.20__р. 

ТзОВ «Дубномеханізація» за оренду баштанного 

крана. До рахунку додають податкову накладну 

№111 від 20.03.20__р. 

2400 

5 Виставлено рахунок №19 ВАТ «Дубенський 

цукровий завод» за відвантажений цукор. На основі 

рахунку виписана податкова накладна №61 від 

08.03.20__р. 

24000 

6 Прийнято до оплати рахунок №47 від 11.03.20__р. 

ВАТ «Будівельник» за спорудження складського 

приміщення. До рахунку додають податкову 

накладну №112 від 11.03.20__р. 

6000 

7 З розрахункового рахунку СВК «Іскра» перераховано 

аванс 20.03.20__р.  на ВАТ «Брищанський цегельний 

завод» за цеглу. Від заводу отримана податкова 

накладна №408 від 20.03.20__р. 

1560 

8 Прийнято до оплати рахунок №123 від 11.03.20__р. 700 
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Млинівська РЕС за спожиту електроенергію СВК 

«Іскра» у лютому. До рахунку додають накладну 

№1123 від 11.03.20__р. 

9 Прийнято до оплати рахунок №1010 міськтелекому 

за телефонні переговори за лютий від 02.03.20__р. 

Податкова накладна відсутня. 

420 

 

Довідкові дані 

№ Назва підприємства Індивідуальний 

податковий номер 

платника ПДВ 

1 СВК «Іскра» 145783225781 

2 МП «Крок» 234521783452 

3 ТзОВ «Імпульс» 111523743984 

4 ТзОВ «Оріон» 216324321154 

5 ТзОВ «Дубномеханізація» 176234231234 

6 ВАТ «Дубенський цукровий завод» 189432513427 

7 ВАТ «Будівельник» 143256342543 

8 ВАТ «Брищанський цегельний завод» 273413634254 

9 Млинівська РЕС 227634251123 

10 Млинівський міськтелеком 132346527562 

Методичні вказівки щодо виконання і оформлення 

Податкова накладна не складається якщо обсяг разового продажу товарів (робіт 

послуг) не перевищує двадцяти гривень. При виконанні завдань слід пам’ятати що 

податкову декларацію до податкового органу подають за двома формами: повною і 

скороченою. Повна подається якщо обсяги оподатковуваних ПДВ операцій (без 

ПДВ) яких досягли за останні 12 календарних місяців 3600 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. Податкові копії не дозволяються. Декларацію подають 

незалежно від того було у звітному періоді в підприємства податкове зобов’язання 

чині тобто незалежно від стану їх фінансово – господарської діяльності. Декларація 

заповняється від руки чорнильною чи кульковою ручкою без жодних виправлень; в 

рядках де відсутні дані для заповнення має бути проставлений прочерк. Суми 

обороту та податку в декларації проставляють у гривнях без копійок з відповідним 

округленням за загальновстановленими правилами. Дані наведені в декларації 

мають відповідати даним фінансового обліку та даним реєстрів податкового обліку 

достовірність даних підтверджується підписом платника якщо платник фізична 

особа в інших випадках підписами відповідних посадових осіб та печаткою а в разі 

подання в електронному вигляді – електронним підписом. 

Для заповнення податкових документів слід скористатися довідковими даними. Так 

для заповнення декларації слід скористатися такими реквізитами: 

 Ідентифікаційний номер СВК «Іскра» за ЄДРПОУ – 14578388; 

 Адреса: Рівненська область, Млинівський р-н, с. Війниця, вул.. Народна, 

б.7; 
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 Податковий орган – Млинівська міжрегіональна державна податкова 

інспекція; 

 Номер свідоцтва як платника ПДВ – 777341; 

 Дата подання – 20 число місяця наступного за звітним; 

 Керівник – Бойко В.А., головний бухгалтер – Сірко А.Л. 

Після виконання практичної роботи студент повинен: 

Знати: 

 Порядок складання податкової накладної;  

 Порядок складання реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; 

 Методику заповнення податкової декларації. 

Вміти: 

 Складати податкову накладну; 

 Вести реєстри отриманих та виданих податкових накладних; 

 Складати податкову декларацію. 

Захист роботи 

1. Який нормативний документ визначає порядок визначення податку на 

додану вартість? 

2. Назвіть які документи складають при податковому обліку ПДВ. 

3. Вкажіть, кому видають оригінал податкової накладної? 

4. Який порядок складання податкової декларації? 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати нормативно – правову базу з оподаткування акцизного збору. 

 

Практичне заняття 3 

 

Тема: Вирішення задач з визначення акцизного податку.  

Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та 

оволодіти методикою складання податкових документів з обліку акцизного податку 

Зміст виконання завдань 

 

Визначити суму акцизного збору, що має сплатити ТОВ «Бормотуха», 

контрактну вартість із урахуванням непрямих податків та ціну 1 л вина. 

Умови задачі 

ТОВ «Бормотуха» ─ виробник алкогольних напоїв та пива відвантажило в 

звітному періоді покупцю ТОВ «Шара» вина виноградні натуральні в об’ємі 1500 л. 

Оплата у звітному періоді не отримана. Контрактна вартість становить 15240 грн без 

ПДВ (без акцизного збору). 

Ставка акцизного збору становить 0,25 грн за 1 л. 

Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена в грошовому еквiвалентi до 

фiзичної одиницi вимiру товару, обчислюється таким чином: 

─ при застосуваннi ставки акцизного збору у гривнях за формулою 

                  А = С х К,                                                

де  А - сума акцизного збору;  

      С - ставка акцизного збору;  



 11 

      К - кiлькiсть товару, визначена у фiзичних одиницях вимiру, визначених 

вiдповiдним законом; 

─ при застосуваннi ставки акцизного збору в євро за формулою 

                               А = С х Є х К,                                           

де А - сума акцизного збору;  

     С - ставка акцизного збору;  

      Є - курс гривнi до євро  станом на перший день вiдповiдного кварталу;  

       К - кiлькiсть товару, визначена у фiзичних одиницях вимiру, визначених 

вiдповiдним законом. 

Обчислення суми акцизного збору з дизельного палива здiйснюється окремо за 

кожним видом дизельного палива, облiк якого ведеться при зберiганнi та реалiзацiї 

залежно вiд вмiсту масової частки сiрки, iз застосуванням установлених законом 

вiдповiдних ставок акцизного збору на дизельне паливо залежно вiд вмiсту масової 

частки сiрки.  

 Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена у вiдсотках до обороту з 

реалiзацiї, обчислюється в такому порядку. 

