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 Самостійна робота 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема1.Засади організації податкової системи  України 

1. Види податків і податкових платежів та їх класифікація 

2. Організаційна структура та функції державних податкових органів 

3. Відповідальність платників податку 

4 

 

2 Тема 2. Податок на додану вартість 
1. Звітність платників ПДВ і контроль податкових 

органів 

2. Облік податку на додану вартість 

2 

3 Тема 3. Акцизний податок 

1. Порядок виробництва, зберігання, продажу марок акцизного податку 

та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

2. Облік податкових розрахунків щодо акцизного 

податку 

4 

4 Тема 4. Податок на прибуток підприємства  

1.    Особливості прибуткового оподаткування операцій  

особливого типу 

4 

5. Тема 5. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 
1. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття, порядок створення та використання 

2. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві і професійних захворювань, порядок створення та 

використання 

8 

6. Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб 

1.  Оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що 

обрали спрощену систему оподаткування) та фізичних осіб, які 

провадять незалежну професійну діяльність  

2. Фінансова відповідальність  

3. Податкова звітність 

4.  Облік з прибуткового податку з громадян  

8 

7. Тема 7. Рентна плата 
1. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів,  

порядок обчислення та сплати, звітність платників 

2. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України  

3. Відповідальність  платників рентної плати та контроль за її 

справлянням 

6 

8. Тема: Спеціальні податкові режими 
1. Зміни в ставках 2015 для платників єдиного податку 

8 

9. Тема: Податок на майно 

 1. Збір за місця для паркування транспортних засобів  

 2. Туристичний збір  

 

6 

10. Тема: Інші податки 

1.  Інші податки 

16 

 Разом  66 



МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

ТЕМА 1.  Засади організації податкової системи  України 

Питання: 

1. Види податків і податкових платежів та їх класифікація 

2. Організаційна структура та функції державних податкових органів 

3. Відповідальність платників податку 

 

Мета: навчальна: розглянути основні види податків і податкових платежів, 

засвоїти організаційну структуру та функції державних податкових органів  

 

Кількість годин: 4 год. 

 

Вид контролю: усне опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: фінанси, фінансовий облік 

 

Література: 

1. ЗУ «Про Державну податкову службу в Україні» 

2. Гавриленко Н.В. – Податкова система: практикум: Навчальний посібник. – 

Львів: Новий світ. -2008р. 

3. Довгалюк В.І, Ярмоленко Ю.Ю.- Податкова система: Навчальний посібник. 

– К.: Центр учбової літератури, 2007р. 

4. Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система: Навчальний посібник. 

- Тернопіль. Карт- Бланш, 2004 

5. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. (зі змінами на 2015р) 

6. Податкова система: навчальний посібник для студентів вищ. навч.закл./ 

(Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В та ін..); за ред. І.О.Лютого. – 

К.: Центр учбової літератури, 2009р. 

7. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1. Надайте класифікацію податків і податкових платежів за економічною ознакою 

2. Надайте класифікацію податків і податкових платежів за економічним змістом 

3. Надайте класифікацію податків і податкових платежів за ознакою організації  

державної влади 

4.  Наведіть структуру органів державної податкової служби  

6. Які функції виконує ДПА України?  

7. Які функції виконують ДПІ? 

8. Що є  найбільш поширеними умовами, за наявністю яких настає карна 

відповідальність? 

9. В яких випадках накладаються адміністративні штрафи? 

10. Які види штрафних санкцій застосовуються до порушників законодавства? 



 Види податків і податкових платежів та їх класифікація 
 

Податки і збори, передбачені податковою системою України, згруповані в 

певні групи. Кожна група податків має свої специфічні риси і функціональне 

призначення та займає окреме місце в податковій системі. 

Податки можна класифікувати за певними ознаками. 

За економічною ознакою об'єкта оподаткування: 

•  податки  на доходи  та  прибутки - обов'язкові  збори,  які стягуються з 

чистого доходу з фізичних і юридичних осіб в момент його отримання. 

Безпосередніми об'єктами оподаткування є заробітна плата   та   інші   доходи   

громадян,   прибуток   чи   валовий   дохід підприємства; 

•  податки на споживання - обов'язкові збори, які стягуються в процесі  

споживання  товарів,  робіт та  послуг,  причому  їх  плата залежить не від 

результатів фінансово-господарської діяльності, а від розміру споживання. Вони 

справляються у вигляді непрямих податків; 

•  податки   на   майно   -   обов'язкові   збори,   які   стягуються внаслідок   

наявності   конкретного   виду   майна,   що   перебуває   в приватній, колективній 

та державних формах власності (податок на нерухоме майно). 

За економічним змістом (за формою взаємовідносин платника і держави): 

 прямі податки - обов'язкові платежі, які напряму сплачуються платником до 

бюджету держави залежмо від розміру об'єкта оподаткування. Причому сплата 

такого податку призводить до вартісного зменшення об'єкта оподаткування 

(податок з прибутку підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на 

нерухоме майно, плата за землю, податок з власників транспортних засобів); 

 непрямі податки - обов'язкові платежі, які сплачуються платниками 

опосередковано через цінові механізми, причому суми податку не зменшує об'єкту 

оподаткування, а збільшує ціну товару (ПДВ, акцизний податок , мито); 

За ознакою організації  державної влади, які їх встановлюють: 

 загальнодержавні    податки    -    обов'язкові    платежі,    які 

встановлюються    найвищими    органами    влади    о    державі    і    є 

обов'язковими  до  сплати  за  єдиними  ставками  на  пенсій  території України.    

Ці    податки    можуть    формувати    дохідну    частину    як державного, так і 

місцевого бюджетів; 

 місцеві    податки   та   збори    -   обов'язкові    платежі,    які 

встановлюються  місцевими органами  влади  і е обов'язковими до сплати за 

встановленими ставками тільки на псиній території. Місцеві податки та збори 

надходять виключно до місцевих бюджеті». 

За формою стягнення: 

• розкладні (розкладкові) податки  -   обов'язкові платежі, які визначаються  

як розподілення  загальної суми  на  певну  кількість платників (подушні податки). 

Такі податки широко використовувались на   ранній   стадії   розвитку   

оподаткування,   їх   розмір   визначали, виходячи з потреби здійснити конкретні 

витрати: викупити короля я полону, побудувати захисну стіну тощо. Суми витрат 

розподілились між платниками — на кожного платника припадала конкретна суми 

податку. Зараз    розкладні    податки    використовуються    рідко,    в основному в 

місцевому оподаткуванні; 

• квотарні (окладні, дольові, кількісні) податки - обов’язкові платежі, які 

стягуються за певними ставками від чітко визначеного об'єкта оподаткування. На 



відміну від розкладних, вони виходять на її потреби покриття витрат, а з 

можливості платника заплатити податок, 

Дані податки безпосередньо чи непрямо враховують майновий стан 

платника податку. 

За способом зарахування податкових надходжень; 

• закріплені - обов'язкові  платежі,  які  на тривалий  період повністю чи 

частково закріплені  як дохідне джерело конкретного бюджету (бюджетів); 

• регулюючі - обов'язкові платежі, які можуть надходити до різних бюджетів 

(акцизний збір). 

Відносно до платника: 

• податки з юридичних осіб (податок на прибуток); 

• податки з фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб); 

• змішані (плата за землю). 

Відносно до джерела сплати: 

•  податки, що включаються у валові витрати та собівартість; 

•  податки, що включаються в ціну товару; 

•  податки, що сплачуються з прибутку або капіталу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Організаційна структура та функції державних податкових органів 

 

Законом України "Про державну податкову службу в Україні" визначено 

статус і правові засади функціонування податкової служби, її структуру, функції, 

призначення керівників, принц І обов’язки посадових осіб податкових органів, 

основні завдання податкової міліції. 

Слід розглянути як змінилася підпорядкованість органів державної 

податкової служби. Якщо спочатку вони діяли при Міністерстві фінансів, то з 1996 

року Державна податкова адміністрація України є центральним органом 

виконавчої влади. Крім того, якщо раніше спеціальні підрозділи по боротьбі з 

правопорушеннями у сфері оподаткування, підпорядковувались органам 

внутрішніх справ, то із зазначеного терміну податкова міліція є структурним 

підрозділом Державної податкової адміністрації України. 

Система органів державної податкової служби має трирівневу структуру: 

• перший рівень - Державна податкова адміністрація (ДНА) України; 

• другий рівень - державні податкові адміністрації в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі; 

• третій рівень - державні податкові інспекції (ДПІ) в районах, містах, 

районах у містах. 

ДПА України є центральним органом виконавчої влади, займає рівень 

міністерства в ієрархії державної влади, її очолює голова ДІІА України, якого 

призначає президент за поданням прем’єр міністра України. Функціями ДПА 

України є: 

•  розробка нормативно-методичного забезпеченні механізму дії законів про 

окремі податки; 

•  координування діяльності всієї податкової служби; 

•  роз'яснення окремих норм законодавчих актів про податки, інші платежі; 

•  затвердження  методик  розрахунку  податку  та  податкових платежів, а 

також форм податкової звітності; 

•  контроль за діяльністю низових рівнів податкової служби; 

•  кадрова політика; 

•  прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела   

податкових   надходжень,   розробляє   пропозиції   щодо   їх збільшення та 

зменшення втрат бюджету; 

•  вносить  в  установленому  порядку   пропозиції  щодо  вдосконалення 

податкового законодавства, розробляє проекти міжнародних договорів стосовно 

оподаткування; 

•  розробляє основні  напрямки,  форми  і  методи  проведення перевірок 

додержання податкового та валютного законодавства; 

•  інші функції згідно закону України "Про державну податкову службу в 

Україні". 

Основним призначенням ДПА в областях є інформаційний і правовий 

зв'язок між низовою ланкою і ДПА України. Очолюють ДПА в областях голови, 

які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням голови 

ДПС України. 

Функції обласних ДПА: 

•  роз'яснення правової бази щодо оподаткування; 

•  контроль за діяльністю низової ланки; 



•  здійснення  перевірок  та  перепровірок  діяльності  окремих платників; 

•  кадрова політика; 

• інші функції згідно закону України "Про державну податкову службу в 

Україні". 

Первинна ланка ДПС України - Державна податкова інспекція - 

безпосередньо виконує податкову роботу. ДПІ очолюють начальники, які 

призначаються Головою ДПА України за поданням відповідних державних 

податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві 

та Севастополі. 

Основні функції ДПІ: 

• контроль за дотриманням податкового законодавства; 

• облік    платників    податків    і    податкових    платежів,    їх реєстрація; 

• облік    податкових    надходжень   до   бюджету,    цільових і бюджетних та 

позабюджетних фондів; 

• роз'яснення  правової бази щодо оподаткування  і  робота з платниками 

податків; 

• прийняття та опрацювання податкової звітності; 

• притягнення до адміністративної відповідальності порушників 

податкового законодавства; 

• проводять перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших 

платежів; 

• здійснюють контроль за законністю валютних операцій; 

• проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою ти реалізацією  

безхазяйного  майна,  майна,  що  перейшло  за  правом успадкування до держави, 

скарбів і конфіскованого майна; 

• кадрова політика; 

•  інші функції згідно закону України "Про державну податкову службу в 

Україні". 

У складі органів державної податкової служби знаходяться І спеціальні 

підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями - податкова міліція. 

Податкова міліція здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, 

виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції. 

Завданнями податкової міліції є: 

 запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, 

їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні 

правопорушення; 

 розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів; 

 запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення 

її фактів; 

 забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної 

податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних із 

виконанням службових обов'язків. 

Органи державної податкової служби Укриши координують свою діяльність 

з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами 

служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною 

та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, 

установами банків, а також з податковими службами інших держав. 

 



Відповідальність платників податку 
 

Відповідно до чинного законодавства платники податків за порушення 

податкового законодавства можуть бути притягнуті до карної відповідальності, а 

також до відповідальності у вигляді сплати адміністративних штрафів та 

застосування до них фінансових санкцій. 

Найбільш поширеними умовами, за наявністю яких настає карна 

відповідальність, є: 

•  наявність умислу; 

• значний розмір суми, прихованої від оподаткування; 

•  подання податковим органам неправдивих відомостей з метою ухилення 

від сплати податків; 

•  попередня змова групи осіб; 

• злісність ухилення. 

Статтею 212 Кримінального кодексу України визнано: 

1.    Умисне   ухилення   від   сплати   податків,   зборі її,   інших 

обов'язкових платежів, що входять у систему оподаткування, вчинене посадовою 

особою підприємства, установи, організації незалежно під форми   власності   або   

особою,   що   займається   підприємницькою діяльністю без утворення юридичної 

особи або будь-якою  іншою особою, зобов'язаною їх сплачувати, якщо ці діяння 

призвели до фактичного ненадходження до бюджетів або державних цільових 

фондів коштів у значних розмірах (в 1000 і більше разів  перевищують 

встановлений законодавством НМДГ), карається штрафом під 100 до 500 НМДГ 

або позбавленням права займатися певною діяльністю на термін до трьох років. 

2.  Ті ж дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або якщо вони 

призвели до фактичного ненадходження до бюджетів або державних цільових 

фондів коштів у великих розмірах (в 3000 І більше разів перевищують 

встановлений законодавством НМДГ), карається штрафом від 500 до 2000 НМДГ 

або виправними роботами на термін до двох років або обмеженням свободи на 

термін до п'яти років з позбавленням права займати  певні  посади  або займатися  

псиною діяльністю на термін до трьох років. 

3.  Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою ш ухилення від сплати 

податків, зборів та інших обов'язкових платежів, «по якщо вони призвели до 

фактичного ненадходження до бюджетів або державних цільових фондів коштів у 

особливо великих розмірах (в 5000 І більше разів перевищують встановлений 

законодавством НМДГ), караються позбавленням   свободи   на   термін   від   

п'яти   до   десяти   років   з позбавленням  права займати  певні  посади  або 

здиматися  певною діяльністю на термін до трьох років із конфіскацією майна 

4. Особа, що вперше вчинила дії, передбачені частиною першою і другою 

цієї статті, звільняється від карної відповідальності, якщо вона до притягнення до 

карної відповідальності сплатила податки, збори, обов'язкові платежі, а також 

відшкодували збиток, заподіяний державі їх невчасною сплатою (фінансові 

санкції, пеня). 

Рішення про міру карної відповідальності за ухилення від сплати податків 

приймаються тільки в судовому порядку. 

Серед заходів відповідальності в податковому законодавстві особливе місце 

займають також санкції як ефективний інструмент державного економічного й 



адміністративного впливу на платників податків і посадових осіб, що не 

дотримуються чинного законодавства. 

У певних випадках податкові органи мають право застосувати до громадян і 

посадових осіб, винних у порушенні законодавства, санкції у вигляді 

адміністративного штрафу. Адміністративні штрафи накладаються: 

•  на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, винних   у    

заниженні   суми   податку,    а   також   у    відсутності бухгалтерського обліку 

об'єкта оподаткування або веденні його з порушенням установленого порядку, в не 

поданні або невчасному поданні звітів, балансів, податкових декларацій та інших 

документів, пов'язаних із обчисленням податків, у розмірі від 5 до 10 НМДГ; за ті 

ж дії,   вчинені   особою,  яку  протягом  року  було  піддано  адміністративному 

стягненню за одне із зазначених правопорушень, - від 10 до 15 НМДГ; 

•  на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян 

- суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачували доходи,  винних в 

неутриманні,  неперерахуванні до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб, 

перерахуванні податку за рахунок коштів підприємства, установи або організацій 

(крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), у 

неповідомленні або несвоєчасному  повідомленні державним  податковим  

інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, - у розмірі 

З НМДГ, а за такі ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за одне з зазначених правопорушень, - у розмірі 5 

НМДГ; 

•  на громадян, винних у неподанні або несвоєчасному поданні декларацій 

про доходи чи у включенні до декларацій перекручених даних, у відсутності 

обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких встановлено 

обов'язкову форму обліку - від 1 до 5 НМДГ; 

•   на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, винних у 

протидіях посадовим особам органів державної податкової служби,     зокрема     у     

недопущенні     їх     до     приміщень,     які використовуються   для   здійснення   

підприємницької  діяльності   та одержання доходів, - від 10 до 20 НМДГ; 

•  на громадян, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових 

патентів або з порушенням терміну їх дії або здійснюють продаж товарів, не 

названих у деклараціях, - від 1 до 10 НМДГ, а за такі ж дії, вчинені громадянином, 

якого протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із 

зазначених правопорушень, - від 10 до 20 НМДГ; 

• на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю Осі державної 

реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання 

передбачене законодавством - від 3 до 8 НМДГ. 

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол 

уповноваженими на те посадовими особами органів податкової служби. 

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і 

місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала 

протокол; відомості про особу порушника; час вчинення і суть адміністративного 

правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за це 

правопорушення, пояснення порушника; інші відомості, які необхідні для 

вирішення сирий. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, це також 

зазначається в протоколі. 



Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила 

адміністративне правопорушення. 

У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання 

протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яки вчинила правопорушення, 

має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до 

протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. 

Що стосується фінансових санкцій, застосування яких передбачено для 

порушників податкового законодавств, то слід відзначити, що до порушників 

відповідно до чинного законодавства передбачено застосування наступних видів 

штрафних санкцій: 

1.  Платник податків, який не подав податкову декларацію в строки, 

визначені законодавством, сплачує штраф у розмірі 10 НМДГ за кожне таке 

неподання або його затримку. 

2.    Якщо   контролюючий   орган   самостійно   визначає   суму податкового 

зобов'язання платника податків, у разі неподання таким платником   податків  у   

встановлені  строки   податкової  декларації. Додатково до штрафу, встановленого 

п.1, платник податків сплачує штраф у розмірі 10% суми податкового зобов'язання 

за кожен повний або неповний місяць затримки податкової декларації, але не 

більше 50% від суми нарахованого податкового зобов'язання і не менше 10 НМДГ. 

3.    Якщо   контролюючий   орган   самостійно   визначає  суму податкового 

зобов'язання платника податків, у випадку, коли дані документальних перевірок 

результатів діяльності платника податків свідчать   про   заниження   або   

завищення   суми   його   податкових зобов'язань, що заявлена в податкових 

деклараціях, такий платник податків зобов'язаний сплатити штраф в розмірі 5% 

від суми недоплати за кожен з податкових періодів, встановлених для такого 

податку, збору, починаючи з податкового періоду, на який припадає така 

недоплата, і закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким 

платником податків податкового повідомлення від контролюючого органу, але не 

більше 25% такої суми і не менше 10 НМДГ. 

4.    Якщо   контролюючий   орган   самостійно   визначає   суму податкового   

зобов'язання   платника   податків,   у   разі   виявлення арифметичних  або 

методологічних  помилок у  поданій  платником податків   податковій  декларації,   

які   призвели  до   заниження   або завищення суми податкового зобов'язання, 

такий платник податків зобов'язаний  сплатити штраф у розмірі  5% суми 

донарахованого податкового зобов'язання, але не менше 1 НМДГ. 