Спочатку визначається оподаткований оборот за встановленими виробником або 

iмпортером максимальними роздрiбними цiнами без урахування податку на додану 

вартiсть та акцизного збору, окремо за кожним видом товару (продукцiї) за 

формулою 

              о = (м - а - п) х к,                                 

де  о - оподатковуваний оборот.  

      м - максимальна роздрiбна цiна за кожним видом товару (продукцiї);  

       а - сума акцизного збору в складi максимальної роздрiбної цiни; 

    п - сума податку на додану вартiсть у складi максимальної роздрiбної цiни;  

    к - кiлькiсть товару в одиницях вимiру, на якi встановлено максимальну 

роздрiбну цiну.     Пiсля визначення оборотiв із реалiзацiї 

обчислюється сума акцизного збору за кожним видом товару, на який встановлено 

максимальну роздрiбну цiну, за формулою 

                                        а = с х о,                                            

де  а - сума акцизного збору за ставками у вiдсотках до обороту з реалiзацiї за 

кожним видом товару;  

      с - ставка акцизного збору у вiдсотках до обороту з реалiзацiї;  

      о - оподатковуваний оборот за кожним видом товару.  

 Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена одночасно у вiдсотках до 

обороту з реалiзацiї та у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї), 

обчислюється шляхом додавання сум акцизного збору, обчислених за такими 

ставками за кожним видом товару за кожною максимальною роздрiбною цiною 

окремо, за формулою 

              а = а1 +  а2 ,                                        

де а1 - сума акцизного збору, обчислена за ставками у вiдсотках до обороту з 

реалiзацiї;  

      а2 - сума акцизного збору, обчислена за ставками у твердих сумах з одиницi 

реалiзованого товару (продукцiї). 
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Пiсля визначення сум акцизного збору за кожним видом товару, на який 

встановлено максимальну роздрiбну цiну, визначається сума податкового 

зобов'язання, обчислена одночасно за ставками у вiдсотках до обороту з реалiзацiї та 

за ставками у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) за 

формулою 

                А = ∑а,                                          

де А - сума податкового зобов'язання; 

     а - сума акцизного збору, обчислена за кожною макси-мальною роздрiбною 

цiною за кожним видом товару; 

     ∑ - знак суми. 

 

 

Практичне заняття 4 

 

Тема: Складання розрахунку з акцизного податку та мита 

Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та 

оволодіти методикою складання податкових документів з обліку акцизного податку 

та мита 

Зміст виконання завдань 

Завдання № 1. 

Визначити суму акцизного податку та скласти «Декларацію акцизного податку» за 

грудень 20__р. використовуючи дані про обороти з реалізації підакцизних товарів на 

підприємстві «Злагода» 

номер Код 

виробів 

згідно з 

УКТЗЕД 

Назва товару  кількість Ставка 

акцизного 

податку з 

одиниці 

виміру 

(євро, 

грн.) 

Нарахована 

сума 

акцизного 

податку, 

грн. 

1 220300 Пиво 

солодове 

л 250 0,74 грн. 

за 1 л 

 

2 2204211000 Вина 

виноградні 

натуральні 

л 100 0,01 грн. 

за 1 л 

 

3 220410 Вина ігристі 

шампанське 

л 150 3,1 грн. за 

1 л 

 

4 2208 Спирт 

етиловий 

л 100 42,12 грн. 

за 1 л 

 

5 2208201200 Спиртові 

дистилятори 

л 500 20 грн. за 

1 л 

 

       

Разом      
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Завдання №2. 

Визначити ціну реалізації однієї пляшки бренді міцністю 40% у перерахунку на 

100% спирт за оптовими цінами, суму АП і ПДВ (ставка АП – 42,12 грн. за 1 л 100% 

- ного спирту). Місткість тари (пляшок лікеру) – 0,5 л. 

Завдання № 3. 

Визначити суму мита, АП, які підлягають сплаті до бюджету. За 10 тис. пачок 

імпортованих цигарок (20 шт. в одній пачці) при ставці 96,21 грн. за 1000 шт. 

(максимальна роздрібна ціна без ПДВ та АП - 12 грн., ставка акцизного податку  у 

відсотках до обороту – 25%). 

Методичні вказівки щодо виконання і оформлення 

Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених 

на митній території України, визначаються платником податку самостійно виходячи 

з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на 

дату виникнення податкового зобов’язання (згідно ст. 226 Податкового кодексу 

України). Податок з товарів (продукції), на які встановлені ставки податку в 

іноземній валюті, сплачуються у національній валюті і розраховується за офіційним 

курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ, що діє на перший день 

кварталу, в якому здійснюється реалізація товарів і залишається незмінним 

протягом кварталу.  

Для виконання завдання 2, а саме підрахунку ціни одиниці продукції та визначення 

суми акцизного збору слід скористатися даними таблиці 1. 

Таблиця 1 

РОЗМІР 

мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв 

вітчизняного виробництва 

Код  
виробів згідно з 

УКТЗЕД  

Опис товару  Мінімальна ціна за 1 літр 
100-відсоткового спирту, 

гривень 

Роздрібна 
ціна вина або 

винного 
напою                оптово-

відпускна  
роздрібна  

2208 30 - 2208 90 

220600, крім  
2206 0031 00 
2206 0051 00 
2206 0081 00 

Горілка та лікеро-горілчані 
вироби 

інші зброджені напої, суміші із 
зброджених напоїв та суміші 
зброджених напоїв  
з безалкогольними напоями 

68,05 89,8  

  

2208 20 

Спиртові дистиляти та 
спиртні напої, одержані 
шляхом перегонки 
виноградного вина або 
вичавок винограду: 

  

 коньяк три зірочки 95,35 131,6 

 коньяк чотири зірочки 106,3 146,7 

 коньяк п'ять зірочок 120,8 166,7 

 інші спиртові дистиляти та 95,35 131,6 



 14 

спиртні напої 

2204, 2205 Вина:    

 у скляній тарі місткістю 0,7 л   12 

 в іншій тарі місткістю 1 л   12 

 

 

Після виконанняч практичної роботи студент повинен: 

Знати: 

 Порядок нарахування акцизного збору та мита;  

 Методику заповнення податкової документації. 

Вміти: 

 Розраховуваим суму АЗ та мита; 

 Складати податкові розрахунки. 

Захист роботи 

1. Який нормативний документ визначає порядок визначення суми акцизного 

збору та мита? 

2. Дайте визначення акцизному податку та миту. 

3. Вкажіть платників акцизного податку. 

4.  Вкажіть платників мита. 

5. Вкажіть що є об’єктом оподаткування для цих податків? 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати нормативно – правову базу з оподаткування податку з прибутку 

підприємств. 

 

 

Практичне заняття 5 

Тема: Визначення валового доходу, валових витрат, бази оподаткування та 

розрахунок суми податку 

Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та 

оволодіти методикою розрахунку суми валового доходу, валових витрат, бази 

оподаткування та суми податку з прибутку підприємств 

Зміст виконання завдань 

Завдання № 1. 

 Розрахувати суму валових доходів та валових витрат за І квартал 20__ р. 

використовуючи наступні дані: 

 Отримано кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Агрофірма Марянівська»  

від продажу товарів – 36000 грн.; 

 Сплачено штрафи за рішенням суду – 1200 грн.; 

 При перерахунку сум податкових зобов’язань за завершеним довготерміновим 

договором виявлено заниження сум податкових зобов’язань у попередніх 

податкових періодах – 7300 грн.; 

 За результатами перерахунку 31.03.20__р. виявлено позитивну курсову 

різницю за валютними цінностями – 1250 грн.; 

 Нараховано заробітну плату працівникам апарату управління – 3800 грн.; 

 Безкоштовно одержані основні засоби – 7000 грн.; 
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 Придбано підприємством акції для перепродажу – 3000 грн.; 

 За рішенням арбітражного суду отримано штрафи за несвоєчасну оплату 

товарів – 3150 грн.; 

 Отримано відшкодування страхової суми за збитки  -  3500 грн.; 

 Прийнято до оплати рахунок постачальника за отримане пальне – 800 грн.; 

 Відвантажено згідно з товарно – транспортною накладною попередньо 

оплачену продукцію (в т. ч. ПДВ) – 2800 грн.; 

 Оприбутковано від ліквідації основних засобів матеріали – 550 грн.; 

 Перераховано суму відрахувань до Пенсійного фонду – 3250 гр.; 

 Перераховано суму ПДВ до Державного бюджету – 1215 грн.; 

 Витрачено на поточний і капітальний ремонт – 5600 грн.; 

 Сплачено суму податку на прибуток – 1185 грн.; 

 Сплачено податок на рекламу – 800 грн.; 

 Від продажу акцій отримано виручку – 3500 грн. 

Завдання 2. 

На основі наведених господарських операцій зробити необхідні розрахунки та 

заповнити відповідний додаток до декларації про прибуток підприємства «Іскра». 

 Придбано ліцензію на право торгівлі – 450 грн.; 

 Реалізована рецептура виготовлення бальзаму «Прикарпатський», котру 

облікували у складі нематеріальних активів за ціною 17252 грн. (вартість 

продажу без ПДВ); 

 На розрахунковий рахунок надійшла виручка за реалізовану рецептуру - ? 

грн.; 

 Нарараховано ПДВ від реалізації - ? грн.; 

 Визначено і списано фінансовий результат від реалізації рецептури - ? грн. 

Завдання 3. 

На основі наведених данних зробити розрахунок: 

 Сукупний валовий дохід СП «Млинів комбікормовий завод» за ІІІ квартал 

20__р. становить 390 тис. грн.; 

 Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових 

доходів 40 тис. грн.; 

 Загальна сума валових витрат – 200 тис. грн.; 

 Витрати, які виключаються зі складу валових витрат – 30 тис. грн.; 

Визначити:  

1. Валовий дохід; 

2. Оподатковуваний прибуток; 

3. Податок на прибуток. 

 

Методичні вказівки щодо виконання і оформлення 

Виконуючи завдання практичної роботи слід користуватися податковим кодексом 

від 02.12.2010 року в якому дано перелік валових доходів та валових витрат, які 

включаються до складу об’єкта оподаткування та ті, які виключаються із його 

складу. 
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Оподатковуваний прибуток визначають як різницю між скоригованим валовим 

доходом і сумою скоригованих валових витрат та сумою скоригованих 

амортизаційних відрахувань. 

Скоригованим валовим доходом називають сукупний валовий дохід зменшений на 

суму доходів , які за змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів для 

оподаткування. 

 

На основі попередніх даних зробити необхідні записи в таблиці. 

Підприємство Скори-

гований 

дохід,  

тис. грн. 

Валові 

витрати,  

тис. грн. 

Оподат- 

ковуваний 

прибуток, 

тис. грн. 

% ставка 

оподатку- 

вання 

Податок, 

тис. грн. 

ТОВ 

«Агрофірма 

Марянівська» 

     

СВК «Іскра»      

СП «Млинівсь 

кий 

комбікормо 

вий завод» 

     

 

Після виконанняч практичної роботи студент повинен: 

Знати: 

 Перелік платників податку;  

 Склад об’єкту оподаткування; 

 Методику визначення суми податку; 

 Порядок оподаткування операцій особливого виду. 

Вміти: 

 Визначати суму валових доходів: 

 Визначати суму валових витрат; 

 Визначати оподатковуваний прибуток; 

 Визначати податку з прибутку підприємств. 

Захист роботи 

1. Який нормативний документ визначає порядок визначення  податку з 

прибутку підприємств? 

2. Назвіть платників податку. 

3. Що таке валові доходи, валові витрати та амортизаційні відрахування? 

4. Як визначити об’єкт оподаткування? 

5. Яка ставка податку? 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати методику заповнення податкової декларації по податку з прибутку 

підприємств.  
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Практичне заняття 6 

  

Тема: Складання податкової звітності з податку на прибуток підприємств 

Мета проведення заняття: оволодіти методикою складання податкової декларації 

податку з прибутку підприємств  

 

Зміст виконання завдань 

Завдання № 1. 

Використовуючи дані  попередньої практичної роботи (інструкційна картка №4 

завдання 1) скласти податкову декларацію.  

Методичні вказівки щодо виконання і оформлення 

Декларацію про прибуток підприємств складають за формую, затвердженою ДПА 

України. 

У декларації вказують передбачені формою показники. У разі не заповнення того чи 

іншого рядка через відсутність операцій, в ньому ставиться прочерк. 

Якщо окремі рядки декларації не заповнюють через відсутність операцій, 

підприємство не подає податковому органу додатки. 

Декларацію заповнюють у тисячах гривень з одним десятковим знаком. 

Достовірність інформації у податковій декларації підтверджують підписи керівника 

підприємства і головного бухгалтера або спеціаліста, який веде облік та засвідчують 

печаткою. 