5. У випадку, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму податкового 

зобов'язання протягом граничних термінів, такий платник податків зобов'язаний 

сплатити штраф у таких розмірах: 

•  при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем   

граничного   терміну   сплати   узгодженої   суми   податкового зобов'язання, - в 

розмірі 10% такої суми; 

•   при  затримці  від  31   до  90   календарних  днів  включно, наступних за 

останнім днем граничного терміну сплати узгодженої суми податкового 

зобов'язання, - в розмірі 20% такої суми; 

•  при затримці більш ніж 90 календарних днів, наступних за останнім    

днем    граничного    терміну    сплати    узгодженої    суми податкового 

зобов'язання,  -  в  розмірі  50% такої суми.  Платник податків сплачує один з 

вищезазначених в цьому пункті штрафів відповідно до загального терміну 



затримки незалежно від того, чи були застосовані штрафи, визначені в пунктах 1-

4, чи ні. 

Після закінчення встановлених термінів погашення узгодженого 

податкового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня. 

Нарахування пені починається з першого робочого дня. наступного за 

останнім днем граничного терміну сплати податкового зобов'язання. 

Нарахування пені закінчується в день прийняття банком, обслуговує 

платника податків, платіжного доручення на сплату суми податкового боргу. У разі 

часткової сплати суми податкового боргу нарахування пені припиняється на таку 

сплачену частку. 

При частковому погашенні податкового боргу суми такої частки 

визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку чистку, документи, що не 

містять окремо виділеної суми податкового боргу й суми пені, не приймаються до 

виконання. 

Пеня нараховується на суму податковою боргу (включаючи суму штрафних 

санкцій за їх наявності) у розмірі 120% річних облікової ставки НБУ, чинної на 

день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) 

погашення, залежно від того, яка з таких ставок більша, за колений календарний 

день прострочений в його сплаті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 2.  Податок на додану вартість 

 

Питання: 

1 Звітність платників ПДВ і контроль податкових органів 

2. Облік податку на додану вартість 

 

Мета: навчальна: вивчити порядок заповнення звітності по ПДВ та порядок 

ведення обліку ПДВ   

 

Кількість годин: 2 год. 

 

Вид контролю: письмове опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: фінанси,  фінансовий облік 

 

Література: 

1. ЗУ «Про податок на додану вартість» 

2. Гавриленко Н.В. – Податкова система: практикум: Навчальний посібник. – 

Львів: Новий світ. -2008р. 

3. Довгалюк В.І, Ярмоленко Ю.Ю.- Податкова система: Навчальний посібник. 

– К.: Центр учбової літератури, 2007р. 

4. Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система: Навчальний посібник. 

- Тернопіль. Карт- Бланш, 2004 

5. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. (зі змінами на 2015р) 

6. Податкова система: навчальний посібник для студентів вищ. навч.закл./ 

(Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В та ін..); за ред. І.О.Лютого. – 

К.: Центр учбової літератури, 2009р. 

7. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1.  Охарактеризуйте вимоги щодо податкової декларації по ПДВ. 

2. Яку структуру має податкова декларація? 

3. Яка відповідальність передбачена за порушення правильності обчислення 

та своєчасності сплати до бюджету податку? 

4. З якою метою ведуться книги обліку придбання та продажу товарів (робіт, 

послуг)? 

5.  На яких рахунках сільськогосподарські виробники ведуть бухгалтерський 

облік розрахунків з ПДВ? 

 

 

 

 



Звітність платників ПДВ і контроль податкових органів 
 

Звітністю   платника   податку   по   сплаті   ПДВ   є   податкова декларація 

по ПДВ. 

Податкова декларація з ПДВ подається за базовий податковий (звітний) 

період, що дорівнює: 

• календарному   місяцю   -   протягом   20   календарних   днів, наступних  

за  останнім  календарним  днем   звітного  (податкового) місяця; 

• календарному  кварталу  — протягом  40  календарних  днів, наступних  за  

останнім  календарним  днем  звітного  (податкового) кварталу. 

Якщо останній день терміну подання податкової декларації припадає на 

вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за 

вихідним або святковим робочий день. 

Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового 

зобов'язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом десяти 

календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну. 

Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою 

яка зареєстрована платником податку на додану вартість. Особи, які не підпадають 

під визначення платників податку у зв'язку з обсягами оподатковуваних операцій, 

меншими ніж 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом будь-

якого періоду за останні 12 календарних місяців, у тому числі особи, які 

зареєстровані за власним бажанням, а також ті, що здійснюють торгівлю за готівку 

до досягнення зазначеного обсягу оподатковуваних операцій, подають декларацію 

за скороченою формою. 

Декларація подається (власноруч, поштою чи в електронній формі) до 

податкового органу за місцем реєстрації особою, яка зареєстрована платником 

ПДВ. Декларація складається зі вступної частини та чотирьох розділів. З них 

платником заповнюються перші три розділи та вступна частина, четвертий розділ 

заповнюється працівниками податкової інспекції (адміністрації) лише на оригіналі 

декларації, який залишається у податковій інспекції (адміністрації). 

Платник податку подає до органу державної податкової служби податкову 

декларацію незалежно від того, чи виникло у цьому періоді податкове 

зобов'язання, чи ні. Декларація може бути заповнена від руки чорнильною чи 

кульковою ручкою або видрукувана (заповнення олівцем не допускається), без 

виправлень і помарок, у рядках, де відсутні дині для заповнення, має бути 

проставлений прочерк. Платник податку самостійно обчислює суму податкового 

зобов'язання, яку зазначає в декларації. 

Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним бухгалтерського 

обліку, достовірність даних підтверджується. Якщо за результатами звітного 

періоду різниця між загальною сумою податкових зобов’язань, що виникли у 

зв'язку з продажем товарів чи виконаних робіт або наданих послуг, та сумою 

податкового кредиту має від'ємне значення, то така сума засвідчується підписом 

платника, якщо платник -  фізична особа, в інших випадках (особа, яка визначена 

як платник податку на додану вартість, крім фізичних осіб) — підписами 

відповідальних осіб (директора, головного бухгалтера) та печаткою, а в разі 

подання декларації в електронній формі - електронним підписом підзвітних осіб, 

зареєстрованих у порядку визначеним законодавством. 

Податкова декларація з ПДВ має таку структуру: 



•  вступна частина; 

•  "Податкові зобов'язання"; 

•  "Податковий кредит"; 

•  "Розрахунки з бюджетом за звітний період"; 

• "Результати розрахунків з податку на додану вартість. Одночасно з 

декларацією  повинні  подаватися  всі  необхідні додатки до декларації. До 

податкової декларації додаються; 

• додаток 1. "Розрахунок експортного відшкодування"; 

• додаток 2. "Розрахунок коригування сум ПДЦ"; 

• додаток 3. "Розрахунок частки бюджетного відшкодування" Контроль за 

нарахуванням і внесенням податку до бюджету здійснюють органи державної 

податкової служби, а за справлянням і перерахуванням податку до бюджету під 

час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України - митні органи. 

Контрольна робота включає в себе: 

 попередню камеральну перевірку (звітів та податкових декларацій 

безпосередньо в момент здачі їх у податкові Інспекції); 

 документальну перевірку (з обов'язковим виїздом до платника ПДВ). 

За результатами перевірки складається акт, ні основі даних якого 

притягують до відповідальності порушників. 

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і 

зборів та додержання законів про оподаткуванні несуть платники податків і зборів 

відповідно до законів України. 

За порушення правильності обчислення та своєчасності сплати до бюджету 

податків, зборів й інших обов'язкових платежів законодавством передбачено 

фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність. 

Адміністративна відповідальність (штрафи), що застосовується 

податковими органами, має деякі особливості. Підставою для її застосування є 

вчинення адміністративного правопорушення (ст.9 Кодексу України про 

адміністративне правопорушення - КУпАП); адміністративні штрафи 

накладаються лише на фізичних осіб (громадян) - окремих платників податків, 

керівників і бухгалтерів платників податків - юридичних осіб, інших громадян, 

винних у порушенні податкового законодавства. Розмір штрафу залежить від 

сукупності обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність 

порушника (ст. 34, ст. 35), а також від його особи, ступеня вини, майнового стану 

(ст. 33). 

Кримінальній відповідальності і покаранню підлягає особа, винна у 

вчиненні злочину, тобто така, що умисно або з необережності вчинила 

передбачене кримінальним законом суспільне небезпечне діяння та регулюється 

відповідними статтями Кримінального Кодексу України. 

Найбільш поширеними є злочини, який визначається за статтею 212 

"Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів". Під 

ухиленням від сплати податків слід розуміти діяння особи, спрямоване на повну 

або часткову несплату певних податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які 

повинні сплачуватись підприємствами, установами та організаціями різних форм 

власності, а також фізичними особами. Фактично ухилення характеризується 

бездіяльністю, тобто невиконанням конституційного обов'язку зі сплати податків, 

зборів і обов'язкових платежів. 



Нижній поріг кваліфікації ухилення від оподаткування становить від 17 до 

51 тисячі гривень. За такий злочин, скоєний проти системи оподаткування, винна 

особа карається штрафом від 855 до 5100 гривень або позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років. 

Друга частина статті має вже кваліфікуючу ознаку, тобто якщо несплата 

податку вчинена за змовою групи осіб або якщо ухилення склало від 51000 до 

85000 гривень. Діяння на таку суму карається штрафом від 8500 до 34000 гривень 

або виправними роботами до 2 років чи обмеженням волі на термін до 5 років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 

років. 

У статті міститься третя частина, що передбачає скоєння злочину особою, 

раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, платежів або якщо дії 

особи призвели до фактичного ненадходження до бюджетів, цільових фондів-

коштів в особливо великих розмірах. Відповідальність за цією третьою частиною 

дуже  сувора - це позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років І 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

термін до 3 років з конфіскацією майна. 

Якщо платник податку вперше вчинив порушення чи діяння за першою або 

другою частинами статті,  то він звільняється від кримінальної відповідальності, у 

разі, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності він сплатив борг за 

податками і зборами, а також відшкодував збитки, завдані державі їх 

несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня). 

За порушення податкового законодавстві передбачено застосування 

фінансових санкцій у вигляді пені та штрафу. 

Після закінчення встановлених термінів погашення узгодженого 

податкового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня. 

Нарахування пені розпочинається: 

• при самостійному нарахуванні суми податкового зобов'язання платником  

податків - від першого робочого дня,  наступного за останнім днем граничного 

терміну сплати податковою зобов'язання; 

• при    нарахуванні    суми    податкового    зобов'язання    контролюючими 

органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного 

терміну сплати податкового зобов’язання, визначеного у податковому 

повідомленні. 

У разі, коли платник податків до початку його перевірки контролюючим 

органом самостійно виявляє факт зниження податкового зобов'язання та погашає 

його, пеня не нараховується. 

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних 

санкцій за їх наявності) з розрахунку 120% річних облікової ставки Національного 

банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день 

його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є 

більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. 

Штрафні санкції за порушення податкового законодавства накладаються на 

платника податків у розмірах, визначених далі. 

Платник податків, що не подає податкову декларацію в термін, визначені 

законодавством, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних   мінімумів   

доходів   громадян   за   кожне   таке неподання або її затримку. 



Якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового 

зобов'язання платника податків при неподанні у встановлені терміни податкової 

декларації додатково до штрафу, платник податків сплачує штраф у розмірі десяти 

відсотків суми податкового зобов'язання за кожний повний або неповний місяць 

затримки податкової декларації, але не більше п'ятдесяти відсотків від суми 

нарахованого податкового зобов'язання та не менше десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

У разі, коли контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового 

зобов'язання платника податків за умови, що дані документальних перевірок 

результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення 

суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях, такий 

платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі десяти відсотків від суми 

недоплати за кожний з податкових періодів, установлених для такого податку, 

збору (обов'язкового платежу), починаючи з податкового періоду, на який 

припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає 

отримання таким платником податків податкового повідомлення від 

контролюючого органу, але не більше двадцяти п'яти відсотків такої суми й не 

менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян сукупно за весь 

строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули. 

Якщо контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового 

зобов'язання платника податків за умови, що контролюючий орган внаслідок 

проведення камеральної перевірки виявляє арифметичні або методологічні 

помилки у поданій платником податків податковій декларації, які призвели до 

заниження або завищення суми податкового зобов'язання, такий платник податків 

зобов'язаний сплатити штраф у розмірі п'яти відсотків суми донарахованого 

податкового зобов'язання, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян сукупно за весь термін недоплати, незалежно від кількості 

податкових періодів, що минули. 

Коли платника податків (посадову особу платника податків) засуджено за 

скоєння злочину щодо ухилення від сплати податків або якщо платник податків 

декларує переоцінені або недооцінені об'єкти оподаткування, що призводить до 

заниження податкового зобов'язання у великих розмірах, такий платник податків 

сплачує штраф у розмірі п'ятдесяти відсотків від суми недоплати, але не менше 

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян сукупно за весь термін 

недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули. 

Заниженням податкового зобов'язання у великих розмірах вважається сума 

недоплати, яка встановлюється на рівні, визначеному Кримінальним кодексом 

України (17000 грн.). 

Коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання 

протягом граничних термінів, такий платник подиху зобов'язаний сплатити штраф 

у таких розмірах: 

• при затримці до 30 календарних днів, наступних їв останнім днем 

граничного терміну сплати узгодженої суми подій коти о    зобов’язання, - у  

розмірі    десяти відсотків погашеної суми по дні нового боргу; 

• при  затримці   від  31   до  90   календарних   дні»   включно, наступних за 

останнім днем граничного терміну сплати узгодженої суми   податкового   

зобов'язання,   -  у   розмірі   двадцяти   відсотків погашеної суми податкового 

боргу; 



• при затримці, що є більшою 90 календарних днів, наступних за останнім    

днем    граничного    терміну    сплати    узгодженої    суми податкового 

зобов'язання, - у розмірі п'ятдесяти відсотків погашеної суми податкового боргу. 

Якщо платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, 

відчужив такі активи без попередньої згоди податкового органу, якщо отримання 

такої згоди є обов'язковим, платник податків додатково сплачує штраф у розмірі 

суми такого відчуження, визначеної за звичайними цінами. 

У разі, коли платник податків здійснює продаж (відчуження) товарів 

(продукції) або здійснює грошові виплати без попереднього нарахування та сплати 

податку, збору (обов'язкового платежу), якщо відповідно до законодавства таке 

нарахування та сплата є обов'язковою передумовою такого продажу (відчуження) 

або виплати, такий платник податків сплачує штраф у подвійному розмірі від суми 

зобов'язання з такого податку, збору (обов'язкового платежу). Сплата зазначеного 

штрафу не звільняє платника податків від адміністративної або кримінальної 

відповідальності або конфіскації таких товарів (продукції) або коштів відповідно 

до закону. 

Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом 

самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих 

податкових періодів, зобов'язаний: 

•  або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та 

штраф у розмірі п'яти відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого 

розрахунку; 

•  або відобразити суму такої недоплати у складі декларації з цього   податку,   

що   подається   за   наступний   податковий   період, збільшену на суму штрафу у 

розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми 

податкового зобов'язання з цього податку. 

Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову 

декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного терміну 

подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у цьому 

пункті, не застосовуються. 

При самостійному донарахуванні суми податкових зобов'язань 

адміністративні штрафи не накладаються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Облік податку на додану вартість 
 

Книги обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) ведуться з 

метою обліку господарських операцій і визначають можливість віднесення сум з 

ПДВ до податкового кредиту та відповідно до податкового зобов'язання в звітному 

періоді в зв'язку з придбанням та продажем товарів (робіт, послуг). 

Книги обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) повинні бути 

прошнуровані, пронумеровані та зареєстровані в податковому органі за місцем 

реєстрації платника ПДВ. Дату початку ведення таких книг і дату їх закінчення 

підтверджують підписами керівника і головного бухгалтера; щомісячні та у 

відповідних випадках щоквартальні підсумки підтверджують підписом особи, 

відповідальної за ведення книг, та підписом головного бухгалтера. 

Порядковий номер у книгах обліку продажу чи придбання товарів (робіт, 

послуг) відповідає відповідному порядковому номеру податкової накладної. 

Для платників податку, в яких податковий (звітний) період дорівнює 

календарному місяцю (кварталу) кінцеві результати (суми) визначають шляхом 

підсумків щоденно зареєстрованих операцій у цілому за місяць (за кожний місяць 

із визначенням загальних підсумків за квартал). 

Ведення детального обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) 

значно спрощує процес підготовки декларації з ПДВ. Дані Книг обліку продажу та 

придбання і декларації з ПДВ взаємопов’язані. 

Сільськогосподарські товаровиробники ведуть бухгалтерський облік 

розрахунків з ПДВ на окремих субрахунках: 

643 "Податкові зобов'язання" 

644 "Податковий кредит" 

На  підставі  податкових   накладних,  виписаних с.г. підприємствами в 

установленому порядку при реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) суми ПДВ 

належать:  

Д-т                                  К-т 

                                702, 703, 712, 713, 719               643 

                                                       

ПДВ з придбаних товаро - матеріальних цінностей на підставі податкових 

накладних відображається; 

                                                 Д-т                      К-т 

                                                644                      631; 685 

Позитивна різниця між сумою податкових зобов'язань та податковим 

кредитом за результатами операцій першої та другої групи обліку перераховується 

підприємством з поточного рахунка на спецрахунок і відображається: 

Д-т                    К-т 

                                                  313,64              311,48 

                                                                          

"Цільове фінансування і цільові надходження" на аналітичний рахунок 

"суми податку на додану вартість; спрямованих на підтримку 

сільськогосподарських товаровиробників". 

 

 

 

 



ТЕМА 3.  Акцизний податок 

 

Питання: 

 

1. Порядок виробництва, зберігання, продажу марок акцизного податку та 

маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

2. Облік податкових розрахунків щодо акцизного податку 

 

Мета: навчальна: вивчити порядок  виробництва, зберігання, продажу 

марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів, а також порядок обліку податкових розрахунків щодо акцизного податку  

 

Кількість годин: 4 год. 

 

Вид контролю: усне  опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: фінанси,  фінансовий облік 

 

Література: 

1. Гавриленко Н.В. – Податкова система: практикум: Навчальний посібник. – 

Львів: Новий світ. -2008р. 

2. Довгалюк В.І, Ярмоленко Ю.Ю.- Податкова система: Навчальний посібник. 

– К.: Центр учбової літератури, 2007р. 

3. Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система: Навчальний посібник. 