Для виконання завдання слід скористатися такою інформацією: 

1. Платник податку: Агрофірма Марянівська; 

2. Місце розташування: м. Млинів, вул. В. Поліщука 10; 

3. Іден. № 12345714; 

4. Керівник: Ігнацевич В.Л., інд. №1231541610; 

5. Головний бухгалтер: Сірко А.І., інд № 1731819201. 

Після виконанняч практичної роботи студент повинен: 

Знати: 

 Перелік платників податку;  

 Склад об’єкту оподаткування; 

 Методику визначення суми податку; 

 Порядок складання податкового розрахунку  

Вміти: 

 Визначати суму податку з прибутку підприємств; 

 Складати розрахунок податку  

Захист роботи 

1. Який нормативний документ визначає порядок визначення  податку з 

прибутку підприємств? 

2. Назвіть платників податку. 

3. Вкажіть, що включає в себе об’єкт оподаткування? 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати нормативно – правову базу з майнового та земельного оподаткування. 
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Практичне заняття 7 

 

Тема: Обчислення суми фіксованого сільськогосподарського податку 

Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та 

оволодіти методикою розрахунку сум фіксованого сільськогосподарського податку  

Зміст виконання завдань 

Завдання № 1. 

Визначити суму фіксованого сільськогосподарського податку за даними СВК 

«Світанок» на 20__ рік (код 23456711). 

Умова для виконання завдання 

Види 

сільськогосподарських 

угідь 

Площа, га Грошова оцінка 

1 га, грн. 

Сума податку, 

грн. 

Рілля 5040 5569  

Сіножатті 304 1620  

Пасовища 520 1472  

Багаторічні 

насадження 

50 5960  

 

Завдання №2 

Сільськогосподарське підприємство орендує в поточному році 4 тис. га ріллі. 

Грошова оцінка її в даній області становить 18000 грн. за 1 га. Взначити суму 

фіксованого сільськогосподарського податку в поточному році та строки його 

сплати до бюджету. 

Завдання №3.  

Скласти податкову декларацію з фіксованого сільськогосподарського податку на 

основі даних завдання 1. 

Методичні вказівки щодо виконання і оформлення 

При податковому обліку податку слід пам’ятати що сільськогосподарські 

товаровиробники  щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року 

подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням 

платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію 

на поточний рік за формою передбаченою податковим кодексом. Сплата податку 

проводиться щомісячно  протягом 30 календарних днів що настають за останнім 

днем податкового (звітного) місяця у розмірі третини суми податку визначеної на 

кожний квартал від річної суми податку у таких розмірах: 

 У І кварталі – 10 відсотків; 

 У ІІ кварталі – 10 відсотків; 

 У ІІІ кварталі – 50 відсотків; 

 у IV кварталі – 30 відсотків. 

Розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель 

водного фонду для сільськогосподарських товаровиробників залежить від категорії 

(типу) земель їх розташування та становить у відсотках бази оподаткування.  

Дані для заповнення розрахунку: 
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 Адреса платника: смт. Млинів, вул. Гагаріна 16; 

 Розрахунок подається до Млинівської міжрегіональної податкової інспекції; 

 Дата подання – 31.01. 20__р.; 

 Керівник – Семенюк К.Л., головний бухгалтер – Ващук Л. І. 

Після виконанняч практичної роботи студент повинен: 

Знати: 

 Порядок нарахування фіксованого сільськогосподарського податку;  

 Методику заповнення податкової декларації. 

Вміти: 

 Розраховуваим суму фіксованого сільськогосподарського податку; 

 Складати податкову декларацію. 

Захист роботи 

1. Який нормативний документ визначає порядок визначення суми 

фіксованого сільськогосподарського податку? 

2. Перерахуйте платників фіксованого сільськогосподарського податку. 

3. Вкажіть що є об’єктом а що базою оподаткування податком? 

4. Які ставки податку застосовують? 

5. Вкажіть до якого періоду подається податкова деклараці з податку  та 

здійснюється його оплата? 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати нормативно – правову базу з оподаткування єдиного державного 

соціального внеску. 

 

Практичне заняття 8 

Тема: Заповнення розрахунку ФСП 

Мета проведення заняття: оволодіти методикою розрахунку ФСП 

Зміст виконання завдань 

 

Завдання 1.  Загальна площа землі селянсько-фермерського господарства складає 

39,74  гектари землі.  Місцева рада оцінила один гектар землі в сумі4404  грн. 

Визначити суму фіксованого сільськогосподарського податку і варіанти його 

сплати на протязі податкового року. 

Завдання №2 

Загальна площа землі селянсько-фермерського господарства складає 

191,37 гектари землі.  Із них13,9 гектари земель водного фонду.  Місцева рада 

оцінила один гектар землі в сумі 3812  грн.  Визначити суму фіксованого 

сільськогосподарського податку і варіанти його сплати на протязі 

податкового року. 

Завдання №3 

Загальна площа землі селянсько-фермерського господарства складає 

39,74  гектари землі.  Із них10,1  гектари землі з багаторічними насадженнями. 

Місцева рада оцінила один гектар землі в сумі 4404  грн.  Визначити суму 

фіксованого сільськогосподарського податку. Заповнити розрахунок ФСП 

Використовуючи дані  завдання 1 скласти податкову звітність. 
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Відмітка про одержання (штамп ДПІ) 

           
ЗАТВЕРДЖЕНО 

   

           

Наказ Державної 

податкової 

 

           

адміністрації 

України 

  

           

від 2 грудня 2003 р. 

№32 

  

                   
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ 

1 

Звітний розрахунок        
    

       
   

  

Новий звітний розрахунок   
  

Уточнюючий 

розрахунок     
Юридична 

особа       

На 2 0 
  

  
рік 

    
  

  
    

За нововідведені земельні 

ділянки 
  

      

                          
2 

Повна назва платника:     

                                                  

                          

3 
Ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ                      

Код виду економічної діяльності (КВЕД)     .     .   

                          

4 Код організаційно-правової форми господарювання 
        

        
Код форми 

власності 
    

                          

5 

Місцезнаходження платника:   Поштовий індекс           

                            Міжміський код           

  

            

  Телефон               

E-mail   Факс               

                          

6 

До державної податкової інспекції (адміністрації) в: 

_____________________________________________________

________ 

  

                          
7 

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта оподаткування 

за КОАТУУ 
                    

                 

Одиниця виміру - грн. коп. 

№ з/п Категорія земель 

Загальна сума нарахованого 

земельного податку, що підлягає 

сплаті (грн., коп.) 

1 2 3 

  Землі сільськогосподарського призначення, всього                 .     

  у тому числі:   
         

  

1.1 у межах населених пунктів                 .     

1.2 за межами населених пунктів                 .     

2 Землі населених пунктів                 .     

3 Землі несільськогосподарського призначення, за межами 

населених пунктів 
                .     

4 Разом нараховано податку за поточний рік                 .     

  у тому числі за базові податкові (звітні) місяці поточного року                       

4.1 січень                 .     

4.2 лютий                 .     

4.3 березень                 .     
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4.4 квітень                 .     

4.5 травень                 .     

4.6 червень                 .     

4.7 липень                 .     

4.8 серпень                 .     

4.9 вересень                 .     

4.10 жовтень                 .     

4.11 листопад                 .     

4.12 грудень                 .     

                          

5 
Нараховано податку за ________ рік за даними раніше поданого 

розрахунку, що уточнюється* 

 (р. 4 розрахунку, що уточнюється) 

                .     

  

у тому числі в розрізі базових податкових (звітних) місяців за 

даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється 

           5.1 січень (р. 4.1 розрахунку, що уточнюється)*                 .     

5.2 лютий (р. 4.2 розрахунку, що уточнюється)*                 .     

5.3 березень (р. 4.3 розрахунку, що уточнюється)*                 .     

5.4 квітень (р. 4.4 розрахунку, що уточнюється)*                 .     

5.5 травень (р. 4.5 розрахунку, що уточнюється)*                 .     

5.6 червень (р. 4.6 розрахунку, що уточнюється)*                 .     

5.7 липень (р. 4.7 розрахунку, що уточнюється)*                 .     

5.8 серпень (р. 4.8 розрахунку, що уточнюється)*                 .     

5.9 вересень (р. 4.9 розрахунку, що уточнюється)*                 .     

5.10 жовтень (р. 4.10 розрахунку, що уточнюється)*                 .     

5.11 листопад (р. 4.11 розрахунку, що уточнюється)*                 .     

5.12 грудень (р. 4.12 розрахунку, що уточнюється)*                 .     

                          
6 Сума податку, яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з 

виправленням помилки* (р. 4 – р. 5), якщо р. 4 > р. 5 
                .     

  у тому числі в розрізі базових податкових (звітних) місяців                       

6.1 січень                 .     

6.2 лютий                 .     

6.3 березень                 .     

6.4 квітень                 .     

6.5 травень                 .     

6.6 червень                 .     

6.7 липень                 .     

6.8 серпень                 .     

6.9 вересень                 .     

6.10 жовтень                 .     

6.11 листопад                 .     

6.12 грудень                 .     

                          
7 Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з 

виправленням помилки* (р. 5 – р. 4), якщо р. 5 > р. 4 
                .     

  у тому числі в розрізі базових податкових (звітних) місяців                       

7.1 січень                 .     

7.2 лютий                 .     

7.3 березень                 .     

7.4 квітень                 .     
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7.5 травень                 .     

7.6 червень                 .     

7.7 липень                 .     

7.8 серпень                 .     

7.9 вересень                 .     

7.10 жовтень                 .     

7.11 листопад                 .     

7.12 грудень                 .     

                          

8 

Сума штрафу (нараховується платником самостійно відповідно до 

пункту 17.2 статті 17 Закону України “Про порядок погашення 

зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними 

цільовими фондами”)* (р. 6 x 5 %) 

                .     

9 Зміст помилки*: 

  

                          
        Відповідно до підпункту "б" пункту 17.2 статті 17 Закону  України від 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок 

погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із  змінами та  

доповненнями)  до  цього  звітного   розрахунку   додається(ються) уточнюючий(і) розрахунок(ки) за 

"_______________________"  (минулий(і) період(и). 

                          Дата заповнення розрахунку (дд. мм. рррр)     .     .         

       

                          Керівник підприємства 

 

            

 

        

         

      

             (ініціали та прізвище)   (підпис) 

         

                   

М. П. 
     Головний бухгалтер 

  

          

  

        

         

      

             (ініціали та прізвище)   (підпис) 

         

      

          

          Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами ДПІ (ДПА) 
           

                          Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової 

звітності 

"___" ________________ 200 

__ р.   

       

                   

  

     (підпис, прізвище посадової особи ДПІ (ДПА) 

     

  

       

                   

  

     За результатами камеральної перевірки розрахунку (потрібне позначити): 
     

  

       

                   

  

     порушень (помилок) не 

виявлено 

складено акт від "__" _____________ 200__р. № 

__________ 
 

  

       

                   

  

     "__"________________ 200 __ р. 

             

  

               (підпис, прізвище посадової особи ДПІ (ДПА))             
     

                           

Практичне заняття 9 

Тема: Визначення розміру податку з доходів фізичних осіб 

Мета проведення заняття: оволодіти методикою розрахунку податку з доходів 

фізичних осіб 

Зміст виконання завдань 

Завдання №1. 

Розрахувати суму сукупного оподатковуваного доходу, якщо в травні місяці доходи 

громадянки характеризуються такими операціями: 
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1. Нараховано заробітну плату – 850 грн.; 

2. Членом сімї першого ступеня споріднення сплачено за рахунок даного 

громадянина страхові внески за договором добровільного страхування – 150 

грн.; 

3. Аліменти за рішенням суду – 100 грн. 

Завдання № 2. 

Розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб маючи такі дані: 

Відомість нарахування заробітної плати працівникам СВК «Іскра» 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Нарахована 

зарплата, 

грн. 

Примітка 

1 Ткачук Олег Дмитрович директор 1500 - 

2 Стрільчук Марія Сергіївна гол. бух. 1300 Матір 2-х 

дітей віком 

до 18 років 

3 Дроботюк Ольга Вікторівна бухгалтер 950 вдова 

4 Барабаш Тетяна Василівна касир 820 студентка 

5 Сироватка Наталія Василівна обліковець 805 в т.ч. 

матеріальна 

допомога 

200 

- 

6 Хомич Оксана Василівна ревізор - 

контролер 

910 - 

7 Войтюк Назар Дмитрович шофер 1125 Чорнобилець 

І категорії 

8 Губиш Петро Семенович механік 820 в т. ч. 