- Тернопіль. Карт- Бланш, 2004 

4. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. (зі змінами на 2015р) 

5. Податкова система: навчальний посібник для студентів вищ. навч.закл./ 

(Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В та ін..); за ред. І.О.Лютого. – 

К.: Центр учбової літератури, 2009р. 

6. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1. Наведіть механізм справляння акцизного податку. 

2. Як у бухгалтерському обліку відображають механізм нарахування 

акцизного податку?  

3. Які документи необхідно надати суб’єктам підприємницької діяльності щоб 

отримати акцизні марки? 

4. Який порядок маркування підакцизної продукції? 

5. Особливості передбачені щодо маркування конфіскованих алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів. 

6. Наведіть порядок утилізації марок акцизного податку, що не були 

використані для маркування. 



Облік податкових розрахунків щодо акцизного податку 
 

Платники акцизного податку включають його суми до валового доходу в 

момент нарахування або сплати покупцем. Це значить, що у продавця валовий 

дохід виникає при одержанні оплати, до якої увійшов акциз, або при 

відвантаженні товару, у вартості якого міститься цей податок. Такий механізм 

відповідає загальному порядку визначення валових доходів і витрат. 

Акцизний податок відноситься до валових витрат або в момент фактичного 

внесення до бюджету, або при нарахуванні податкових зобов’язань. 

Момент виникнення податкового зобов’язання щодо акцизного збору 

регламентується статтею 4 Декрету КМУ «Про акцизний збір». введений в Декрет 

метод податкового обліку «за першою з подій» добре знайомий платникам, 

оскільки його застосовують і щодо податку на прибуток, і що до ПДВ. 

Датою виникнення податкових зобов’язань з продажу підакцизних товарів 

вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається 

будь-яка з подій, що настала раніше: 

- або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника 

акцизного збору як оплата товарів, що продаються, а у разі продажу 

товарів за готівку – дата її оприбуткування в касі платника акцизного 

збору; 

- або дата відвантаження товарів. 

Механізм справляння акцизного податку має низку особливостей. Вони 

визначені як щодо платників, так і щодо товарів, які оподатковуються. Так, однією 

з особливостей є те, що процес справляння акцизного збору передбачає 

можливість видачі платником податкового векселя.  

Згідно законодавства податковий вексель – це простий вексель, авальований 

банком, що видається суб’єктом підприємницької діяльності – виробником 

підакцизної продукції у разі отримання етилового спирту і підтверджує його 

зобов’язання сплатити своєчасно суму акцизного збору. 

Можливість сплати акцизного податку шляхом видачі векселя дозволяється 

лише суб’єктам підприємницької діяльності, які одержують етиловий спирт для 

подальшої переробки його на підакцизну продукцію. Даний захід спрямований на 

підтримку вітчизняних виробників алкогольних напоїв, адже переважна більшість 

платників, які належать до вищезазначеної категорії – це лікеро-горілчані 

підприємства. 

Податковий вексель видається платником на протязі трьох робочих днів 

після отримання етилового спирту. У ньому повинна зазначатися сума акцизного 

збору, що визначається за ставками для готової продукції, які діють на дату 

отримання етилового спирту. Податковий вексель оформляється у двох 

примірниках, один з яких залишається у векселеодержувача, а інший після обліку 

його податковим органом, використовується векселедавцем для власного обліку. 

Погашення векселя відбувається під час придбання акцизних марок на суму 

акцизного збору шляхом проставлення на їх лицьовому боці штампу з написом 

«ПОГАШЕНО» та печатки податкового органу. Погашення податкового векселя 

при експорті підакцизної продукції, виробленої з використанням етилового спирту 

має певну особливість. Так, дана операція може бути проведена лише при 

пред’явленні платником наступних документів: 



- довідки установи банку про надходження коштів в іноземній валюті на 

розрахунковий рахунок векселедавця; 

- оригіналу п’ятого основного аркуша ВМД форми МД -2, виданого митним 

органом під час митного оформлення експорту підакцизної продукції, на 

якому зазначається напис про фактичне вивезення експортованої 

підакцизної продукції за межі України. 

З моменту видачі векселедавцем першого податкового векселя податковий 

орган здійснює разовий продаж акцизних марок без сплати податку, виходячи з 

місячної потреби підприємства у маркуванні готової продукції, але не більше за 

його місячну виробничу потужність. У подальшому продаж акцизних марок 

здійснюється лише виходячи з розрахунку суми акцизного податку, фактично 

сплаченої до бюджету в рахунок погашення виданих податкових векселів. 

При достроковому погашенні векселя суми акцизного податку сплачують до 

його фактичного нарахування. При цьому він відноситься до валових витрат. Тому 

при подальшому нарахуванні акцизного податку (після закінчення терміну 

погашення векселя) його у валових витрат повторно не відображують. 

При оприбуткуванні або сплаті підакцизного товару, купленого у 

податкового агента, валові витрати на всю вартість товару (за вирахуванням ПДВ, 

але з врахуванням акцизу) виникають у покупця. Ця ситуація незвичайна тим, що 

платником акцизного збору виступає не продавець, а їх покупець. При цьому 

акциз проходить через податкового агента начебто транзитом. Якщо після 

продажу підакцизного товару продавець позбавляється статусу податкового агента 

за рішенням суду, відповідальним за сплату акцизного податку стає продавець. 

У бухгалтерському обліку нарахування акцизного податку відображають 

наступним чином: 

1) якщо перша подія – відвантаження: 

Д-т 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 

К-т 6412 «Розрахунки за податками (АП)» 

2) якщо перша подія – оплата: 

Д-т 645 «Розрахунки з АП» 

К-т 6412«Розрахунки за податками (АП)» 

Д-т 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 

К-т 645 «Розрахунки з АП» 

Особливість імпортного акцизного податку в тому, що він сплачується 

раніше, ніж підакцизний товар буде продано. Це означає, що сума акцизного 

податку сплаченого під час оформлення вантажної митної декларації просто 

додається до первинної вартості товару, що ввозиться. В подальшому при продажі 

такого товару акцизний податок в ціні не виокремлюється, а отже, на всю суму 

реалізації у імпортера виникає валовий дохід. Крім того, при сплаті імпортного 

акцизного збору у підприємства виникають валові витрати на суму такого 

акцизного збору. 

Після перерахування акцизного податку на спеціальний рахунок митниці, 

акцизний податку вважається сплаченим. Це не стосується акцизного податку при 

ввезенні товарів, що підлягають маркуванню акцизними марками (алкоголь, 

тютюн), який сплачується до Державного бюджету, а не на спеціальні рахунки 

митниці. 

Порядок відображення у бухгалтерському обліку сплати акцизного податку 

за товари, які підлягають маркуванню наступний: 



 

 

1. Нараховано акцизний 

податок 

Д-т 643 «Податкові 

зобов’язання» 

К-т 642 «Розрахунки за 

обов’язковими 

платежами» 

2. Перераховано суму 

акцизного податку на 

спеціальний рахунок 

митниці 

Д-т 642 «Розрахунки за 

обов’язковими 

платежами» 

К-т 311 «Поточні рахунки 

у національній валюті» 

3. Перераховано плату за 

марки акцизного податку 

Д-т 377 «Розрахунки з 

іншими дебіторами» 

К-т 311 «Поточні рахунки 

у національній валюті» 

4. Оприбутковано марки 

акцизного податку 

Д-т 08 «Бланки суворого 

обліку» 

- 

5. Включено до первинної 

вартості товарів суму 

акцизного податку 

Д-т 281 «Товари на 

складі» 

Д-т 643 «Податкові 

зобов’язання» 

6. Включено до первинної 

вартості товарів суму 

плати за марки акцизного 

податку 

Д-т 281 «Товари на 

складі» 

Д-т 377 «Розрахунки з 

іншими дебіторами» 

7. Відображено списання 

марок акцизного податку 

- Д-т 08 «Бланки суворого 

обліку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок виробництва, зберігання, продажу марок акцизного 

податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
  

Відповідно до Постанови НБУ «Про затвердження Положення про 

виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування 

алкогольних засобів та тютюнових виробів» від 27.1222.2010 р. № 1251 та Р. VI 

Податкового кодексу України марками акцизного податку  маркуються тютюнові 

вироби та алкогольні напої  з вмістом спирту етилового понад 8,5 об`ємних 

одиниць, що виготовляються на митній території України та імпортуються на 

митну територію України.  

Марки акцизного податку для алкогольних напоїв та тютюнових виробів  

виготовляються з паперу вагою 70 +- 3 г/кв. метр і мають такі розміри:  

- для алкогольних напоїв: довжина - 160 міліметрів +-  0,25 міліметра, 

ширина - 20 міліметрів +- 0,25 міліметра;  

- для тютюнових виробів: довжина - 44 міліметри +- 0,25 міліметра, ширина 

- 20 міліметрів +- 0,25 міліметра.  

Зразки марок розробляються Мінфіном разом з Державною податковою 

службою, СБУ, МВС, Мін'юстом та затверджуються Кабінетом Міністрів 

України. Марки встановленого зразка виготовляються на замовлення Державної 

податкової служби державним спеціалізованим підприємством Мінфіну 

(підприємством-виробником).  

Державна податкова служба щомісяця  подає підприємству-виробнику 

зведену заявку-розрахунок на виготовлення необхідної кількості марок та оплачує 

витрати, пов'язані з їх виробництвом.  

Підприємства-виробники та імпортери алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів (покупці марок) щомісяця подають органу державної податкової служби, 

уповноваженому Державною податковою службою (далі - продавець марок), 

попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами, платіжний 

документ на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання 

платіжного доручення та звіт про використання марок, придбаних у 

попередньому місяці.  

У разі відмови підприємств-виробників та імпортерів алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів від одержання замовлених ними марок, які виготовлено 

згідно з  поданою попередньою заявкою-розрахунком, вартість таких марок не 

відшкодовується.  

Марки виготовляються блоками, що упаковуються в пачки. Формат блоків, 

кількість марок у блоці та кількість блоків у пачці можуть змінюватися за 

погодженням з Державною податковою службою. Марки за поданням Державної 

податкової служби поставляються в примірниках або в блоках.  

Марки для вироблених в Україні алкогольних напоїв і тютюнових виробів 

відрізняються  від марок для ввезених на митну територію України алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів  дизайном та кольором. Марки для алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів імпортного виробництва мають фіолетовий колір, 

вітчизняного - зелений.  

Розмір плати за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв 

становить 0,103 гривні, для тютюнових виробів - 0,055 гривні.  

Наскрізна нумерація на марках складається з двох цифр індексу регіону 

України за місцезнаходженням виробника продукції (для маркування вітчизняної 



продукції), серії та окремого для кожної марки номера. Така нумерація 

наноситься паралельно довшій стороні марки:  
01 - Автономна Республіка Крим;         

02    Вінницька;           

03    Волинська;  

04    Дніпропетровська;  

05    Донецька;  

06    Житомирська; 

07    Закарпатська;  

08    Запорізька;  

09    Івано-Франківська;  

10    Київська;  

11    Кіровоградська;  

12    Луганська;  

13    Львівська; 

14    Миколаївська;  

15    Одеська;  

16    Полтавська;  

17    Рівненська;  

18    Сумська;  

19    Тернопільська;  

20    Харківська;  

21    Херсонська;  

22    Хмельницька;  

24    Чернівецька;  

25    Чернігівська;  

26    м. Київ;  

27    м. Севастополь.  

Крім того, на кожну марку наносяться такі реквізити:  

- для тютюнових виробів - напис,  що складається з початкових літер слів 

«тютюн імпортний» («тютюн вітчизняний») – «ТІ» («ТВ»), двозначного та 

однозначного числа (рік і квартал, у якому вироблено марки), розділених 

скісними лініями;  

- для алкогольних напоїв - напис, що складається з початкових літер слів 

«алкоголь імпортний» («алкоголь вітчизняний») – «АІ» («АВ»), двох двозначних 

чисел (місяць і рік, у якому вироблено марки), розділених скісними лініями, та 

зазначення суми акцизного податку, сплаченої за одиницю маркованої продукції, 

з точністю до тисячного знака.  

Державне приймання марок проводиться комісією, яка утворюється з числа 

представників Державної служби технічного регулювання, Державної податкової 

служби, СБУ та Мінфіну, у порядку, встановленому спільним рішенням 

зазначених органів.  

Підприємство-виробник здійснює відвантаження марок після затвердження 

комісією акта про їх приймання. Доставка марок до їх продавця здійснюється 

підприємством-виробником за рознарядкою Державної податкової служби.  

Продавець зберігає марки в своїх приміщеннях або згідно з договором у 

приміщеннях банківських установ. Приміщення, в якому зберігаються марки, 

повинні бути ізольованими, технічно укріпленими, обладнані засобами охоронно-

пожежної сигналізації. Під час продажу марок двері приміщення повинні бути 

замкнутими зсередини. Доступ до приміщення особам, не причетним до продажу 

марок, забороняється.  



Марки повинні зберігатися у металевих шафах, які після закінчення роботи 

замикаються та опечатуються. Матеріально відповідальна особа, що займається 

продажем марок, зберігає ключі від металевих шаф та печатку і зобов'язана 

забезпечувати здійснення заходів до їх схоронності. Забороняється передавати 

ключі і печатку стороннім особам або  виготовляти їх  дублікати. Ключі від 

приміщення, де розміщуються марки, зберігаються в порядку, визначеному 

керівником органу державної податкової служби, що здійснює їх продаж. 

Аналогічні умови для зберігання марок повинні створити їх покупці.  

Обов'язки з продажу марок покладаються на матеріально відповідальну 

особу наказом керівника органу державної податкової служби, марки 

передаються їй під звіт під розписку.  

 У встановлені керівником органу державної податкової служби або його 

заступником строки, але не рідше одного разу на квартал проводиться 

позапланова перевірка наявності марок та ведення їх обліку. Для проведення 

зазначеної перевірки наказом керівника органу державної податкової служби або 

його заступника призначається комісія, яка складає відповідний акт. У разі 

виявлення за результатами позапланової перевірки нестачі  або надлишку марок в 

акті зазначаються причини,  кількість марок, яких не вистачає, або кількість 

надлишкових марок. 

Марки продаються суб'єктам господарювання, які відповідно до 

законодавства є платниками акцизного податку з алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів.  

Плата за марки зараховується до державного бюджету і відповідно до 

бюджетного законодавства використовується для фінансування витрат, пов'язаних 

з виробництвом, транспортуванням і створенням матеріально-технічної бази для 

зберігання марок акцизного податку, та покриття інших пов'язаних  з виконанням 

основних функцій органів державної податкової служби витрат, не забезпечених 

коштами загального фонду державного бюджету за відповідною бюджетною 

програмою, за винятком видатків на оплату праці.  

Продаж марок вітчизняним виробникам алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів здійснюється на підставі:  

- довідки про сплату суми податку, яка розрахована за ставками для готової 

продукції (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт 

етиловий неденатурований);  

- заявки-розрахунку кількості марок (далі - заявка-розрахунок);  

- звіту про використання марок, придбаних у попередньому місяці, за 

затвердженою Державною податковою службою формою у двох примірниках, 

один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) - у 

виробника;  

- копії платіжного документа на перерахування плати за марки з відміткою 

банку про дату виконання платіжного доручення.  

Кількість марок акцизного податку, яку можуть отримати виробники 

алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий 

неденатурований, визначається відповідно до сплаченої суми податку. Виробники 

алкогольних напоїв, для виробництва яких не використовується спирт етиловий 

неденатурований, та виробники тютюнових виробів визначають потребу в марках 

з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації продукції.  



Реєстрація імпортерів (замовників) проводиться продавцем марок в 

окремому журналі. Для одержання марок імпортер подає продавцю марок заявку-

розрахунок у трьох примірниках за встановленою продавцем марок формою, 

платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та сплату 

податку до відповідного бюджету. Один примірник заявки-розрахунку 

залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця марок про сплату 

податку) - повертається імпортеру для передачі митному органу, третій (з 

відміткою продавця марок про одержання заявки-розрахунку) - залишається у 

покупця (імпортера).  

Одержувач (покупець) марок ставить особистий підпис у журналі обліку 

видачі марок, форма ведення  якого  затверджується Державною податковою 

службою. Покупець марок веде їх облік за видами і забезпечує схоронність.  

     У разі виявлення фактів порушення порядку ведення обліку і зберігання 

придбаних суб'єктом господарювання марок продавець марок має право 

тимчасово зупинити подальший їх продаж такому покупцю. 

Імпортери-юридичні та фізичні особи, які уклали з іноземними 

виробниками контракт (договір) про постачання (ввезення) в Україну алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів, мають право ввозити на митну територію України 

імпортні алкогольні напої і тютюнові вироби, якщо:  

1) ввезення їх на митну територію України здійснюється виключно через  

визначені Кабінетом Міністрів України пункти пропуску через державний 

кордон, які зазначені покупцями марок (імпортерами) у заявці-розрахунку;  

2) маркування напоїв і тютюнових  виробів здійснюється в установленому 

порядку з  використанням  марок встановленого зразка;  

3) алкогольні напої в автомобільних і залізничних цистернах, а також у 

баках, бачках та інших ємностях місткістю більш як 5 літрів ввозяться в Україну з 

метою продажу або обміну на митній території України та  не підлягають 

маркуванню. У такому разі податок сплачується до або під час митного 

оформлення, контроль за його сплатою здійснюється митними органами;  

4) покупець марок (імпортер) подав митному органу митну декларацію, 

копію декларації про максимальні роздрібні ціни (для тютюнових виробів) та 

один примірник заявки-розрахунку з відміткою продавця марок про сплату сум 

податку до відповідного бюджету в повному обсязі.  

У разі ввезення покупцем марок (імпортером) на територію України за  

контрактом (договором) про постачання алкогольних напоїв і тютюнових виробів 

кількома партіями працівник Державної податкової служби робить у такому 

контракті (договорі) відмітки про кількість виданих марок із зазначенням дати їх 

видачі.  

Строк одержання марок за кожним контрактом визначається покупцями 

марок (імпортерами) за погодженням з продавцем марок залежно від обсягу 

товарів, що ввозяться, але становить не більше п'яти робочих днів від дати 

подання документів для одержання марок.  

У разі порушення порядку маркування ввезених алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів та/або сплати податку не в повному обсязі товар не 

допускається до митного оформлення і ввезення його на митну територію України 

забороняється.  



Придбані марки передаються покупцями марок (імпортерами) іноземним 

виробникам для маркування імпортованих алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів у процесі їх виробництва.  

Наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку 

встановленого зразка на  пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці 

(упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію 

України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати 

акцизного податку та легальності ввезення товарів.  

У разі  виявлення фактів ввезення на митну територію України, зберігання, 

транспортування та продажу на митній території України алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка 

контролюючі органи вилучають такі товари з вільного обігу та подають відповідні 

матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави 

(конфіскацію).  

У разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України 

покупці марок зобов'язані забезпечити їх маркування марками встановленого 

зразка у такий спосіб, щоб марка розривалася під час відкупорювання 

(розкривання) товару. Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів  

здійснюється  виробниками  зазначеної продукції.  

Для алкогольних напоїв використовуються марки із зазначенням суми 

акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, з точністю до 

тисячного знака, яка відповідає сумі, визначеній з урахуванням діючих на дату 

розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.  

До 1 січня 2012 р. для маркування спиртних напоїв, одержаних шляхом 

перегонки  виноградного вина або вичавок винограду, що класифікуються згідно з 

УКТЗЕД за кодами 2208 20 12 00, 2208 20 62 00, можуть використовуватися 

марки із зазначенням суми акцизного податку за ставкою,  що була встановлена 

на 1 січня 2010 р. Законом  України від  25  грудня 2008 р.  N 797-VI «Про 

внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування».  

Вважаються такими, що немарковані:  

- алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками;  

- алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з порушенням 

встановлених вимог, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику 

або імпортеру зазначеної продукції;  

- алкогольні напої з марками, на яких зазначення суми акцизного податку, 

сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з 

урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, 

міцності продукції та місткості тари.  

Не підлягають маркуванню:  

- алкогольні напої і тютюнові вироби, які постачаються для реалізації 

магазинам безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої 

продукції за прямими договорами, укладеними між вітчизняними виробниками 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів і власниками магазинів безмитної  

торгівлі. При цьому переміщення алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що 

спрямовуються виробниками до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється під 

митним контролем із застосуванням заходів гарантування доставки;  



- алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і 

розміщуються у митному режимі магазину безмитної торгівлі;  

- еталонні (моніторингові) чи тестові зразки тютюнових виробів, які не 

призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України 

акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами 

господарювання, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції, 

для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного 

обладнання, проведення дегустації, вивчення фізико-хімічних показників 

тютюнових виробів, дизайну упаковки).  

Для прикріплення марок використовується клей (дисперсійний, дескрин 

тощо), який не дає змоги зняти їх з виробів без пошкодження і змивається у разі 

потреби в митті пляшок для повторного їх використання. Марки наклеюються на 

пляшку П-чи Г-подібним способом через горловину. У разі реалізації напоїв в 

упаковках (типу «Tetra Pak») марки наклеюються по осі упаковки на верхній 

площині.  

На тютюнові вироби марки наклеюються:  

- на пачки сигарет та цигарок серійного виробництва, сигар, сигарил, а 

також цигарок, упакованих у сувенірні коробки (незалежно від їх розміру), - у 

такій спосіб, щоб марки обов'язково розривалися під час відкривання;  

- на тютюнові вироби в упаковці, що підлягає обгортанню у 

поліпропіленову плівку, - під плівку.  

Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, 

прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України 

маркованих з  порушенням встановлених вимог.  

Алкогольні напої та тютюнові вироби вітчизняного виробництва, марковані 

вітчизняними марками встановленого зразка, не можуть бути реалізовані 

підприємствами-виробниками на експорт та магазинам безмитної торгівлі. 

Невикористані марки, що не пошкоджено, приймаються їх продавцем. При 

цьому сплачена сума акцизного податку за висновком продавця відшкодовується 

покупцям або за їх бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів з 

розрахунку кількості фактично повернутих марок, крім суми акцизного податку, 

внесеної в рахунок погашення податкового векселя.  

 Оформлені належним чином невикористані марки, що не пошкоджено, 

повертаються їх продавцю разом з реєстром марок. Продавець складає акт про 

знищення повернутих марок. Перший примірник акта разом із заявою платника 

про повернення  сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в 

рахунок майбутніх платежів залишається у продавця. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ТЕМА 4.  Податок на прибуток підприємства 

 

Питання:  
1.    Особливості прибуткового оподаткування операцій  особливого типу 

 

 

Мета: навчальна: вивчити порядок  прибуткового оподаткування операцій  

особливого типу 

 

Кількість годин: 4 год. 

 

Вид контролю: письмове  опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: фінанси,  фінансовий облік 

 

Література: 

1. ЗУ « Про оподаткування прибутку підприємств» 

2. Гавриленко Н.В. – Податкова система: практикум: Навчальний посібник. – 

Львів: Новий світ. -2008р. 

3. Довгалюк В.І, Ярмоленко Ю.Ю.- Податкова система: Навчальний посібник. 

– К.: Центр учбової літератури, 2007р. 

4. Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система: Навчальний 

посібник.- Тернопіль. Карт- Бланш, 2004 

5. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. (зі змінами на 2015р) 

6. Податкова система: навчальний посібник для студентів вищ. навч.закл./ 

(Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В та ін..); за ред. І.О.Лютого. – 

К.: Центр учбової літератури, 2009р. 

7. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1. Оподаткування доходів по  розрахунками в іноземній валюті. 

2. Оподаткування операцій із пов’язаними особами. 

3. Оподаткування дивідендів. 

4. Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями. 

5. В якому порядку здійснюється оподаткування операцій лізингу (оренди)? 

6. Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та 

іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами. 

 

 

 

 

 



 

Особливість прибуткового оподаткування операцій особливого типу 
 

153.1. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті. 

153.1.1. Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті 

у зв’язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої 

вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, 

перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти 

до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких доходів згідно з цим 

розділом, а в частині раніше отриманої оплати за курсом, що діяв на дату її 

отримання. 

153.1.2. Витрати, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній 

валюті у зв’язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, 

послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного 

податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх 

вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти 

до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких витрат згідно з цим 

розділом, а в частині раніше проведеної оплати – за таким курсом, що діяв на дату 

здійснення оплати. 

153.1.3. Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених 

в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно 

до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у 

складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) 

ураховується у складі витрат платника податку. 

153.1.4. У разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та 

банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно 

включається позитивна або від’ємна різниця між доходом від продажу та 

балансовою вартістю такої валюти, металів або вартістю на дату здійснення 

операції, якщо вона була проведена після дати звітного балансу. 

У разі придбання іноземної валюти до складу відповідно витрат або доходів 

звітного періоду включається позитивна або від’ємна різниця між курсом 

іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за 

яким визначається балансова вартість такої валюти. 

Також до витрат відносяться витрати на сплату збору на обов’язкове 

державне пенсійне страхування з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти 

за гривню та інших обов’язкових платежів, пов’язаних з придбанням іноземної 

валюти. 

Термін "балансова вартість іноземної валюти" для цілей цього підпункту 

означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної 

валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу. 

Термін "вартість іноземної валюти на дату здійснення операції" для цілей 

цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним 

курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату здійснення операції. 



153.1.5. Облік операцій з продажу або купівлі іноземної валюти та 

банківських металів, які здійснюються за дорученням та за рахунок клієнтів 

банків, ведеться окремо від обліку операцій з продажу або купівлі іноземної 

валюти та банківських металів, які здійснюються за рішенням банку за рахунок 

інших (власних) джерел. 

При проведенні операцій з продажу або купівлі іноземної валюти та 

банківських металів за дорученням та за рахунок клієнтів до доходів банку 

включаються суми комісійних, брокерських та інших подібних видів винагород, 

отриманих (нарахованих) банком у зв’язку з проведенням таких операцій 

протягом звітного періоду, а до витрат – витрати банку, понесені (нараховані) у 

зв’язку з проведенням таких операцій протягом звітного періоду. 

Доходи або витрати від здійснення операцій з продажу або купівлі валюти 

та банківських металів за рішенням банку визначаються банками за правилами 

бухгалтерського обліку, встановленими Національним банком України. 

153.1.6. Іноземна валюта, отримана платником податку на окремий 

спеціальний рахунок у банку у вигляді гуманітарної або міжнародної технічної 

допомоги, не враховується під час проведення перерахунків у національну валюту 

в цілях оподаткування. 

153.1.7. Для цілей оподаткування до складу доходів та витрат, визначених 

цією статтею, не включаються доходи та витрати у вигляді позитивних чи 

від’ємних курсових різниць, отриманих від перерахунку страхових резервів, 

утворених за договорами із довгострокового страхування життя, та активів, якими 

представлені страхові резерви за договорами із довгострокового страхування 

життя, у випадках, якщо такі страхові резерви та/або активи утворені в іноземній 

валюті. 

153.2. Оподаткування операцій із пов’язаними особами. 

153.2.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу товарів 

(виконання робіт, надання послуг) пов’язаним особам, визначається відповідно до 

договірних цін, але не менших від звичайних цін на такі товари, роботи, послуги, 

що діяли на дату такого продажу, у разі, якщо договірна ціна на такі товари 

(роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на 

такі товари (роботи, послуги). 

153.2.2. Витрати, понесені платником податку у зв’язку з придбанням 

товарів (робіт, послуг) у пов’язаної особи, визначаються виходячи з договірних 

цін, але не вищих за звичайні ціни, що діяли на дату такого придбання, у разі 

якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 

20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (роботи, послуги). 

153.2.3. Положення підпунктів 153.2.1 і 153.2.2 цього пункту поширюються 

також на операції з особами, які: 

не є платниками цього податку; 

сплачують податок за іншими ставками, ніж платник податку на прибуток. 

153.2.4. Витрати платника податку, понесені у вигляді сплати процентів за 

депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу), позиками, іншими 

цивільно-правовими договорами із пов’язаними з платником податку особами, 



визначаються відповідно до ставок, визначених у договорі, але не вищих за 

звичайну процентну ставку за депозит, кредит (позику) на дату укладення 

відповідних договорів. 

153.2.5. Доходи платника податку, отримані у вигляді процентів за 

депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу), позиками, іншими 

цивільно-правовими договорами із пов’язаними з платником податку особами, 

визначаються відповідно до ставок процента, зазначених у договорі, але не 

нижчих від звичайної процентної ставки за депозит, звичайної ставки процента за 

кредит (позику) на дату укладення відповідних договорів. 

153.2.6. Не включаються до складу витрат витрати на оплату винагород або 

інших видів заохочень пов’язаним з таким платником податку фізичним особам у 

разі, якщо немає документальних доказів, що таку оплату було проведено як 

компенсацію за фактично надану послугу (відпрацьований час). За наявності 

зазначених документальних доказів віднесенню до складу витрат підлягає 

фактична сума оплати, але не більша, ніж сума, розрахована за звичайними 

цінами. 

Витрати, понесені у зв’язку з продажем/обміном товарів, виконанням робіт, 

наданням послуг пов’язаним з таким платником податку особам або за 

операціями з давальницькою сировиною, визнаються в розмірі, що не перевищує 

доходи, отримані від такого продажу/обміну. 

153.3. Оподаткування дивідендів. 

153.3.1. У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент 

корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені 

виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є 

оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 152 

цього Кодексу, чи ні. 

153.3.2. Крім випадків, передбачених підпунктом 153.3.5 цього пункту, 

емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм 

акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із 

податку в розмірі ставки, встановленої пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, 

нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми 

такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до 

бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів. 

У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової (крім випадків, 

передбачених підпунктом 153.3.5 цього пункту), базою для нарахування 

авансового внеску згідно з абзацом першим цього підпункту є вартість такої 

виплати, розрахована за звичайними цінами. 

Обов’язок із нарахування та сплати авансового внеску з цього податку за 

визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу ставкою покладається на 

будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, є 

такий емітент або отримувач дивідендів платником податку чи має пільги зі 

сплати податку, надані цим Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку 

іншої, ніж встановлена в пункті 151.1 статті 151 цього Кодексу (крім платників 

цього податку, які підпадають під дію пункту 156.1 статті 156 цього Кодексу). 

Обов’язок із нарахування та сплати авансового внеску з цього податку не 



поширюється на суб’єктів господарювання, які є платниками фіксованого 

сільськогосподарського податку згідно з розділом XIV цього Кодексу. 

Це правило поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або 

комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, 

встановленому відповідно центральним або місцевим органом виконавчої влади, 

до сфери управління якого віднесено такі підприємства, відповідно до державного 

або місцевого бюджету. 

При цьому, якщо будь-який платіж будь-якою особою називається 

дивідендом, то такий платіж оподатковується при такій виплаті згідно з нормами, 

визначеними в першому, другому та третьому абзацах цього пункту, незалежно 

від того, чи є особа платником податку, чи ні. 

153.3.3. Платник податку – емітент корпоративних прав, державне 

некорпоратизоване, казенне чи комунальне підприємство зменшує суму 

нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо 

сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку з нарахуванням дивідендів 

згідно з підпунктом 153.3.2 цього пункту. Не дозволяється проведення 

зазначеного заліку з податком, передбаченим пунктом 156.1 статті 156 цього 

Кодексу. 

153.3.4. У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого 

протягом звітного періоду, перевищує суму податкових зобов’язань підприємства 

– емітента корпоративних прав за податком на прибуток такого звітного періоду, 

сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов’язань 

наступного податкового періоду, а при отриманні від’ємного значення об’єкта 

оподаткування такого наступного періоду – на зменшення податкових зобов’язань 

майбутніх податкових періодів. 

153.3.5. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 153.3.2 цього пункту, 

не справляється у разі виплати дивідендів: 

а) фізичним особам; 

б) у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, 

що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх 

акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, незалежно від того, чи були 

такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до 

статутних документів), чи ні; 

в) інститутами спільного інвестування; 

г) на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що 

сплачуються в межах сум доходів такої материнської компанії, отриманих у 

вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь 

власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих 

такою компанією дивідендів, то дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, 

підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими підпунктом 153.3.2 

цього пункту. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим 

підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, 

сплачених на користь власників корпоративних прав такої материнської компанії, 

та відображає у податковій звітності такі дивіденди в порядку, визначеному 

центральним податковим органом; 



ґ) управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів 

власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу 

доходу фонду операцій з нерухомістю. 

153.3.6. Юридичні особи - резиденти, які отримують дивіденди, не 

включають їх суму до складу доходу (крім постійних представництв 

нерезидентів). 

Якщо дивіденди отримуються платником податку – резидентом із джерелом 

їх виплати від нерезидента, то платник податку включає суму отриманих 

дивідендів (крім дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під 

його контролем відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу І 

цього Кодексу, і не є нерезидентами, що мають офшорний статус) до складу 

доходу за наслідками податкового періоду, на який припадає отримання таких 

дивідендів. 

Порядок оподаткування дивідендів, що отримуються фізичними особами, 

визначається за правилами, встановленими розділом IV цього Кодексу. 

153.3.7. Виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі 

нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус 

привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру 

дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу 

акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється 

з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним 

оподаткуванням та включенням суми виплат до складу витрат платника податку. 

При цьому така виплата не підлягає оподаткуванню як дивіденди згідно з 

нормами розділу IV цього Кодексу. 

153.3.8 Авансовий внесок із податку, сплачений у зв’язку з 

нарахуванням/сплатою дивідендів, є невід’ємною частиною податку на прибуток 

та не може розцінюватися як податок, який справляється при репатріації 

дивідендів (їх сплаті на користь нерезидентів) відповідно до норм статті 160 цього 

Кодексу або чинних міжнародних договорів України. 

153.4. Оподаткування операцій з борговими вимогами та 

зобов’язаннями. 

153.4.1. З урахуванням особливостей, установлених цим розділом, не 

включаються в дохід і не підлягають оподаткуванню кошти або майно, залучені 

платником податку у зв’язку з: 

отриманням платником податку основної суми фінансових кредитів, у тому 

числі субординованого боргу, позик від інших осіб – кредиторів, а також 

поверненням основної суми фінансових кредитів, позик, наданих платником 

податку іншим особам - дебіторам, отриманням частини консолідованого 

іпотечного боргу власниками іпотечних сертифікатів участі, заміною однієї 

частки консолідованого іпотечного боргу на іншу; 

залученням платником податку коштів або майна в довірче управління, 

основної суми депозиту (вкладу), у тому числі шляхом випуску ощадних 

(депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю), або 

на інші строкові чи довірчі рахунки, емісією (випуском) облігацій, а також 



поверненням платнику податку коштів або майна з довірчого управління, а також 

основної суми депозиту (вкладу), у тому числі шляхом погашення (викупу) 

ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів з фіксованою 

дохідністю), або з інших строкових чи довірчих рахунків, відкритих іншими 

особами на користь такого платника податку, погашенням облігацій; 

залученням платником податку майна на підставі договору концесії, комісії, 

консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання), а також 

згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачу 

права власності на таке майно, з урахуванням положень пункту 153.7 цієї статті; 

отриманням платником податку від Фонду соціального захисту інвалідів 

цільової позики на поворотній основі. При цьому доходи такого платника податку 

не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов’язання 

Фонду соціального захисту інвалідів не змінюються як при її видачі, так і при її 

зворотному отриманні. 

153.4.2. З урахуванням особливостей, встановлених цим розділом, не 

включаються до витрат кошти або майно, надані платником податку у зв’язку з: 

поверненням платником податку основної суми кредиту, у тому числі 

субординованого боргу, позики, частини консолідованого іпотечного боргу при 

погашенні іпотечного сертифіката участі, але не більше суми, сплаченої за 

придбання такого сертифіката іншим особам – кредиторам, процентної позики, а 

також з наданням основної суми кредиту, позики іншим особам – дебіторам, 

викупу (заміни) однієї частки консолідованого іпотечного боргу на іншу 

відповідно до закону; 

поверненням платником податку коштів або майна з довірчого управління, 

основної суми депозиту (вкладу), у тому числі залучених шляхом випуску 

ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів із фіксованою 

дохідністю, або коштів з інших строкових чи довірчих рахунків, погашенням 

(викупом) облігацій, а також розміщенням платником податку коштів або майна в 

довірче управління, основної суми депозиту (вкладу), у тому числі шляхом 

придбання ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів із 

фіксованою дохідністю, або на інші строкові та довірчі рахунки, відкриті на 

користь такого платника податку, придбанням облігацій; 

наданням платником податку майна на підставі договорів концесії, комісії, 

консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання) або згідно з 

іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права 

власності на таке майно іншій особі, з урахуванням положень пункту 153.7 цієї 

статті. 

Термін "основна сума" означає суму наданого кредиту, позики або депозиту 

(строкових, довірчих рахунків) без урахування процентів, фіксованих виплат, 

премій, виграшів, суму консолідованого іпотечного боргу в частині, яка 

відповідає ціні зобов’язання; 

поверненням платником податку суми цільової позики на поворотній основі 

Фонду соціального захисту інвалідів. 



153.4.3. За борговими цінними паперами, емітованими платником податку, 

суми процентів включаються до складу його витрат у податковий період, 

протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів. 

У разі розміщення платником податку боргових цінних паперів вище/нижче 

номінальної вартості, прибуток/збиток від їх розміщення відноситься до складу 

його доходів/витрат у податковий період, протягом якого відбулося 

погашення/викуп таких цінних паперів. 

Платник податку, який здійснює довірчі операції із коштами довірителя, 

відносить до складу своїх доходів утриману (отриману) винагороду. 

153.5. Оподаткування операцій з відступлення права вимоги. 

З метою оподаткування платник податку веде облік фінансових результатів 

операцій від проведення операцій з продажу (передачі) або придбання права 

вимоги зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари, виконані роботи чи 

надані послуги третьої особи, зобов’язань за фінансовими кредитами, а також за 

іншими цивільно-правовими договорами. 

При першому відступленні зобов’язань витрати, понесені платником 

податку – першим кредитором, визначаються в розмірі договірної (контрактної) 

вартості товарів, робіт, послуг, за якими виникла заборгованість, за фінансовими 

кредитами – у розмірі заборгованості за даними бухгалтерського обліку на дату 

здійснення такого відступлення відповідно до вимог цього Кодексу, а за іншими 

цивільно-правовими договорами – у розмірі фактичної заборгованості, що 

відступається. До складу доходів включається сума коштів або вартість інших 

активів, отримана платником податку – першим кредитором від такого 

відступлення, а також сума його заборгованості, яка погашається, за умов, що 

така заборгованість була включена до складу витрат згідно з вимогами цього 

Закону. 

Якщо доходи, отримані платником податку від наступного відступлення 

права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги 

боржником, перевищують витрати, понесені таким платником податку на 

придбання права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника), отриманий 

прибуток включається до складу доходу платника податку. 

Якщо витрати, понесені платником податку на придбання права вимоги 

зобов’язань третьої особи (боржника), перевищують доходи, отримані таким 

платником податку від наступного відступлення права вимоги зобов’язань третьої 

особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, від’ємне значення не 

включається до складу витрат або у зменшення отриманих прибутків від 

здійснення інших операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги 

зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги третьої 

особи. 

153.6. При відчуженні майна, заставленого з метою забезпечення повної 

суми боргової вимоги, витрати та доходи заставодавця та заставоутримувача 

визначаються в такому порядку: 

відчуження об’єкта застави для заставодавця прирівнюється до продажу 

такого об’єкта у податковий період такого відчуження; 



якщо згідно з умовами договору або закону об’єкт застави відчужується у 

власність заставоутримувача в рахунок погашення боргових зобов’язань, таке 

відчуження прирівнюється до купівлі заставоутримувачем такого об’єкта застави 

в податковий період такого відчуження; 

якщо кредитор у подальшому продає об’єкт застави іншим особам, його 

доходи або збитки визнаються в загальному порядку; 

ціна продажу/купівлі при цьому визначається за правилами, встановленими 

відповідними законами, які регулюють відносини застави (іпотеки). 

Якщо згідно з умовами договору або згідно із законом об’єкт застави з 

метою погашення боргових зобов’язань підлягає продажу на аукціоні (публічних 

торгах), то доходи й витрати заставоутримувача визначаються у порядку, 

встановленому підпунктом 159.3.4 пункту 159.3 статті 159 цього Кодексу, та 

відповідними законами, які регулюють відносини застави (іпотеки). 

Порядок надання та погашення боргових зобов’язань, забезпечених 

заставою, встановлюється відповідним законом. 

153.7. Оподаткування операцій лізингу (оренди) здійснюється в такому 

порядку: 

передача майна в оперативний лізинг (оренду) не змінює податкових 

зобов’язань орендодавця та орендаря. При цьому орендодавець збільшує суму 

доходів, а орендар збільшує суму витрат на суму нарахованого лізингового 

платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке 

нарахування. У такому ж порядку здійснюється оподаткування операцій із оренди 

землі та жилих приміщень; 

передача майна у фінансовий лізинг (оренду) для цілей оподаткування 

прирівнюється до його продажу в момент такої передачі. При цьому орендодавець 

збільшує доходи, а в разі передачі у фінансовий лізинг майна, що на момент такої 

передачі перебувало у складі основних засобів орендодавця, – прирівнює до нуля 

балансову вартість відповідного об’єкта основних засобів згідно з правилами, 

визначеними статтею 146 цього Кодексу для їх продажу, а орендар включає 

вартість об’єкта фінансового лізингу (без урахування процентів, нарахованих або 

таких, що будуть нараховані, відповідно до договору) до складу основних засобів 

з метою амортизації, за наслідками податкового періоду, в якому відбувається 

така передача. 

При нарахуванні лізингового платежу орендодавець збільшує доходи, а 

орендар збільшує витрати на таку частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі 

процентів або комісій, нарахованих на вартість об’єкта фінансового лізингу (без 

урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації 

частини вартості об’єкта фінансового лізингу), за наслідками податкового 

періоду, у якому здійснюється таке нарахування. 

У разі якщо в майбутніх податкових періодах орендар повертає об’єкт 

фінансового лізингу орендодавцю без придбання такого об’єкта у власність, така 

передача прирівнюється для цілей оподаткування до зворотного продажу 

орендарем такого об’єкта орендодавцю за ціною, яка визначається на рівні суми 

лізингових платежів у частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, 

що є несплаченими за такий об’єкт лізингу на дату такого повернення. 



У разі якщо вартість об’єкта фінансового лізингу, що вперше або повторно 

вводиться в експлуатацію, визначається договором у сумі, що є меншою від 

вартості витрат на його придбання або спорудження, орган державної податкової 

служби має право провести позапланову перевірку для визначення рівня 

звичайної ціни; 

передача в оренду житлового фонду або землі здійснюється за правилами 

оперативного лізингу; 

передача житлового фонду у фінансовий лізинг здійснюється за правилами 

цього підпункту; 

перехід права власності на об’єкт лізингу від орендодавця (власника майна) 

до іншої особи (нового власника майна) із збереженням відповідних прав та 

обов’язків орендодавця за договором фінансового лізингу не змінює податкових 

зобов’язань орендодавця, орендаря та нового власника майна, сформованих до 

моменту передачі у власність такого майна (об’єкту лізингу) іншій особі (новому 

власнику майна). 

Відображення в обліку операцій передачі житла в оренду з викупом 

здійснюється з урахуванням особливостей, що встановлені в розділі XX 

"Перехідні положення" цього Кодексу. 

153.8. Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, 

деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами. 

Для цілей цього підпункту під терміном "доходи" слід розуміти суму коштів 

або вартість майна, отриману (нараховану) платником податку від продажу, 

обміну або інших способів відчуження цінних паперів, деривативів або інших, 

ніж цінні папери, корпоративних прав, а також вартість будь-яких матеріальних 

цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику податку в зв’язку 

з таким продажем, обміном або відчуженням. До складу доходів включається 

також сума будь-якої заборгованості платника податку, яка погашається у зв’язку 

з таким продажем, обміном або відчуженням. 

Під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість майна, 

сплачену (нараховану) платником податку продавцю (у тому числі емітенту, крім 

придбання під час первинного розміщення) цінних паперів, деривативів або 

інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, як компенсація їх вартості. До 

складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка 

виникає у зв’язку з таким придбанням. 

Платник податку веде відокремлений облік фінансових результатів операцій 

з цінними паперами і деривативами в розрізі окремих видів цінних паперів, 

деривативів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав. При цьому облік 

операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними 

правами. 

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих 

видів цінних паперів, деривативів, та інших, ніж цінні папери, корпоративних 

прав, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані 

(нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів, деривативів або інших, ніж 

цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду, 

від’ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових 



результатів від операцій з цінними паперами, деривативами або іншими, ніж цінні 

папери, корпоративними правами цього ж виду наступних звітних періодів у 

порядку, визначеному статтею 150 цього розділу. 

Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу кожного з окремих 

видів цінних паперів, деривативів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав 

отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені 

(нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів, деривативів 

або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого 

звітного періоду (з урахуванням від’ємного фінансового результату від операцій з 

цінними паперами, деривативами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними 

правами цього ж виду минулих періодів), прибуток включається до складу 

доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду. 

Усі інші витрати та доходи платника податку, крім витрат та доходів за 

операціями з цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, 

корпоративними правами, визначеними цим підпунктом, враховуються у 

визначенні об’єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, 

встановлених цим Кодексом. 

153.9. Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не поширюються на 

операції, що здійснюються платником податку – емітентом з розміщення 

корпоративних прав або інших цінних паперів, а також з їх зворотного викупу або 

погашення таким платником податку - емітентом. 

Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу поширюються також на 

визначення балансових збитків або прибутків, отриманих платником податку від 

операцій із корпоративними правами, що виражені в інших, ніж цінні папери, 

формах. 

Операції з конвертації цінних паперів оподаткуванню не підлягають. 

153.10. Доходи та витрати від проведення товарообмінних (бартерних) 

операцій визначаються відповідно до договірної ціни такої операції, але не нижчої 

(вищої) від звичайних цін. 

153.11. Податок, передбачений цим розділом, не справляється із суми 

перевищення доходів над витратами, пов’язаними з випуском та проведенням 

державних грошових лотерей. 

153.12. Оподаткування прибутку, отриманого платником податку в умовах 

дії угоди про розподіл продукції, здійснюється з урахуванням особливостей, 

встановлених розділом ХVІІІ цього Кодексу. 

153.13. Особливості оподаткування діяльності, що здійснюється за 

договорами управління майном. 

153.13.1. Платник податку, який отримав майно на підставі договору 

управління (управитель), веде окремо від власного облік доходів та витрат в 

розрізі кожного договору управління. 

153.13.2. До складу доходів в окремому обліку відносяться доходи від 

управління майном, отримані в будь-якому вигляді. 



153.13.3. До складу витрат в окремому обліку відносяться всі витрати, які є 

витратами згідно із статтями 138–143 цього Кодексу, у тому числі винагорода 

управителю. 

Для цілей цього підпункту в окремому обліку амортизація отриманих в 

управління основних засобів здійснюється за балансовою вартістю на момент 

передачі в управління. 

153.13.4. Прибуток від кожного договору управління оподатковується на 

загальних підставах та податок сплачується до бюджету управителем майна. 

153.13.5. Виплата доходу установнику управління здійснюється лише після 

оподаткування прибутку згідно з підпунктом 153.13.4 цього пункту. 

153.13.6. Сума отриманого прибутку не включається до складу доходу 

установника управління та витрат управителя майна. 

153.13.7. Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном 

включається до складу доходу управителя майна від його власної діяльності. 

153.13.8. Для цілей оподаткування цим пунктом господарські відносини між 

учасниками договору управління прирівнюються до відносин на основі окремих 

цивільно-правових договорів. 

153.13.9. Форма звітності про результати діяльності, що здійснюється за 

договорами управління майном, встановлюється центральним податковим 

органом. 

153.13.10. Положення цього пункту не поширюються на операції з 

управління активами інститутів спільного інвестування. 

153.14. Оподаткування спільної діяльності на території України без 

створення юридичної особи. 

153.14.1. Спільна діяльність без створення юридичної особи провадиться на 

підставі договору про спільну діяльність. 

153.14.2. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, 

уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від 

обліку господарських результатів такого платника податку. 

153.14.3. Виплата (нарахування) частини прибутку, отриманого учасниками 

спільної діяльності, оподатковується за ставкою, встановленою пунктом 151.1 

статті 151 цього Кодексу, особою, уповноваженою вести облік результатів 

спільної діяльності до/або під час такої виплати. 

153.14.4. У разі якщо протягом звітного періоду витрати спільної діяльності 

перевищують доходи такої діяльності, такі збитки переносяться на зменшення 

доходів майбутніх податкових періодів від такої спільної діяльності протягом 

строків, визначених цим Кодексом. 

153.14.5. Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками 

спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-

правових договорів. 



153.14.6. Порядок обліку та звітності результатів спільної діяльності 

встановлюється центральним податковим органом виходячи із положень цього 

Кодексу. 

153.15. Особливості обліку під час реорганізації юридичних осіб. 

153.15.1. Не включається до складу доходу платника податку – 

правонаступника сума коштів, боргових вимог, вартість матеріальних та 

нематеріальних активів, отриманих від юридичної особи, що припиняється у 

зв’язку із проведенням реорганізації. 

Балансова вартість основних фондів та нематеріальних активів юридичної 

особи, що припиняється, включається до складу балансової вартості відповідних 

груп основних фондів та нематеріальних активів платника податків – 

правонаступника на дату затвердження передавального акта та підлягає 

амортизації в порядку, визначеному статтями цього Кодексу. 

Собівартість запасів, що обліковуються в обліку юридичної особи, що 

припиняється, включається до складу собівартості запасів правонаступника на 

дату затвердження передавального акта. 

У разі якщо визначена цим розділом дата збільшення витрат, здійснених 

(нарахованих) юридичною особою, що припиняється, не настала до моменту 

затвердження передавального акта, такі витрати враховуються в обліку платника 

податків – правонаступника. Такий платник податку – правонаступник набуває 

право на збільшення витрат у загальному порядку, визначеному цим розділом. Це 

правило застосовується також: 

до суми витрат, що обліковуються відповідно до цього розділу в 

особливому порядку (витрат на придбання цінних паперів, деривативів тощо), та 

неврахованих у зменшення доходів платника податку до моменту затвердження 

передавального акта; 

до суми доходу, отриманого (нарахованого) платником податку, що 

припиняється, та невключеного до доходу до моменту затвердження 

передавального акта. 

Від’ємне значення об’єкта оподаткування звітного періоду, що 

обліковувалось у платника податку, що припиняється, на дату затвердження 

передавального акта, включається до складу витрат платника податку – 

правонаступника. Зазначене положення також застосовується до суми від’ємного 

значення, що обліковується в особливому порядку відповідно до цього розділу у 

платника податку, що припиняється (від’ємне значення за операціями із цінними 

паперами, деривативами, правами вимоги тощо). 

Положення, передбачені абзацом восьмим зазначеного пункту, не 

застосовуються в разі, якщо платник (платники) податку, що припиняються, та 

платник податку – правонаступник були пов’язаними особами менш ніж 

вісімнадцять послідовних місяців до дати завершення приєднання. 

Склад витрат (доходів), передбачених цим підпунктом, та їх оцінка 

визначаються за даними та документами обліку юридичної особи, що 

припиняється, на дату затвердження передавального акта. 



153.15.2. При проведенні реорганізації у формі злиття, приєднання, 

перетворення юридичної особи, що передбачає обмін акцій (корпоративних прав) 

у юридичній особі, що припиняється, на акції (корпоративні права) у юридичній 

особі – правонаступнику, вартість акцій (корпоративних прав) юридичної особи – 

правонаступника в обліку акціонера (учасника) визначається в розмірі вартості 

акцій (корпоративних прав) юридичної особи, випуск яких був скасований 

(припинений тощо) в результаті реорганізації. 

У разі проведення реорганізації у формі поділу (виділення), що передбачає 

розподіл акцій (корпоративних прав) між акціонерами (учасниками) юридичних 

осіб, що утворюються внаслідок реорганізації, вартість таких акцій 

(корпоративних прав) в обліку акціонерів (учасників) визначається в сумі, що 

дорівнює вартості частки акцій (корпоративних прав) в юридичній особі, що 

реорганізується, пропорційній вартості чистих активів юридичної особи, що 

утворилася в результаті реорганізації, та загальної вартості чистих активів 

юридичної особи, що реорганізувалася. Вартість чистих активів юридичних осіб, 

зазначених у цьому абзаці, визначається за даними розподільчого балансу на дату 

його затвердження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 5.  Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

 

Питання:  
1. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття, порядок створення та використання 

2. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і 

професійних захворювань, порядок створення та використання 

 

 

Мета: навчальна: вивчити порядок  нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

 

Кількість годин: 8 год. 

 

Вид контролю: усне  опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: фінанси,  фінансовий облік 

 

Література: 

1. ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття» 

2. ЗУ «Про зайнятість населення» 

3. Гавриленко Н.В. – Податкова система: практикум: Навчальний посібник. – 

Львів: Новий світ. -2008р. 

4. Довгалюк В.І, Ярмоленко Ю.Ю.- Податкова система: Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007р. 

5. Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система: Навчальний 

посібник.- Тернопіль. Карт- Бланш, 2004 

6. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. (зі змінами на 2015р) 

7. Податкова система: навчальний посібник для студентів вищ. навч.закл./ 

(Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В та ін..); за ред. І.О.Лютого. – 

К.: Центр учбової літератури, 2009р. 

8. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1. Порядок нарахування збору до фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття. 

2. Порядок створення та використання  коштів фонду  соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань 

 



Фонд загальнообов’язкового державного страхування на 

випадок безробіття, порядок створення та використання 
Законодавство про страхування на випадок безробіття складається з Основ 

законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 

законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття", "Про зайнятість населення" та інших нормативно-правових 

актів, що регулюють відносини у сфері страхування на випадок безробіття, а 

також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працюють на 

умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, що проходять 

альтернативну (невійськову) службу, а також тих, які працюють неповний 

робочий день або неповний робочий тиждень, та на інших підставах, передбаче-

них законодавством про працю. 

Особа набуває статусу застрахованої особи з дня укладання трудового 

договору, з якого починається сплата страхових внесків. Сплата страхових внесків 

припиняється з дня розірвання трудового договору. 

Роботодавець набуває статусу платника страхових внесків до Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття з дня реєстрації. 

Страхуванню на випадок безробіття не підлягають: 

— працюючі пенсіонери та особи, які відповідно до законодавства України 

мають право на пенсію; 

— іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в 

Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття (далі — 

забезпечення) та соціальні послуги мають застраховані особи, а також 

незастраховані особи — військовослужбовці Збройних Сил України, Державної 

прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, ін-

ших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби 

безпеки України, органів внутрішніх справ України, звільнені з військової служби 

у зв'язку зі скороченням чисельності або штату без права на пенсію (далі — війсь-

ковослужбовці), та особи, які вперше шукають роботу, інші незастраховані особи 

у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних. 

Громадяни України, які працюють за межами України та не застраховані в 

системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони 

перебувають, мають право на забезпечення за умови сплати страховику страхових 

внесків, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на 

обов'язковість якого надана Верховною Радою України. 

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, 

творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичні особи — суб'єкти 

підприємницької діяльності, особи, що виконують роботи (послуги) згідно з 

цивільно-правовими угодами, мають право на забезпечення за Законом України 

"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" 

за умови сплати страховику страхових внесків. 

Види забезпечення та соціальні послуги 
Видами забезпечення є: 



— допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для 

організації безробітним підприємницької діяльності; 

— допомога по частковому безробіттю; 

— матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки 

або підвищення кваліфікації безробітного; 

— допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка 

перебувала на його утриманні. 