аліменти 250 

- 

9 Таран Катерина Миколаївна зав. складу 920 Самотня 

матір дитини 

12 років 

10 Омельчук Сергій Андрійович електрик 865 - 

11 Строцюк Роман Семенович тракторист 1100 Інвалід ІІ 

групи 

12 Шишко Ганна Олександрівна зав. ферма 890 Утримує 

дитину - 

інваліда 

13 Окунь Марина Федорівна доярка 1020 Особа, яка 

перебувала 

на блокадній 

території 

колишнього 

Ленінграда 

14 Бойко Вадим Леонідович вет. лікар 1950 Має 3-х 

дітей 
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Завдання № 3. 

Розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню 

платнику податку у зв’язку із нарахуванням податкового кредиту. У одного із 

батьків сума нарахованого доходу за 20__р. за основним місцем роботи склала 6300 

грн. Утримано податку в сумі 786 грн. Ним сплачено у цьому році за навчання сина 

у вищому навчальному закладі 1500 грн., що підтверджується квитанціями до 

прибуткових ордерів. 

Завдання № 4. 

  Розрахувати  податок з суми орендної плати,  якщо в договорі оренди розмір 

щомісячної орендної плати визначено в сумі 1500 грн. Мінімальна сума 

щомісячного орендного платежу розрахована в сумі 1450 грн. 

Завдання № 5. 

Розрахувати податок з суми нарахованих дивідентів. У травні місяці громадянину К. 

нараховано дивідентів у сумі 450 грн. 

Завдання № 6. 

Розрахувати податок від інвестиційного прибутку. 

Громадянин Г. в квітні місяці придбав акції автобусного заводу на загальну суму 

8500 грн., а втравні реалізував їх за сумою 8900 грн. Поряд з цим він реалізував 

цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, на загальну уму 1200 грн. 

Витрати понесені на придбаня, цінних паперівемітовані Міністерством фінансів 

України,   становили 1100 грн.                         

Податкова соціальна пільга застосовується  для осіб, які отримують доходи лише у 

вигляді заробітної плати (згідно ст. 169 Податкового кодексу). 

Ставка податку становить: 

 15% бази оподаткування щодо доходів, одержаних у тому числі, але не 

виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат; 

 17% якщо сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці 

перевищує десятикратний розмір мінімальної зарплати; 

 5% бази оподаткування щодо зараховуваного доходу у вигляді дивідендів. 

Після виконання практичної роботи студент повинен: 

Знати: 

 Перелік платників податку;  

 Склад об’єкту оподаткування; 

 Методику визначення суми податку; 

 Порядок застосування податкової пільги. 

Вміти: 

 Визначати суму податку з доходів фізичних осіб 

Захист роботи 

1. Який нормативний документ визначає порядок визначення  податку з 

доходів фізичних осіб? 

2. Назвіть платників податку. 

3. Вкажіть, що включає в себе загально річний та загально місячний 

оподатковуваний дохід? 
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4. Вкажіть, який порядок застосування податкової соцпільги в поточному 

році? 

Завдання для самостійної роботи 

Скласти таблицю «Податкові пільги у 20__ р. : кому, скільки та за яких умов» 

 

 

Практичне заняття 10 

Тема: Складання податкової звітності  

Мета проведення заняття: оволодіти методикою складання податкового 

розрахунку податку з доходів фізичних осіб (1 ДФ)  

Зміст виконання завдань 

Завдання № 1. 

Використовуючи дані  попередньої практичної роботи (інструкційна картка № 8) 

скласти податкову звітність. 

Методичні вказівки щодо виконання і оформлення 

Для складання відповідного розрахунку необхідно пам’ятати, що 

сільськогосподарський виробничий кооператив «Іскра» (надалі СВК) знаходиться у 

Рівненській області, Млинівського району, село Війниця. Дане підприємство 

займається виробництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарської 

продукції, а також наданням певних послуг. Підприємство працює на загальних 

підставах. 

Індивідуальний податковий № платника податку – 037658142136. 

 

Після виконання практичної роботи студент повинен: 

Знати: 

 Перелік платників податку;  

 Склад об’єкту оподаткування; 

 Методику визначення суми податку; 

 Порядок застосування податкової пільги; 

 Порядок складання податкового розрахунку (1ДФ). 

Вміти: 

 Визначати суму податку з доходів фізичних осіб; 

 Складати розрахунок податку.  

 

Захист роботи 

1. Який нормативний документ визначає порядок визначення  податку з 

доходів фізичних осіб? 

2. Назвіть платників податку. 

3. Вкажіть, що включає в себе загальнорічний та загальномісячний 

оподатковуваний дохід? 

4. Вкажіть, який порядок застосування податкової соцпільги в поточному 

році? 
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Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати та законспектувати тему: «Порядок надання річної декларації про 

майновий стан та доходи фізичних осіб» 

 
 

Практичне заняття 11 

Тема: Оподаткування суб’єктів малого підприємництва 

Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та 

оволодіти методикою складання податкових документів з обліку єдиного податку 

Зміст виконання завдань 

Завдання № 1. 

Скласти розрахунок єдиного податку на підставі показників МП «Альфа» за 20__ 

року (Податок сплачується заставкою 10%). 

Номер Показники для обчислення єдиного податку Сума грн. 

1 Середньооблікова чисельність платників 45 

2 Дохід (виручка) від реалізації всього з початку 

року 

348900 

3 Дохід від реалізації основних фондів з початку 

року 

18000 

4 Внески нараховані на суму дивідендів 20400 

5 Фактично нараховано і сплачено податку з 

початку року 

22900 

Завдання 2. 

Визначити суму єдиного податку яку має заплатити платник податку Борис М. А. - 

фізична особа та скласти відповідні податкові документи якщо підприємець планує 

здійснювати декілька видів господарської діяльності: 

 Роздрібну торгівлю продовольчими товарами; 

 Переробкою м’яса та рибопродуктів; 

 Надання послуг автостоянки. 

Згідно з рішенням місцевої районної ради встановлено такі ставки єдиного податку 

на місяць: роздрібна торговельна діяльність продовольчими товарами – 200 грн. 

переробка м’яса та рибопродуктів – 180 грн. надання послуг автостоянки – 100 грн. 

Платник єдиного податку використовує працю двох найманих працівників. 

Завдання 3. 

Розрахувати суму податку приватного підприємця Лебедя І.М., та скласти 

Декларацію про доходи одержані ним доходи якщо: за рік 20__р. Лебідь І.М. 

одержав дохід: 

 за місцем основної роботи АТП "Діброва" 6900 грн., утримано податку 1035 

грн.;  

 спадщина – 60000 грн., сума утриманого податку – 3000 грн.; 

 подарунок – 5000 грн. 
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Методичні вказівки щодо виконання і оформлення 

Об’єктом оподаткування для юридичної особи є сума виручки від реалізації 

продукції (товарів робіт послуг) без урахування акцизного податку та ПДВ залежно 

від рішення платника єдиного податку щодо ставки. 