Види соціальних послуг такі: 

— професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації; 

— профорієнтація; 

— пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі 

шляхом надання роботодавцю дотації для працевлаштування безробітних, у тому 

числі молоді на перше робоче місце, та фінансування оплачуваних громадських 

робіт для безробітних у порядку (розмірах), встановленому спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та 

соціальної політики; 

— інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням. 

У разі необхідності для проходження професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації особа: 

— направляється до закладів охорони здоров'я для проходження 

попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до чинного 

законодавства; 

— забезпечується місцем проживання на період проходження професійної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації; також їй компенсуються 

витрати на проїзд до місця проходження навчання та у зворотному напрямку. 

озміри страхових внесків визначаються виходячи з того, що вони повинні 

забезпечувати: 

1) виплату застрахованим особам забезпечення та надання соціальних 

послуг; 

2) створення резерву коштів Фонду; 

3) покриття витрат Фонду у зв'язку з: 

— відшкодуванням Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних з 

достроковим виходом на пенсію осіб, зазначених у ч. 2 ст. 20 Закону України 

"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття"; 

— фінансуванням витрат на утримання та забезпечення діяльності 

виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, управління Фондом, розвиток 

його матеріальної та інформаційної бази. 

Розмір страхових внесків щорічно за поданням Кабінету Міністрів України 

встановлюється Верховною Радою України відповідно для роботодавців та 

застрахованих осіб одночасно із затвердженням Державного бюджету України на 

поточний рік.  

Роботодавці та застраховані особи сплачують страхові внески один раз на 

місяць у день одержання роботодавцями в установах банків коштів на оплату 

праці. Страхові внески, сплачені в іноземній валюті, підлягають перерахуванню 

на рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття у валюті України за офіційним курсом Національного банку 

України на день сплати страхових внесків. 



У разі нестачі в роботодавців коштів на виплату заробітної плати та сплату 

страхових внесків у повному обсязі нарахування їх на заробітну плату і 

перерахування страхових внесків до Фонду провадиться у пропорційних сумах. У 

випадку незабезпечення банківськими установами перерахування страхових 

внесків до Фонду одночасно з видачею коштів на виплату заробітної плати ці 

банківські установи сплачують за рахунок власних коштів до Фонду суму 

несплачених страхових внесків. 

Якщо роботодавці несвоєчасно чи не в повному обсязі сплачують страхові 

внески, до них застосовуються санкції, передбачені законодавством. 

У разі ліквідації або реорганізації роботодавець зобов'язаний провести 

повний розрахунок щодо сплати страхових внесків до Фонду на день ліквідації 

або реорганізації та звернутися за місцем його реєстрації як платника страхових 

внесків для зняття з обліку. 

Від сплати страхових внесків звільняються: 

— застраховані особи на період відпустки по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку та відпустки по догляду за дитиною до 

досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком; 

— застраховані особи в частині отриманої допомоги по частковому 

безробіттю. 

Розміри страхових внесків установлюються на календарний рік для: 

— роботодавця — у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці 

найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової 

заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в 

натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, 

прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", які підлягають 

обкладанню податком з доходів фізичних осіб; 

— найманих працівників — у відсотках до сум оплати праці, які включають 

основну і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні 

виплати (у тому числі в натуральній формі), які підлягають обкладанню податком 

з доходів фізичних осіб; 

— інших осіб — у відсотках до сум оподатковуваного доходу (прибутку). 

Страхові внески нараховуються на фактичні виплати (доходи), що не 

перевищують максимальної величини фактичних витрат страхувальника на 

оплату праці найманих працівників і доходу фізичних осіб, з якої справляються 

внески до Фонду, визначеної Кабінетом Міністрів України. 

Роботодавці — суб'єкти підприємницької діяльності відносять страхові 

внески на валові витрати, суми страхових внесків виключаються з доходів 

працівників, що підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб. 

Роботодавці, діяльність яких фінансується за рахунок державного та (або) 

місцевих бюджетів, сплачують страхові внески з коштів, передбачених на такі 

цілі. 

Матеріальне забезпечення на випадок безробіття 

Страховий стаж обчислюється як сума періодів, протягом яких особа 

підлягала страхуванню на випадок безробіття та сплачувала страхові внески 

особисто або через рахунки роботодавця та роботодавцем. 

Період, протягом якого застрахована особа була згідно із законодавством 

звільнена від сплати страхових внесків або отримувала виплати за окремими 

видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій 



усіх видів, включається до страхового стажу. До такого стажу прирівнюється 

трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору 

(контракту) до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове дер-

жавне соціальне страхування на випадок безробіття". 

Застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які 

протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах 

повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів та 

сплачували страхові внески, мають право на допомогу по безробіттю залежно від 

страхового стажу. 

Право на допомогу по безробіттю зберігається у разі настання перерви 

страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом місяця після 

закінчення цієї перерви зареєструвалась в установленому порядку в державній 

службі зайнятості як безробітна. Поважними причинами є: 

— навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, 

клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання; 

— строкова військова служба; 

— здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за інвалідом І 

групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за 

експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду; 

— інші поважні причини, передбачені законодавством України. 

Особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 

місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних 

тижнів, а також особи, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої 

(більше б місяців) перерви, та застраховані особи, звільнені з останнього місця 

роботи з підстав, передбачених ст. 37, п. З, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 і 45 Кодексу 

законів про працю України, мають право на допомогу по безробіттю без 

урахування страхового стажу. 

Допомога по безробіттю виплачується з 8-го дня після реєстрації 

застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості. 

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 

календарних днів протягом двох років. Для осіб перед пенсійного віку (за 2 роки 

до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може 

перевищувати 720 календарних днів. 

У разі чергового визнання в установленому порядку застрахованої особи 

безробітною у межах двох років, протягом яких виплачується допомога по 

безробіттю, тривалість її виплати враховується сумарно. У випадку зміни 

застрахованою особою місця постійного проживання виплата допомоги по без-

робіттю продовжується після реєстрації її в установленому порядку як 

безробітного за новим місцем проживання. 

Допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації 

підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у 

зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи. Ця допомога виплачуєть-

ся особам, яким виповнилося 18 років, за їх бажанням. 

Застрахованим особам розмір допомоги по безробіттю визначається у 

відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до 

порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за 

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим 

Кабінетом Міністрів України залежно від страхового стажу: 



— до 2 років — 50 %; 

— від 2 до 6 років — 55; 

— від б до 10 років — 60; 

— понад 10 років — 70 %. 

Допомога по безробіттю виплачується відповідно до тривалості безробіття у 

відсотках до визначеного розміру: 

— перші 90 календарних днів — 100; 

— протягом наступних 90 календарних днів — 80; 

— у подальшому — 70 %. 

Виплата допомоги по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця 

роботи за власним бажанням без поважних причин, починається з 91-го 

календарного дня. 

У середньомісячну заробітну плату (дохід) для обчислення допомоги по 

безробіттю враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески. 

Допомога по безробіттю не може бути вищою за середню заробітну плату, що 

склалася в галузях національної економіки відповідної сфери за минулий місяць, і 

нижчою за прожитковий мінімум, встановлений законом. Одноразова виплата 

допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності 

здійснюється у розмірі допомоги по безробіттю, у розрахунку на рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і 

професійних захворювань, порядок створення та використання 

Правова основа, економічний механізм і організаційна структура 

загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян від 

нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань, що призвели до 

втрати працездатності чи загибелі застрахованих на виробництві, визначені 

Законом України відповідно до Конституції України й Основами законодавства 

України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, за допомогою якого 

здійснюється соціальний захист, охорона життя і здоров’я громадян у процесі 

їхньої трудової діяльності. 

Чинність законодавства поширюється на осіб, що працюють на умовах 

трудового договору (контракту) на підприємствах, установах, організаціях, 

незалежно від їх форм власності й господарювання, у фізичних осіб, на осіб, що 

забезпечують себе роботою самостійно, і громадян – суб’єктів підприємницької 

діяльності. 

Суб’єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни. 

Застрахованою є фізична особа (працівник), на користь якої здійснюється 

страхування. 

Страхувальниками є роботодавці, в окремих випадках – застраховані особи, 

страховик Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і 

професійних захворювань України. 

Роботодавцем відповідно до чинного Закону вважається: 

• власник підприємства чи уповноважений ним орган і фізична особа, що 

використовує найману працю; 

• власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, 

організації (у тому числі міжнародний), філії чи представництва, що 

використовують найману працю, якщо інше не передбачено міжнародним 

договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 

Обов’язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають: 

• особи, що працюють на умовах трудового договору (контракту); 

• учні і студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, 

докторанти, залучені до яких-небудь робіт під час, перед чи після занять; під час 

занять, якщо вони здобувають професійні навички; у період проходження 

виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах; 

• особи, що утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховально-

трудових закладах і залучаються до трудової діяльності на виробництві цих 

установ чи  на інших підприємствах за спеціальними договорами. Добровільно, за 

письмовою заявою, від нещасного випадку у Фонді соціального страхування від 

нещасних випадків можуть страхуватися: 

√ священнослужителі, церковнослужителі й особи, що працюють у 

релігійних організаціях на виборних посадах; 

√ особи, що забезпечують себе роботою самостійно; 

√ громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності. 

 

Термін страхування починається з дня, що настає за днем прийняття заяви, 

за умови сплати страхового внеску. 



Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійснює збір і 

акумулювання страхових внесків, має автономну, незалежну від будь-якої іншої, 

систему фінансування. 

Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

здійснюється за рахунок: 

* внесків роботодавців: для підприємств – з віднесенням на валові витрати 

виробництва, для бюджетних установ і організацій – з асигнувань, виділених на їх 

утримання і забезпечення; 

* капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників; 

*   прибутку, отриманого від тимчасово вільних коштів фонду на депозитних 

рахунках; 

* з коштів, отриманих від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з 

підприємств, а також штрафів із працівників, винних у порушенні вимог 

нормативних актів з охорони праці; 

* добровільних внесків та інших надходжень, одержання яких не суперечить 

законодавству. 

Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку. 

Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не включаються 

до складу Державного бюджету України, використовуються винятково за їх 

прямим призначенням і зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків в установах банків, визначених 

Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету 

України або спеціалізованого банку, що обслуговує фонди соціального 

страхування. 

Страхові тарифи, диференційовані за групами галузей економіки (видами 

робіт) залежно від класу професійного ризику виробництва, встановлюються 

законом. 

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються: 

• для роботодавців – у відсотках до сум фактичних витрат не оплату праці 

найманих працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової 

заробітної плати, на інші заохочувальні й компенсаційні виплати, у тому числі в 

натуральній формі, обумовлені відповідно до Закону України «Про оплату праці», 

що підлягають оподаткуванню з громадян; 

• для добровільно застрахованих осіб – у відсотках до мінімальної 

заробітної плати. 

Розмір страхового внеску залежить від класу професійного ризику 

виробництва, до якого віднесене підприємство, знижки до нього (за низькі рівні 

травматизму, професійного захворювання й належний стан охорони праці) чи 

надбавки (за високі рівні травматизму, професійної захворюваності і неналежний 

стан охорони праці). 

Розмір зазначеної знижки чи надбавки не може перевищувати 50% 

страхового тарифу, встановленого для відповідної галузі економіки (виконаних 

робіт). 

Розрахунок розміру страхового внеску для кожного підприємства 

здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно 

до порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ і організацій 

на загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на 



виробництві і професійного захворювання, який затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

Суми надбавок до страхових тарифів і штрафів сплачується 

страхувальником із суми прибутку, а за відсутності прибутку зараховуються на 

валові витрати виробництва; для бюджетних установ і організацій – з коштів на 

утримання страхувальника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 6.  Податок на  доходи фізичних осіб 



Питання:  
1.  Оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що обрали 

спрощену систему оподаткування) та фізичних осіб, які провадять незалежну 

професійну діяльність  

2. Фінансова відповідальність  

3. Податкова звітність 

4.  Облік з прибуткового податку з громадян 

 

Мета: навчальна: вивчити порядок  нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

 

Кількість годин: 8 год. 

Вид контролю: письмове  опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: фінанси,  фінансовий облік 

Література: 

1.  ЗУ « Про податок з доходу фізичних осіб» 

2. Гавриленко Н.В. – Податкова система: практикум: Навчальний посібник. – 

Львів: Новий світ. -2008р. 

3. Довгалюк В.І, Ярмоленко Ю.Ю.- Податкова система: Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007р. 

4. Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система: Навчальний 

посібник.- Тернопіль. Карт- Бланш, 2004 

5. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. (зі змінами на 2015р) 

6. Податкова система: навчальний посібник для студентів вищ. навч.закл./ 

(Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В та ін..); за ред. І.О.Лютого. – 

К.: Центр учбової літератури, 2009р. 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

Питання для контролю: 

1. Виділіть особливості оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців 

(крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) та фізичних осіб, які 

провадить незалежну професійну діяльність 

2. Назвіть осіб, які несуть фінансову відповідальність за порушення норм 

податкового законодавства 

3. Назвіть  осіб, які несуть  відповідальність за погашення суми податкового 

зобов'язання або податкового боргу 

4. В які строки подається податкова звітність з податку на доходи фізичних 

осіб? 

5. Які форми звітності з податку на доходи фізичних осіб впроваджені для 

застосування? 

6. Надайте характеристику рахунку, який запроваджено для обліку 

розрахунків з бюджетом по податку на доходи з фізичних осіб 



 Оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що 

обрали спрощену систему оподаткування) та фізичних осіб, які провадить 

незалежну професійну діяльність 

 

Доходи фізичних осіб-підприємців, отримані протягом календарного року 

від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками 15 %, 

20%.  

Об'єктом оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців є чистий 

оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом 

(виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими 

витратами, пов'язаними з господарською діяльністю фізичної особи - підприємця. 

До витрат і доходу не включаються суми податку на додану вартість, що входять 

до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг), якщо фізична особа - 

підприємець зареєстрований як платник податку на додану вартість. 

До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, 

належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат 

виробництва (обігу).  

Не належить до витрат фізичної особи-підприємця вартість придбаного 

рухомого і нерухомого майна, що підлягає державній реєстрації, у разі якщо таке 

майно придбано до державної реєстрації фізичної особи-суб'єктом 

підприємницької діяльності та/або не використовується в такій діяльності.  

Фізичні особи-підприємці подають до органу державної податкової служби 

податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами 

календарного року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного податкового періоду. В декларації також зазначаються 

авансові платежі з податку на доходи, які розраховуються підприємцем 

самостійно, але не менш як 100 % річної суми податку з оподатковуваного доходу 

за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 % 

щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада). В 

декларації, поряд з доходами від підприємницької діяльності, мають зазначатися 

інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.  

Фізичні особи-підприємці, які зареєстровані протягом року або перейшли із 

спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи 

сплачували фіксований податок до набрання чинності цим Кодексом, подають 

податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така 

діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Платники 

податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки (до 15 березня, до 

15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада),  що настануть у звітному податковому 

році. Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний 

податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними 

в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року 

податку на доходи та суми плати за торговий патент на підставі документального 

підтвердження факту їх сплати. Надмірно сплачені суми податку підлягають 

зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню 

платнику податку в порядку, передбаченому Податковим Кодексом. У разі якщо 

фізична особа-підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження 

підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі 

доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Кодексом для 



платників податку - фізичних осіб. Фізична особа-підприємець вважається 

податковим агентом працівника-фізичної особи, яка перебуває з нею у трудових, 

цивільно-правових відносинах, або будь-якої іншої фізичної особи щодо будь-

яких оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) на користь 

такої особи.  

Під час нарахування (виплати) фізичній особі-підприємцю доходу від 

операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності, суб'єкт 

господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на 

доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою-підприємцем, який отримує 

такий дохід, надано копію свідоцтва про державну реєстрацію його як суб'єкта 

підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування 

(виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з 

цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини  за  таким  

договором фактично  є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до 

працівника чи роботодавця відповідно.  

Фізичні особи-підприємці зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат та 

мати підтверджуючі документи щодо походження товару, застосовувати 

реєстратори розрахункових операцій відповідно до Закону України «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг».  

Фізичні особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну 

діяльність, зобов'язані стати на облік в органах державної  податкової служби за 

місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати свідоцтво 

про таку реєстрацію.  

Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження 

незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками 15 %, 20 %.  

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто 

різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними 

для провадження певного виду незалежної професійної діяльності. У разі 

неотримання свідоцтва особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, 

об'єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування 

витрат. Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають 

податкову декларацію за результатами звітного року в строки, передбачені для 

платників податку на доходи фізичних осіб. Остаточний  розрахунок податку на 

доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником 

самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації. Під час виплати 

суб'єктами господарювання-податковими агентами, фізичним особам, які 

провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов'язаних з 

такою діяльністю, податок на доходи у джерела виплати не утримується  в разі 

надання такою фізичною особою копії свідоцтва про взяття її на податковий 

облік. Це  правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за 

виконання певної  роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим 

договором, відносини за яким встановлено трудовими відносинами, а сторони 

договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця. Фізичні особи, 

які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести облік доходів і 

витрат від такої діяльності.  

 

 



Фінансова відповідальність 
 

Фінансово відповідальними за порушення норм податкового законодавства є 

фізичні особи: 

 при порушенні правил нарахування, утримання та сплати до бюджету 

податку з доходів платника податку, що здійснюються особами, визнаними 

податковими агентами; 

 при порушенні правил сплати податку з чистого річного 

оподатковуваного доходу платника податку. 

Особами, відповідальними за погашення суми податкового зобов'язання або 

податкового боргу з цього податку, є: 

•  при нарахуванні податку особою, на яку покладається відповідальність за 

таке нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету - 

податковий агент; 

•  при нарахуванні  податку податковим  органом  на  підставі поданої 

декларації - платник цього податку; 

•  при самостійному нарахуванні  податку  його платником  -платник. 

Коли податковий агент до або під час виплати доходу на користь платника 

податку не здійснює нарахування, утримання або сплати (перерахування) цього 

податку, відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або 

податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій, покладається на такого 

податкового агента. При цьому платник податку - одержувач таких доходів 

звільніться від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань 

податкового боргу. Особою, яка несе відповідальність за неповне або несвоєчасне 

повернення суми, надміру сплаченого податку, у тому числі внаслідок 

застосування права на податковий кредит, є: 

• податковий орган, який порушує строки подання розрахунку такої суми 

або занижує її розмір; 

• орган Державного казначейства України, що порушує строки такого 

повернення або занижує його розмір. 

За    неповне    або    несвоєчасне    повернення   суми    надміру сплаченого 

податку, у тому числі внаслідок застосування права на податковий кредит, на 

користь платника податку сплачуються штрафи. Нарахування таких штрафів 

самостійно здійснюється органом Державного казначейства України у порядку,   

встановленому Кабінетом Міністрів України. Повернення суми надмірно 

сплаченого податку, у тому числі, внаслідок застосування права на податковий 

кредит, та штрафів здійснюється органом державного казначейства за рахунок 

доходів бюджету, до якого зараховується такий податок. 

Коли штрафні (фінансові) санкції застосовуються внаслідок наявності 

причин,  така сума стягується у  безспірному порядку з бюджетного   рахунку,   

призначеного для утримання   відповідного податкового органу. У разі, коли 

особи, що зобов'язані цим пунктом нести відповідальність за неповне або 

несвоєчасне надання платнику податку бюджетного  відшкодування, не 

здійснюють зазначене відшкодування  (його   частини), то платник податку має 

право оскаржити їх дії (бездіяльність) у суді (господарському суді) без 

попередньої сплати державного мита у зв'язку з поданням позовної заяви (скарги).  

 

 



Податкова звітність 
 

Згідно із част. «д» пп. 176.2 ПКУ податкові агенти зобов’язані: 

подавати до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації 

податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб за базовий податковий 

період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, встановленою 

центральним податковим органом, про загальні суми доходів, що нараховані 

(виплачені, надані) на користь платників податку і загальні суми податку на 

доходи фізичних осіб, що утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого 

податку до бюджету. 

Така декларація подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи 

платникам податку податковий агент протягом звітного періоду. 

Наказом ДПАУ від 31.01.2011 р. №58 затверджено форми: 

 Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб; 

 Розрахунку податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб 

за звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку (додаток до Податкової 

декларації з податку на доходи фізичних осіб).. 

Раніше потрібно було подавати лише розрахунок за формою 1ДФ і лише 

для тих, хто робив відповідні нарахування та виплати. 

Відтепер податкову декларацію потрібно подавати щомісячно, а розрахунок 

- як і раніше, щоквартально. Але подавати незалежно від того, виплачувались чи 

ні доходи платникам податку за місяць та квартал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Облік з прибуткового податку з громадян  
 

Облік розрахунків з бюджетом по податку на доходи з фізичних осіб ведуть 

на субрахунку 641 "Розрахунки за податками". 

По кредиту субрахунку 641 відображається сума нарахованих платежів до 

бюджету, за дебетом - сплата податку до бюджету. Суми цього податку 

відображуються в розрахунково-платіжній відомості у розділі "Виплати та 

утримання". Розрахунково-платіжна відомість є реєстром аналітичного обліку. 

У розрахункове - платіжній відомості сума податку на доходи з фізичних 

осіб визначена з кожного працівника підприємства, а також визначений загальний 

розмір платежу до бюджету. 

Підприємства, установи й організації всіх форм власності по закінченню 

кожного місяця, але не пізніше терміну одержання в установах банків коштів на 

сплату належних сум працівникам, зобов'язані перераховувати до бюджету суми 

нарахованого й утриманого податку за минулий місяць. Одночасно з падінням 

грошових чеків на отримання коштів підприємства подають до установи банку 

платіжні доручення на перерахування до бюджету отриманих сум податку на 

доходи з фізичних осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 7.  Рентна плата 

Питання:  

1. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, порядок 

обчислення та сплати, звітність платників 

2. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України  

3. Відповідальність  платників рентної плати та контроль за її справлянням 

 

Мета: навчальна: вивчити порядок  нарахування рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів, користування радіочастотним 

ресурсом та визначити відповідальність платників рентної плати за несвоєчасну 

сплату  

 

Кількість годин: 6 год. 

Вид контролю: усне  опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: фінанси,  фінансовий облік 

 

Література: 

1.Гавриленко Н.В. – Податкова система: практикум: Навчальний посібник. – 

Львів: Новий світ. -2008р. 

2. Довгалюк В.І, Ярмоленко Ю.Ю.- Податкова система: Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007р. 

3. Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система: Навчальний 

посібник.- Тернопіль. Карт- Бланш, 2004 

4. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. (зі змінами на 2015р) 

5. Податкова система: навчальний посібник для студентів вищ. навч.закл./ 

(Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В та ін..); за ред. І.О.Лютого. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009р. 

6. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Наведіть структурно-логічні схеми справляння рентної плати 

4. Засвоїти прочитане 

5.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

Питання для контролю: 

1. Назвіть платників рентної плати  за спеціальне використання води 

2. Наведіть структурно-логічну схему розрахунку плати за спеціальне 

використання водних ресурсів 

3. Яка сутність і призначення лісового доходу? 

4. Який порядок розрахунку і сплати лісового доходу? 

5. На кого покладена відповідальність за правильність обчислення  та 

своєчасність внесення до бюджету рентної плати? 

6. Які особливості контролю за справлянням рентної плати за користування 

надрами для видобування корисних копалин? 

7. Які особливості контролю за справлянням рентної плати за користування 

водними ресурсами? 



Рентна плата   за спеціальне використання води, порядок обчислення та 

сплати, звітність платників 

Справляння плати за спеціальне використання водних ресурсів як 

загальнодержавного так і місцевого значення здійснюється згідно зі ст.43 Закону 

України «Про охорону навколишнього середовища» за єдиними правилами згідно 

з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України, усіма суб’єктами 

підприємницької діяльності, крім тих, що використовують воду включно для 

задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, підприємствами 

гідроенергетики та підприємствами водного транспорту, які експлуатують річкові 

водні шляхи. 

До спеціального використання водних ресурсів належить використання 

води для задоволення виробничих потреб за допомогою спеціальних пристроїв та 

установок або використання води без їхнього застосування, яке може істотно 

вплинути на якісні та кількісні показники стану водних ресурсів, а також за 

користування водними об’єктами для потреб гідроенергетики та водного 

транспорту. 

До водних ресурсів загальнодержавного значення належать відведені до 

басейнів річок поверхневі води, що розташовані або використовуються на 

території більш як однієї області, включаючи притоки всіх порядків та підземні 

води. 

До водних ресурсів місцевого значення належать водні ресурси, що не 

відведені до ресурсів загальнодержавного значення, визначені переліком водних 

ресурсів місцевого значення і затверджені Державним комітетом з водного 

господарства за участю Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища. 

Платниками рентної плати  за спеціальне використання водних ресурсів 

є всі юридичні особи та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, які 

використовують у господарській діяльності водні ресурси. 

Об’єктом для нарахування є: 

• збір за спеціальне використання водних ресурсів – фактичний обсяг води, 

який використовують водокористувачі; 

• збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного 

транспорту: 

√ обсяг води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій; 

√ тоннаж (місце)-доба експлуатації вантажних самохідних і несамохідних , і 

пасажирських суден. 

Якщо підприємство використовує і поверхневі, і підземні води, то збір 

розраховується окремо по кожному джерелу. 

Розміри збору за спеціальне використання водних ресурсів, крім тих, що 

використовуються підприємствами гідроенергетики та водного транспорту, 

встановлюються відповідно до нормативів плати, обсягів використання води та 

лімітів її використання. 
Структурно-логічна схема розрахунку плати за спеціальне використання водних 

ресурсів 

 
Фактичний обсяг води (Обсяг використаної води + обсяг втрат води в системах 

водопостачання) × Нормативи плати (Диференційовані в залежності від водогосподарських 

мереж та від адміністративно-територіальної одиниці) = Розмір плати за спеціальне 

використання водних ресурсів 



 

Рентна плата  не стягується (п.16 ПКМУ №1494) у таких випадках: 

• якщо водні ресурси використовуються: 

√ для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому 

числі включно власних (тобто не для виробництва продукції, надання послуг) 

питних і санітарно-гігієнічних потреб підприємств. Установ, організацій 

незалежно від форм власності і громадян – суб’єктів підприємницької діяльності; 

√ забезпечення протипожежних заходів; 

√ проведення заходів щодо зовнішнього територій населених пунктів; 

√ здійснення заходів щодо зовнішнього територій населених пунктів; 

√ здійснення заходів для пило заглушення в шахтах; 

√ потреб гідроенергетики, якщо вода використовується 

гідроакумуляторною електростанцією, що функціонує в комплексі  з 

гідроелектростанцією;  

• за використання: 

√ морської води, крім води лиманів; 

√ води, що забирається науково-дослідними установами для наукових 

досліджень у галузі рисосіяння і для виробництва елітного насіння рису; 

√ води, що втрачені в магістральних і міжгосподарських каналах 

зрошувальних систем; 

√ підземних вод, що вилучаються з надр для усунення шкідливого впливу 

підземних вод (забруднення, підтоплення, засолення, заболочування, зсув тощо); 

√ води, що забирається підприємствами і організаціями для забезпечення 

випуску мальків цінних промислових водних живих ресурсів у природні водойми 

і водоймища; 

• за користування водою для потреб водного транспорту: 

√ з суден морського водного транспорту, що використовує річковий водний 

шлях виключно для заходу з моря в морський порт, розташований у заплаві річки, 

без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавства (скидання 

води з водоймищ і шлюзування); 

√ під час експлуатації водних шляхів стоян очними, службово-допоміжними 

і буксирними суднами й експлуатації водним транспортом ріки Дунай. 

Розрахунок збору здійснюється виходячи з фактичного обсягу використаної 

води. 

Якщо фактичний обсяг визначити неможливо через відсутність 

вимірювальних приладів, то обсяг використаної води розраховується виходячи з 

технічних даних засобів, що використовують (пропускають) воду. 

Якщо вода надходить із системи водопостачання. А не безпосередньо з 

водойми, то ставка визначається залежно від того, з якої водойми надходить вода 

в систему водопостачання. 

При використанні водних ресурсів загальнодержавного значення сплата 

збору здійснюється в державний і місцевий бюджети в співвідношенні 80% і 20% 

відповідно. 

За понадлімітне використання водних ресурсів підприємство сплачує збір у 

п’ятикратному розмірі (п.12 ПКМУ №1494). При цьому сума збору за 

понадлімітне використання не включається до складу валових витрат (п.10 ПКМУ 

№1494). 



Ліміти не встановлюються на обсяг води, використаної для потреб 

гідроенергетики і водного транспорту, тому сума сплаченого збору  в цьому 

випаду повністю включається у валові витрати (п.9 і 11 ПКМУ №1494). 

Ставки збору визначено Постановою №836. Чинні ставки наведено в 

додатку до інструкції. 

Інструкція №231, що регламентує терміни подання розрахунку і сплати 

збору, приведена у відповідність із Законом № 2181, і тепер відповідно до пунктів 

7.2  і 7.6 зазначеної Інструкції: 

• термін подання розрахунку протягом 40 календарних днів, що йдуть за 

останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу; 

 • термін сплати збору – протягом 10 календарних днів, що йдуть за 

граничним терміном подання розрахунку. 

Розрахунок збору за використання водних ресурсів складається 

наростаючим підсумком з початку року, тобто за 1 квартал, перше півріччя, 9 

місяців і рік. 

Відповідно до пункту 16 ПКМУ №1494 збір за використання водних 

ресурсів для потреб водного транспорту за І квартал не враховується і розрахунок 

не подається. Тому зазначені підприємства подають розрахунок за три періоди – 

перше півріччя, 9 місяців і рік. 

Приклад нормативів зборів за використання водних ресурсів (відповідно до 

Постанови № 836 КМУ від 18.05.99 «Про затвердження  нормативів збору за 

спеціальне використання водних ресурсів», Наказу №113/6401 від 23.01.2002 р. 

«Про внесення змін в Інструкцію «Про порядок обчислення і сплати збору за 

користування водами для підприємств, потреб енергетики і водного транспорту». 

Плата за спеціальне використання водних ресурсів справляється незалежно 

від того, чи надходили вони з водогосподарських систем безпосередньо, від інших 

користувачів, чи від підприємств комунального господарства. При цьому, крім 

названої плати, суб’єкти підприємницької діяльності сплачують постачальникам 

вартість послуг, пов’язаних з їх подачею. 

Кількість використаної води визначається за показниками вимірювальних 

приладів. Якщо ж такі відсутні, то обсяг використаної води визначається, як 

виняток, за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг 

виготовленої продукції, витрати електроенергії тощо). 

Ліміти та порядок видачі дозволів за спеціальне використання водних 

ресурсів загальнодержавного значення встановлює Кабінет Міністрів України, 

місцевого значення – Верховною Радою АР Крим, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими Радами народних депутатів. За понадлімітне 

використання водних ресурсів плата обчислюється і справляється в 

п’ятикратному розмірі. 

У межах встановленого ліміту платежі відносяться на витрати виробництва, 

а за понадлімітне використання – стягуються з прибутку, що залишається в 

розпорядженні суб’єкта підприємницької діяльності. Збір за спеціальне 

використання водних ресурсів загальнодержавного значення та їх понадлімітне 

використання,  а також збір за користування водами для потреб гідроенергетики і 

водного транспорту зараховується платниками в повному обсязі до Державного 

бюджету України. Решта збору за спеціальне використання водних ресурсів 

місцевого значення та їх понадлімітне використання зараховується платниками в 

повному обсязі до місцевих бюджетів. 



Рентна плата  за спеціальне використання лісових ресурсів, порядок 

обчислення та сплати, звітність платників  

 

За використання лісових ресурсів та земельних ділянок лісового фонду в 

Україні справляється рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів та 

користування земельними ділянками лісового фонду (лісовий доход). 

До лісових ресурсів державного значення належать деревина від рубок 

головного користування і живиця, заготовлені в лісах, які перебувають у 

державній власності. 

Платниками  рентної плати  є юридичні та фізичні особи, яким надано в 

постійне або тимчасове користування земельні ділянки лісового фонду 

(землекористувачі). 

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на наданій 

земельній ділянці лісового фонду за спеціальним дозволом – лісорубним квитком 

(ордером) або лісовим квитком. 

Лісовий квиток (ордер) видається: 

- на використання лісових ресурсів державного значення (на заготівлю 

деревини при рубках головного користування і лісовідновних рубках 

та на заготівлю живиці в лісах, які перебувають у державній 

власності); 

- на використання лісових ресурсів місцевого значення (на заготівлю 

деревини при рубках головного користування і лісо відвідних рубках 

в лісах, що перебувають в колективній і приватній власності, і на 

заготівлю другорядних лісових матеріалів – пеньків, лубу, кори, 

деревної зелені тощо). 

Лісорубний квиток видається також на проведення рубок догляду за лісом, 

санітарних та інших рубок, пов’язаних з проведенням лісогосподарських заходів, і 

в разі розчищення лісових земель у зв’язку з будівництвом гідровузлів, 

трубопроводів, шляхів тощо, на сінокосіння, випасання худоби, розміщення 

вуликів і пасік, на заготівлю дикорослих плодів, ягід, грибів, горіхів, лікарських 

рослин і технічної сировини, на використання лісових ділянок з науково-

дослідницькою метою, на тимчасове використання земель лісового фонду для 

сільськогосподарського виробництва, крім сільськогосподарських угідь, що 

входять до складу земель лісового фонду, а також на використання лісових 

ресурсів для потреб мисливського господарства, на розміщення туристських 

таборів, баз відпочинку та інших подібних об’єктів із спорудженням будівель 

некапітального типу терміном до одного року. 

Загальне використання лісових ресурсів є безкоштовним. Платним є 

спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками 

лісового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, 

спортивних і з туристичною метою та для проведення науково-дослідницьких 

робіт. 

Об’єктом обчислення рентної плати  є деревина, що відпускається на 

пні, живиця, другорядні лісові матеріали, продукти побічного користування та 

окремі земельні ділянки лісового фонду. 

Плата (збір) справляється за встановленими таксами або у вигляді орендної 

плати чи доходу, одержаного від реалізації лісових ресурсів на конкурсних 

умовах. 



 
Структурно – логічна схема розрахунку рентної плати  за спеціальне використання 

лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 

 

Об’єкт справляння  (Обсяги деревини, живиці, другорядних лісових матеріалів, 

окремих ділянок) × Такси збору ( Диференціюються за поясами, видами порід лісу, якістю 

деревини, лісозаготівельними розрядами) = Розмір збору за спеціальне використання 

лісових ресурсів. 

 

Такси збору встановлюються Кабінетом Міністрів України і 

диференціюються за: 

- лісотаксовими поясами; 

- видами основних порід лісу; 

- якістю деревини; 

- лісозаготівельними розрядами. 

Нормативи рентної плати  встановлюються для відпуску будь-яким 

заготівникам лісових порід на корені в порядку рубок головного користувача. 

Нормативи збору встановлюються з урахуванням розподілу лісів по лісо таксових 

поясах.  

У випадку застосування конкурсних умов реалізації лісових ресурсів збір за 

них встановлюється не нижче встановлених нормативів. 

Розмір орендної плати визначається за узгодженням сторін у договорі 

оренди, але не нижче встановлених нормативів. 

У складі плати за використання лісових ресурсів справляється плата за 

земельні ділянки, надані на землях лісового фонду, за винятком земельних 

ділянок, зайнятих виробничими, культурно-побутовими, житловими будинками 

та господарськими будівлями і спорудами. 

Сума рентної плати  обчислюється постійним лісокористувачам та 

проставляється в лісорубних квитках (ордерах) і лісових квитках. Дана сума 

підлягає перерахунку: якщо загальна кількість фактично заготовленої деревини 

під час її відпуску з обліком за площею перевищує зазначену в лісорубному 

квитку більше ніж на 10%, то лісокористувач обчислює і сплачує 

середньозважену таксову вартість додатково заготовленої деревини. 

Розрахунки збору подаються протягом 40 календарних днів, наступних за 

останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за місцем 

адміністративного розташування ділянок лісового фонду. 

Сплата проводиться протягом 10 календарних днів, наступних за останнім 

днем граничного терміну подання розрахунку збору. 

Збори за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 

перераховуються платниками в розмірі 100% до державного бюджету за місцем 

адміністративного розташування ділянок лісового фонду. 

Збори за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та 

користування земельними ділянками лісового фонду для потреб мисливського 

господарства, культурно-оздоровчих, спортивних і туристичних цілей та 

проведення науково-дослідних робіт перераховуються платниками в розмірі 100% 

до бюджету АР Крим та місцевих бюджетів за місцем адміністративного 

розташування ділянок лісового фонду. 



Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність подання і 

повноту надходження лісового доходу до бюджету покладено на лісгоспи, які 

здійснюють управління лісозаготовками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відповідальність платників рентної плати та контроль за її 

справлянням 

 На платника рентної плати покладається відповідальність за правильність 

обчислення, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за 

своєчасність подання контролюючим органам відповідних податкових декларацій 

згідно із нормами  Кодексу та інших законодавчих актів. 

На суму податкових зобов'язань з рентної плати, що нарахована платником 

рентної плати за податковий (звітний) період, але не сплачена протягом 10 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем граничного строку 

подання податкової декларації, нараховується пеня в порядку, встановленому 

розділом II цього Кодексу. 

Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння 

рентної плати здійснюють контролюючі органи. 