Платник податку при зайнятті різними видами діяльності повинен сплачувати 

максимальну суму єдиного податку встановлену місцевою владою та додатково за 

кожну найману особу 50% від суми єдиного податку. Для платника єдиного податку 

– фізичної особи встановлюються звітні періоди що дорівнюють кварталу. Протягом 

п’яти днів після закінчення звітного періоду (кварталу) платник податку подає до 

податкового органу звіт встановленої форми в якому зокрема зазначаються: 

 Види підприємницької діяльності які здійснювалися протягом звітного 

кварталу; 

 Фактична чисельність працівників у звітному кварталі; 

 Сума фактично сплаченого єдиного податку у звітному кварталі; 

 Обсяг виручки від реалізації товарів (робіт послуг) за звітний квартал 

наростаючим підсумком з початку року. 

Для складання розрахунків слід скористатися такими даними: 

 ідентифікаційний код: МП «Альфа» - 24356716; 

Борис М.А. – 2751642780; 

Лебідь І.М. – 1923465723. 

 адреса 

Після виконання практичної роботи студент повинен: 

Знати: 

 Порядок нарахування єдиного податку;  

 Методику заповнення податкової документації. 

Вміти: 

 Розраховувати суму єдиного податку; 

 Складати податкові документи. 

Захист роботи 

1. Який нормативний документ визначає порядок визначення суми єдиного 

податку. 

2. Перерахуйте платників єдиного податку. 

3. Вкажіть що є об’єктом а що базою оподаткування податком? 

4. Які ставки податку застосовують? 

5. Вкажіть до якого періоду подаються податкові документи з податку  та 

здійснюється його оплата? 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати нормативно – правову базу з оподаткування земельного податку 

 

Практичне заняття 12 

  

Тема: Обчислення сум плати за землю 

Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та 

оволодіти методикою розрахунку суми земельного податку 
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Зміст виконання завдань 

Завдання № 1. 

Визначити суму земельного податку за даними СВК «Світанок» на 20__ р.  

 

Земельні ділянки Площа, 

га 

Грошова 

оцінка 1 га, 

грн. 

Ставки Сума земельного 

податку, грн. 

Рілля 1631 5560   

Сіножатті 228 1280   

Пасовища 130 890   

Багаторічні 

насадження 

60 5920   

Землі під житловим 

фондом 

47 5560   

Землі для інших 

цілей 

2 5560   

Завдання 2. 

Визначити щомісячний платіж земельного податку, який сплатить платник у місті 

Севастополі в 20__р., якщо в його користуванні є 500 м
2 

землі і згідно з рішенням 

Волинської міської ради, середні ставки збільшено по максимуму. Чисельність 

населення – 400 тис. чол.  

Завдання №3. 

Використовуючи дані  завдання 1скласти податкову звітність.  

 

Методичні вказівки щодо виконання і оформлення 

При виконанні завдань слід пам’ятати, що ставки податку встановлюються з 1 га 

сільськогосподарських угідь у відсотках від їх нормативної грошової оцінки (ст. 272 

Податкового кодексу). Якщо ж грошова оцінка не проведена використовується 

ставка у гривнях за 1 м
2 
з урахуванням відповідних коефіцієнтів.  

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного 

кадастру.  

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму 

податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають 

відповідному органу державної податкової служби за місцем знаходження земельної 

ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою встановленою 

податковим кодексом, з розбивкою річної суми рівними частинами за місяцями. 

Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. 

При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за 

землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової 

нормативної грошової оцінки землі. 
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Після виконання практичної роботи студент повинен: 

Знати: 

 Перелік платників податку;  

 Склад об’єкту оподаткування; 

 Методику визначення суми податку; 

 Порядок складання розрахунку земельного податку. 

Вміти: 

 Визначати суму земельного податку та фіксованого сільськогосподарського 

податку 

 Складати розрахунок податків 

Захист роботи 

1. Який нормативний документ визначає порядок визначення земельного 

податку та фіксованого сільськогосподарського податку? 

2. Назвіть платників податку. 

3. Вкажіть, що включає в себе об’єкт оподаткування? 

4. Вкажіть, що включає в себе об’єкт оподаткування? 

5. Вкажіть порядок обчислення земельного податку 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати нормативно – правову базу з порядку нарахування єдиного соціального 

внеску.  

Практичне заняття 13 

  

Тема: Обчислення сум плати  збору на розвиток виноградарства,  садівництва і 

хмелярства 

Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та 

оволодіти методикою розрахунку суми плати  збору на розвиток виноградарства,  

садівництва і хмелярства 

Зміст виконання завдань 

Завдання № 1. 

Визначити суму податку на промисел,  якщо особа планує реалізувати 

товари,  указана вартість яких складає23500  грн.  Термін продажу товарів 

складає сім днів. 

Завдання №2 

Суб’єкт підприємницької діяльності здійснює оптово-роздрібну 

торгівлю алкогольних напоїв та пива.  Об’єкт оподаткування складає 

26530  грн.  Визначити суму збору на розвиток виноградарства,  садівництва і 

хмелярства та яким чином будуть розподілені дані кошти. 

 

 

Практичне заняття 15 

Тема: Обчислення суми податку з власників транспортних засобів 

Мета проведення заняття: оволодіти методикою розрахунку суми податку з 

власників транспортних засобів.  
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Зміст виконання завдань 

 

Необхідно розрахувати річну суму податку з власників транспортних засобів 

для наземного транспортного засобу 

Умови задачі 

Об'єктом оподаткування є автомобіль легковий (код 8703) з об’ємом двигуна 

1600 куб. см. 

 

Розв'язання 

Ставка податку з власників транспортних засобів для назем-ного транспорту 

встановлюється з розрахунку на кожні           100 куб.см об'єму двигуна. Тому 

розрахунок проведемо за формулою 26: 

ПТ = О/100Ст ,                                   

де ПТ ─ податок з власників транспортних засобів; 

О ─ об'єм циліндрів двигуна; 

Ст ─ ставка податку з власників транспортних засобів, яка для даного об'єму 

циліндрів двигуна становить 5 грн за 100 куб.см   

ПТ = 1600/1005 грн = 80 грн. 

Висновок: річна сума податку з власників транспортних засобів становить 80 

грн. 