Особливості контролю за справлянням рентної плати за користування 

надрами для видобування корисних копалин 

Контролюючі органи для забезпечення контролю за правильністю 

обчислення платником суми рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин в частині визначення обсягу (кількості) видобутих 

корисних копалин у межах наданої йому ділянки надр, а також коригуючих 

коефіцієнтів згідно з пунктом 252.2 статті 252  Кодексу у встановленому 

законодавством порядку можуть залучати центральні органи виконавчої влади, 

що реалізують державну політику у сфері державного гірничого нагляду, а також 

у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. 

За фактами, які відбуваються протягом шести місяців, щодо невнесення, 

несвоєчасного внесення платником рентної плати сум податкових зобов'язань або 

невиконання платником податкових зобов'язань з рентної плати за користування 

надрами для видобування корисних копалин, центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику, порушує перед відповідним центральним органом виконавчої влади 

питання зупинення дії відповідного спеціального дозволу. 

До доходів, що виникли у платника в результаті реалізації таким платником 

прав користування ділянкою надр у період невнесення, несвоєчасного внесення 

платником сум податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами 

для видобування корисних копалин (за виключенням випадків донарахувань та 

штрафних санкцій за результатами перевірок контролюючих органів) протягом 

шести місяців, а також на період зупинення дії відповідного спеціального 

дозволу, застосовується адміністративно-господарська санкція у вигляді 

вилучення отриманого (нарахованого) платником або відповідним контролюючим 

органом прибутку (доходу) від господарської діяльності з видобування корисних 

копалин. 

Органи державного гірничого нагляду у місячний строк після прийняття 

відповідного рішення надсилають до контролюючого органу за місцем податкової 

реєстрації платника, який буде здійснювати видобуток корисних копалин, у тому 



числі під час геологічного вивчення, повідомлення про надання такому платнику 

дозволу на початок ведення видобувних робіт або погодження на проведення 

дослідно-промислової розробки. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, у 

місячний строк після прийняття відповідного рішення надсилає до 

контролюючого органу за місцем податкової реєстрації платника, який буде 

здійснювати видобуток корисних копалин, у тому числі під час геологічного 

вивчення, копію затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини 

(мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з 

урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, 

особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції з 

конкретизацією порядку визначення якості сировини та кінцевого продукту, 

визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, 

атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній 

метрологічній системі. 

Контроль за правильністю визначення обсягів використання надр в цілях, не 

пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснює центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого 

нагляду, який подає у місячний строк з дня видачі чи вилучення акта про надання 

гірничого відводу контролюючим органам за місцезнаходженням ділянки надр 

інформацію про зміни у переліку користувачів надр. 

У разі несплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 

України або сплати її в неповному обсязі платниками рентної плати протягом 

шести місяців контролюючі органи подають інформацію про таких платників до 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та 

інформатизації, для вжиття до них заходів згідно із законодавством. 

Інформацію про платників рентної плати, які користуються радіочастотним 

ресурсом України для розповсюдження телерадіопрограм і протягом шести 

місяців не сплатили рентну плату або сплатили її не в повному обсязі, 

контролюючі органи подають до Національної ради України з питань телебачення 

і радіомовлення для вжиття до них заходів згідно із законодавством. 

Особливості контролю за справлянням рентної плати за спеціальне 

використання води 

Органи, що видають дозволи на спеціальне водокористування, щороку до 

20 січня подають контролюючим органам та органам водного господарства 

інформацію про водокористувачів, яким видано такі дозволи. 

Водокористувачі, яким видано дозволи на спеціальне водокористування та 

які здійснюють постачання води іншим водокористувачам, щороку до 20 січня 

подають контролюючим органам та органам водного господарства перелік 

водокористувачів - абонентів. 

У разі зміни умов водокористування, видачі протягом року нових дозволів 

на спеціальне водокористування, укладення договорів на поставку води 



водокористувачі, які отримали переоформлені дозволи на спеціальне 

водокористування, договори на поставку води, зобов'язані протягом 10 днів 

повідомити про це контролюючим органам та органам водного господарства. 

У разі несплати рентної плати або сплати її не в повному обсязі протягом 

шести місяців контролюючі органи подають інформацію про платників рентної 

плати до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для 

вжиття до них заходів згідно із законом; 

Суб'єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, до 10 числа 

місяця, що настає за звітним кварталом, направляють контролюючим органам 

перелік лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки, за 

формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері лісового господарства"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 8.  Спеціальні податкові режимі 

 



Питання:  
1. Зміни в ставках 2015 для платників єдиного податку 

Мета: навчальна: засвоїти зміни, запроваджені для платників єдиного 

податку  

 

Кількість годин: 8 год. 

 

Вид контролю: письмове  опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: фінанси,  фінансовий облік 

 

 

Література: 

1. Гавриленко Н.В. – Податкова система: практикум: Навчальний посібник. 

– Львів: Новий світ. -2008р. 

2. Довгалюк В.І, Ярмоленко Ю.Ю.- Податкова система: Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007р. 

3. Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система: Навчальний 

посібник.- Тернопіль. Карт- Бланш, 2004 

4. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. (зі змінами на 2015р) 

5. Податкова система: навчальний посібник для студентів вищ. навч.закл./ 

(Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В та ін..); за ред. І.О.Лютого. – 

К.: Центр учбової літератури, 2009р. 

6. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1. Проаналізуйте зміни у податковому законодавстві відносно зміни ставок 

платників єдиного податку 

 

 

 

 

 

 



Зміни в ставках 2015 для платників єдиного податку 

Для третьої групи та четвертої груп ставка єдиного податку 2015 була 

знижена з 3% до 2% у випадку, якщо платник податку є платником ПДВ. 

Якщо особа  не є платником ПДВ на третій групі, а також п’ятій і шостій 

групах, то  встановлена ставка 4% (раніше це було 5%) 

Що ж стосовно платників, що перебувають на четвертій групі, то вони 

повинні сплачувати податок у вигляді коефіцієнта до нормативної грошової 

оцінки, згідно зі статтею 293 пунктом 293.9 Податкового кодексу України. 

Групи платників та ставки єдиного податку з 01.01.2015 р. 

Платники 

податку 

Критерії 

єдиноподатників 

Особливості 

діяльності 

Основна 

ставка 

податку 

Додаткова ставка 

податку 

ФОП 

1 група 

- працюють без 

 найманих осіб; 

 - річний обсяг доходу 

не повинен 

перевищувати300 000 

грн. 

Здійснюють 

виключно роздрібний 

продаж товарів з 

торговельних місць на 

ринках та/або 

провадять 

господарську 

діяльність з 

надання побутових 

послуг населенню* 

до 10% мін 

зарплати у 

розрахунку 

на 

календарни

й місяць   

максимальн

а сума до 

01.12.2015 

121,80 грн. 

 

ст. 293.4 ПКУ 15%  від: 

  1)  суми перевищення 

граничного обсягу доходу, 

який дає право 

застосовувати спрощену 

систему;   

2) доходу, 

отриманого від 

провадження діяльності, 

не зазначеної у свідоцтві 

платника єдиного 

податку, віднесеного до І 

або ІІ групи;  

3) доходу, отриманого 

при застосуванні іншого 

способу розрахунків, ніж 

грошовий; 

   4)  доходу, отриманого 

від здійснення видів 

діяльності, які не дають 

права застосовувати 

спрощену систему 

оподаткування. 

2 група 

- кількість найманих 

працівників - не 

більше 10 осіб; - 

річний обсяг доходу 

не повинен 

перевищувати 1 500 

000 грн. 

Здійснюють 

господарську 

діяльність з 

надання послуг** (у 

т.ч. числі 

побутових) платника

м єдиного податку 

та/або 

населенню, виробни

цтво та/або продаж 

товарів, діяльність у 

сфері ресторанного 

господарства 

до 20% мін 

зарплати у 

розрахунку 

на 

календарни

й місяць   

максимальн

а сума до 

01.12.2015 

243,60 грн. 

ФОП + 

ЮО 
3 група 

- кількість найманих 

працівників - без 

обмежень; 

 - обсяг доходу не 

повинен 

перевищувати  

20 000 000  грн. 

Здійснюють будь-які 

види діяльності, крім 

тих, які заборонені 

платникам єдиного 

податку***   

2%  від 

доходу для 

платників 

ПДВ; 

4%  від 

доходу для 

неплатників 

ПДВ 

  

  

 



ТЕМА 9.  Податок на майно 

 

Питання:  
1. Збір за місця для паркування транспортних засобів  

 2. Туристичний збір  

 

Мета: навчальна: вивчити порядок нарахування та сплати збору для місця 

для транспортування транспортних засобів та туристичного збору 

 

Кількість годин: 6 год. 

 

Вид контролю: усне   опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: фінанси,  фінансовий облік 

 

 

Література: 

1. Гавриленко Н.В. – Податкова система: практикум: Навчальний посібник. – 

Львів: Новий світ. -2008р. 

2. Довгалюк В.І, Ярмоленко Ю.Ю.- Податкова система: Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007р. 

3. Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система: Навчальний 

посібник.- Тернопіль. Карт- Бланш, 2004 

4. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. (зі змінами на 2015р) 

5. Податкова система: навчальний посібник для студентів вищ. навч.закл./ 

(Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В та ін..); за ред. І.О.Лютого. – 

К.: Центр учбової літератури, 2009р. 

6. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1. Охарактеризуйте загальні положення стягнення туристичного збору 

2. Ставки туристичного збору 

3. Охарактеризуйте загальні положення стягнення  збору  за місця для 

паркування транспортних засобів 

4. Платники, об’єкт та база оподаткування 

5. Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів 

 

 

 

 



Туристичний збір 

Туристичний збір  це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до 

місцевого бюджету. 

Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці,  

а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-

територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради 

про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з 

тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування 

в зазначений строк. 

Платниками збору не можуть бути особи, які: 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, 

селищі або місті, радами яких встановлено такий збір; 

б) особи, які прибули у відрядження; 

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або 

дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати. 

Cтавка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння 

збору. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, 

визначених пп. 268.5.1 ст. 268 ПКУ, за вирахуванням податку на додану вартість. 

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові 

послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), 

телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), 

обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші 

документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду. 

Згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справляння 

туристичного збору може здійснюватися: 

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих 

та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами; 



б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 

неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним 

особам на праві власності або на праві користування за договором найму; 

в) юридичними особами або фізичними особами  підприємцями, які 

уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на 

умовах договору, укладеного з відповідною радою. 

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з 

тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору 

окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. 

Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа 

(включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих 

щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій 

декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації 

за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових 

платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду. 

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що 

надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого 

податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового 

агента туристичного збору в органі державної податкової служби за 

місцезнаходженням підрозділу. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Збір за місця для паркування транспортних засобів 

Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є 

юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи  

підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради 

організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних 

засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених 

автостоянках. 

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та 

провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в 

якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне 

облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, 

затверджується рішенням сільської, селищної або міської ради про встановлення 

збору. 

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та 

провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається 

виконавчим органом сільської, селищної, міської ради органу державної 

податкової служби в порядку, встановленому розділом I цього Кодексу. 

Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням 

сільської, селищної або міської ради спеціально відведена для забезпечення 

паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального 

користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, 

паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів 

місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для 

безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених ст. 30 Закону 

України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для 

паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, 

споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр 

площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої 



діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, 

установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

При визначенні ставки збору сільські, селищні та міські ради враховують 

місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних 

засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування 

транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, 

режим роботи та їх заповнюваність. 

Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються 

відповідною сільською, селищною або міською радою. 

Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа 

(включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування 

спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна 

сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий 

(звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), 

сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду. 

Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що 

провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на 

земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний 

зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової 

служби за місцезнаходженням земельної ділянки. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ТЕМА 10.  Інші податки 

 

Питання:  
1.   Інші податки 

 

Мета: навчальна: вивчити порядок нарахування та сплати інших податків 

 

Кількість годин: 16 год. 

 

Вид контролю: усне   опитування  

 

Міжпредметні зв’язки: фінанси,  фінансовий облік 

 

 

Література: 

1. Гавриленко Н.В. – Податкова система: практикум: Навчальний посібник. – 

Львів: Новий світ. -2008р. 

2. Довгалюк В.І, Ярмоленко Ю.Ю.- Податкова система: Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007р. 

3. Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система: Навчальний 

посібник.- Тернопіль. Карт- Бланш, 2004 

4. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. (зі змінами на 2015р) 

5. Податкова система: навчальний посібник для студентів вищ. навч.закл./ 

(Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В та ін..); за ред. І.О.Лютого. – 

К.: Центр учбової літератури, 2009р. 

6. Мережа Інтернет 

 

План вивчення:  

1. Прочитати текст 

2. З’ясувати основні питання тексту 

3. Засвоїти прочитане 

4.  Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

 

Питання для контролю: 

1 Надайте характеристику миту 

2. Наведіть механізм розрахунку митної вартості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Економічна сутність та призначення мита. Види мита. 

Мито — це непрямий податок на споживання, який стягується з товарів, що 

переміщуються через митний кордон України. Політика в сфері митного 

оподаткування спрямована насамперед на формування раціональної структури 

експорту та імпорту при відсутності прямого втручання держави. Митне 

оподаткування є одним з основних напрямів зовнішньоекономічної політики 

держави. Україна самостійно вибирає митну політику, може укладати митні угоди 

з іншими державами. Нормативне регулювання оподаткування митом в Україні 

здійснюється згідно з Митним кодексом (від 11.07.2002 №92-ІУ), який вступив в 

дію 1.01.2004 р. Основні принципи митного регулювання: 

- виключна юрисдикція України на її митній території; 

- виключна компетенція митних органів України щодо здійснення митної 

справи; 

- законність; 

- єдиний порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний 

кордон України; 

- системність; 

- ефективність; 

- додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та 

юридичних осіб; 

- гласність та прозорість. 

Ставки мита диференційовані, як і для підакцизних товарів. Від акцизного 

збору воно відрізняється тим, що сплачується тільки при переміщенні через 

митний кордон, і перелік товарів, що обкладаються митом, значно ширше, ніж 

перелік підакцизних товарів. 

Митна територія України — це територія України, зайнята сушею, 

територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, 

установки і споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні 

України, на які поширюється виключна юрисдикція України. 

Митний кордон — кордон митної території України, у тому числі території 

штучних островів, установок і споруджень, що утворюються в морській зоні 

України. 

Види переміщень через митний кордон товарів та інших предметів: 

- ввіз в Україну;      

- вивіз з України; 

- транзит через територію України — це переміщення товарів (предметів) 

через територію України під митним контролем між двома або в межах одного 

пункту на її митному кордоні. 

Всі товари (предмети), що переміщуються через митний кордон України, 

підлягають декларуванню з метою митного контролю. Митний контроль 

передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, 

необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної 

справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються 

відповідно до Митного кодексу, інших нормативно-правових актів, а також 

міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку. 

Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних 

органів шляхом: 

- перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю; 



- митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, 

особистого огляду громадян); 

- обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний 

кордон України; 

- усного опитування громадян та посадових осіб підприємств; 

- перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через 

митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти 

нарахування та сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляються 

при переміщенні товарів через митний кордон України; 

- огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних 

ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та 

інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, 

що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою 

покладено на митні органи законом; 

- використання інших форм, передбачених Митним кодексом та іншими 

законами України з питань митної справи. 

Документи, необхідні для здійснення митного контролю, подаються 

митному органові під час: 

- перетинання товарами і транспортними засобами митного кордону 

України; 

- декларування товарів і транспортних засобів; 

- повідомлення митному органу про намір здійснити переміщення товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України; 

- здійснення митними органами інших контрольних функцій. 

Декларування здійснюється шляхом заяви за встановленою формою 

(письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і 

транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також 

відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного 

оформлення. Перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню, 

встановлюється Митним кодексом та актами Кабінету Міністрів України. 

Необхідно розрізняти поняття мита й митних зборів: 

мито — це загальнодержавний платіж, що сплачується в держбюджет; 

митний збір — це плата за митне оформлення, яка залишається в 

розпорядженні митниці. 

Митний збір використовується для розвитку системи митних органів, 

щорічно державний митний комітет України публікує звіт про цільове 

використання цих коштів. 

Об'єкт оподатковування — це митна вартість товарів або інших 

переміщуваних предметів або їхня кількість залежно від ставки. 

Механізм розрахунку митної вартості представлено формулою: 

МВ = ФВ + БП + КП, 

де МВ — митна вартість на момент перетинання кордону; 

ФВ — фактурна вартість (в тому числі транспортні витрати); 

БП — брокерські послуги; 

КП — комісійні послуги. 

В Україні існує два основних види мита: 

- ввізне — на імпортовані товари; 

- вивізне — на експортовані товари. 



З метою захисту економічних інтересів України та її товаровиробників 

можуть застосовуватися особливі види мита: 

- спеціальне (підвищене) — застосовується як захисний захід, якщо товари 

ввозяться в Україну в таких кількостях і на таких умовах, що зачіпають інтереси 

українських товаровиробників, як попереджувальний захід до учасників 

зовнішньоекономічної діяльності, що порушують загальнодержавні інтереси у тій 

галузі, у якій виробляються товари, а також як захід попередження несумлінної 

конкуренції та як діяння проти недружніх намірів інших держав; 

-  антидемпінгове мито (підвищене) — застосовується при ввозі в Україну 

товарів за ціною істотно нижче конкурентної ціни в країні експорту, якщо при 

цьому порушуються інтереси українських товаровиробників, та при вивозі 

товарів, які істотно нижче цін інших експортерів; 

-  компенсаційне мито ( підвищене) — застосовується при ввозі або вивозі 

товарів, при виробництві яких прямо або побічно використовувались субсидії. 

Залежно від способу встановлення існує два види ставок мита: 

- в відсотках до митної вартості (пропорційне); 

- в твердій сумі за одиницю товару (тверде). Наприклад, ставки мита 

встановлені: 

- на пиво солодове — 0,5 євро за 1 л; 

- на паливо бензинове реактивне — 15 євро за 1000 кг. Види ставок ввізного 

мита залежно від розміру: 

- преференційні—застосовуються до товарів (предметів), які походять із 

країн, що входять у митні союзи з Україною, або створюють разом з нею 

спеціальні митні зони, до товарів із країн, що розвиваються, крім деяких груп 

товарів (наприклад, продукція тваринництва, харчової промисловості); 

- пільгові — застосовуються до товарів або інших предметів із країн або 

економічних союзів, що користуються в Україні режимом  найбільшого сприяння  

(Великобританії,   Італії, Франції та ін.), та із країн, що розвиваються (крім тих 

товарних груп, по яких застосовуються преференційні ставки); 

- повні (загальні)- до всіх інших товарів (предметів). 

 