 

ЗАДАЧА 2 

Необхідно розрахувати річну суму податку з власників транспортних засобів 

для водного транспортного засобу. 

 Умови задачі 
Об'єктом оподаткування є човен моторний з довжиною корпусу 7 м. 

 

ЗАДАЧА З 

Необхідно розрахувати річну суму податку з власників транспортних засобів, 

скласти розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів. 

Умови задачі 
Сільськогосподарське підприємство ─ виробник протягом поточного року має 

такі зареєстровані транспортні засоби: 

- трактори колісні (код 8701) з об'ємом циліндрів двигуна 3000 куб. см ─ 5 шт.; 

- автобуси для перевезення 14 людей (код 8702) з об'ємом 

циліндрів двигуна 3500 куб. см ─ 3 шт.; 

- автомобілі вантажні (код 8704) з об'ємом циліндрів 

двигуна 8500 куб. см ─ 10 шт.; 

- автомобілі легкові (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна 1200 куб. см ─ 6 шт. 
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Практичне заняття 15 

Тема: Розрахунок єдиного соціального внеску 

Мета проведення заняття: оволодіти методикою складання податкового 

розрахунку єдиного соціального внеску.  

Зміст виконання завдань 

Завдання 1. 

На основі даних завдання 2 із практичної роботи №8 визначити суму єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування як для роботодавців так і 

для застрахованих осіб.  

Завдання 2. 

Нарахувати суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, якщо діяльністю підприємства є надання послуг з організації та 

проведення весіль і з цією метою підприємство уклало цивільно – правовий договір 

з артистом, згідно з яким артист повинен проводити виступ протягом січня – лютого 

20 __ р. Вартість роботи згідно з договором становить 20000 грн., при цьому 

винагорода за виконану роботу виплачуватиметься наприкінці лютого. 

Завдання 3. 

Визначити суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування , якщо водій Петренко В.П. хворів з 1 по 20 серпня 20__ р. і вийшов на 

роботу 21 серпня, надавши листок непрацездатності з відмітками: 

1. табельника – про те, що за період з 1 по 20 серпня припадає 3 вихідні дні; 

2. відділу кадрів – про те, що страховий стаж водія становить 6 років 8 місяців; 

3. комісії з соціального страхування – про те, що водію належить допомога 80%  

за 17 робочих днів. 

За останні шість місяців перед настанням непрацездатності працівнику нараховано: 

 за відпрацьовані 137 днів 1650,75 грн. Заробітної плати; 

 за підсумками попереднього року нараховано в лютому премію в 

розмірі 450 грн., яка буде ваключена до заробітку кожного місяця 

розрахункового періоду в розмірі 1/12 винагороди. 

 

Методичні вказівки щодо виконання і оформлення 

При виконанні завдань слід пам’ятати, що базу нарахування та утримання єдиного 

внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного 

внеску, яка дорівнює 15 розмірам прожиткового мінімуму, встановленого  для 

працездатних осіб. Для роботодавців базою нарахування  єдиного внеску є сума 

нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову 

заробітну плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі у 

натуральній формі. Для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на 

сезонних роботах, виконують роботи за цивільно – правовим договорами та інші  

особи, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), 

строк оплати яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на 

суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за 

результатами роботи, на кількість місяців за які вона нарахована. 

Сума допомоги з тимчасової втрати працездатності залежить від середньоденного 

заробітку і страхового стажу. Допомога виплачується тільки за основним місцем 
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роботи. Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачується за рахунок 

коштів підприємства решта за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності. 

База нарахування єдиного внеску 

Нарахування єдиного внеску 

(роботодавцями) на заробітну плату 

найманих працівників 

Утримання єдиного внеску із 

заробітної плати найманих 

працівників 

Об'єкт 

оподаткування 

Ставка єдиного 

внеску 

Об'єкт 

оподаткування 

Ставка єдиного 

внеску 

Сума нарахованої 

заробітної плати 

за видами виплат, 

які включають 

основну та 

додаткову 

заробітну плату, 

інші 

заохочувальні та 

компенсаційні 

виплати, у тому 

числі в 

натуральній 

формі 

1. Розмір єдиного 

внеску 

встановлюється 

залежно від 

класів 

професійного 

ризику 

виробництва (від 

36,76 до 49,7%) 

2. Для 

бюджетних 

установ – 36,3% 

3. Для 

підприємств, 

установ у яких 

працюють 

інваліди – 8,42% 

для працюючих 

інвалідів 

 

Сума нарахованої 

заробітної плати 

за видами виплат, 

які включають 

основну та 

додаткову 

заробітну плату, 

інші 

заохочувальні та 

компенсаційні 

виплати, у тому 

числі в 

натуральній 

формі 

1. 3,6% 

2. Для 

найманих 

працівників 

– інвалідів – 

2,85% 

3. Державні 

службовці – 

6,1% 

Сума допомоги 

по тимчасовій 

непрацездатності, 

оплати перших 

п'яти днів 

тимчасової 

непрацездатності, 

що здійснюється 

за рахунок коштів 

роботодавця 

33,2% Сума допомоги 

по тимчасовій 

непрацездатності, 

оплати перших 

п'яти днів 

тимчасової 

непрацездатності, 

що здійснюється 

за рахунок коштів 

роботодавця 

2% 

Сума винагороди 

фізичним особам 

за виконання 

робіт (надання 

послуг) за 

цивільно – 

34,7% Сума винагороди 

фізичним особам 

за виконання 

робіт (надання 

послуг) за 

цивільно – 

2,6% 
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правовими 

договорами 

правовими 

договорами 

 

Після виконання практичної роботи студент повинен: 

Знати: 

 Перелік платників єдиного соціального внеску;  

 Порядок обчислення єдиного внеску; 

 Розміри єдиного соціального внеску; 

 Строки сплати. 

Вміти: 

 Визначати суму єдиного соціального внеску. 

 

Захист роботи 

1. Який нормативний документ визначає порядок використання єдиного 

соціального внеску? 

2. Назвіть платників внеску. 

3. Який порядок визначення єдиного соціального внеску для фізичних осіб – 

підприємців? 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати нормативно – правову базу з єдиного внеску на загальообовязкове  

державне соціальне страхування. 

 

Практичне заняття 16 

Тема: Складання звітності по ЄСВ 

Мета проведення заняття: оволодіти методикою складання звітності по ЄСВ.  

Зміст виконання завдань 

Завдання 1. 

За даними практичної роботи 15 скласти звітність до Пенсійного фонду по Єдиному 

соціальному внеску. 
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