
ТЕМА: НЕПРЯМІ ПОДАТКИ 

 

Вид заняття: семінар 

 

Мета: засвоєння особистостей визначення податкового зобов’язання з 

ПДВ, податкового кредиту; розрахунку акцизного збору і митних платежів. 

 

Виховна мета: формування основних рис майбутнього фахівця, який 

вільно орієнтується в  непрямих податках, знає особливості оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності та вдало вміє використати набуті знання 

для майбутньої практичної роботи. 

 

Міжпредметні зв’язки: політекономія, економіка підприємства, 

фінанси, фінанси підприємств. 

 

План заняття: 

Організаційна частина 

- оформлення журналу; 

- перевірка наявності студентів на заняття. 

 

Мотивація пізнавальної діяльності: 

- повідомлення теми і мети заняття; 

- повідомлення плану заняття. 

 

Письмове опитування у формі тестових завдань з теми, час проведення – 

10 хвилин. 

 

Основні терміни: податок на додану вартість, база оподаткування, 

податкове зобов’язання, податковий кредит, акцизний збір,ставки акцизного 

збору,  мито, ввізне мито, вивізне мито, ставки мита. 

 

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., Десятник О.М. – Податкова система: Навчальний 

посібник. – Тернопіль: Карт-Бланш. – 2004р. 

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

5. Податкова система: навч. посіб. для студ. 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. Ярема Б.П., Маринець В.П. – Податкова система. Збірник задач та 

тести: Навчальний посібник. – 3-тє видання, перероблене і доповнене. – 

Львів: «Магнолія Плюс», 2006 р. 



 

Питання для контролю знань студентів (усне опитування) 

1. Які особливості сплати ПДВ при експорті і імпорті товарів? 

2. В яких випадках можна отримати бюджетне відшкодування? 

3. Як здійснюється коригування ПДВ? 

4. Охарактеризуйте особливості митного оформлення консолідованого 

вантажу. 

5. Як здійснюється нарахування акцизного збору? 

6. Як нараховуються митні збори в залежності від транспортування 

товарів? 

7. Що є базою оподаткування експортних операцій? 

8. Який принцип нарахування акцизного збору на імпортні товари? 

 

Тематика реферативних виступів 

1. Економічна суть податку на додану вартість. 

2. Особливості оподаткування акцизним податком  алкогольно-

тютюнових виробів.  

3. Єдиний митний тариф. 

4. Види мита та його еволюція. 

 

Тести 

1. Непрямі податки – це податки, які: 

А) платить і є носієм одна особа; 

Б) включають в ціну на стадії виробництва у виробників; 

В) стягуються з виробництва цінностей, доходу і майна; 

Г) стягуються зі споживання цінностей; витрат і користування речами. 

 

2. Непрямі податки: 

А) не залежать від доходів або майна окремого платника; 

Б) стягуються внаслідок придбання і накопичення матеріальних благ; 

В) залежать від об’єкта оподаткування; 

Г) стягуються за декларацією і за кадастрами. 

 

3. До недоліків непрямих податків відносять: 

А) не мають примусового характеру, не потребують накопичення певних 

коштів; 

Б) диференціація ставок за групами товарів та послуг; 

В) при підвищенні цін надходження а бюджет істотно не змінюються; 

Г) не залежать від доходів або майна окремого платника. 

 

4. Порядок нарахування та сплати ввізного мита здійснюється на 

основі: 

А) платіжного доручення; 

Б) платіжного повідомлення; 

В) вантажно-митної декларації; 



Г) податкової накладної; 

 

5. Єдиний митний тариф передбачає ставки: 

А) загальні, індивідуальні, пільгові; 

Б) пільгові, преференційні, індивідуальні; 

В) преференційні, пільгові, повні; 

Г) пільгові, загальні, індивідуальні. 

 

6.Марка акцизного збору: 

А) підтверджує сплату акцизного збору; 

Б) є спеціальним знаком маркування товарів, яка підтверджує сплату 

акцизного збору; 

В) є різновидом податкового векселя; 

Г) є гарантом майбутньої сплати акцизного збору. 

 

7.Спільні риси мита та акцизного збору: 

А) ставки диференційовані за групами товарів; 

Б) невеликий перелік товарів, що підлягають оподаткуванню; 

В) контроль за правильністю та своєчасністю справляння податку 

здійснюють органи ДПС; 

Г) справляння податку пов’язане із зовнішньоекономічною діяльністю 

країни. 

 

8.Обєктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з: 

А) вивезення товарів за межі митної території України для їх 

споживання за межами митної території України; 

Б) передача майна орендодавця, який є резидентом, у користування 

орендарю; 

В) надання послуг із страхування і перестрахування; 

Г) виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій. 

 

9. Звільняється від оподаткування ПДВ операції з: 

А) послуг з доставки пенсій та грошової допомоги населенню; 

Б) продажу товарів, що були експортовані платником податку за межі 

митної території України; 

В) продажу робіт, призначених для використання та споживання за 

межами митної території України; 

Г) надання транспортних послуг з перевезень пасажирів та вантажів за 

межами митного кордону України. 

 

10. ПДВ за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з: 

А) надання транспортних послуг з перевезень пасажирів та вантажів за 

межами митного кордону України; 

Б) послуг з доставки пенсій та грошової допомоги населенню; 



В) продажу путівок на санітарно-курортне лікування та відпочинок 

дітей. 

  

 

Підведення підсумків 

- з кожного виступу студентів робити короткий висновок із вказівками 

на позитивні та негативні сторони; оцінка виступу; 

- коментоване виставлення оцінок; 

- загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно 

допрацювати; 

- рекомендація літератури для подальшого поглибленого вивчення 

окремих важливих питань семінару; 

- оголошення теми наступного семінарського заняття та перелік питань, 

які будуть на ньому розглянуті. 

 

 

Рекомендації щодо підготовки до семінару 

Готуючись до семінару, необхідно: 

- звернути увагу на те, що він охоплює тему «Непрямі податки»; 

- повторити такі поняття, як податок на додану вартість, база 

оподаткування, податкове зобов’язання, податковий кредит, акцизний 

податок, ставки акцизного збору,  мито, ввізне мито, вивізне мито, 

ставки мита; 

-  ознайомитись з  порядком нарахування непрямих податків; 

-  розглянути базу оподаткування ПДВ; 

- ознайомлюючись з літературою, звернути увагу на аналіз відповідності 

механізму справляння непрямих податків в нашій країні міжнародним 

стандартам, визначити основні недоліки податкового законодавства, 

які існують на сьогоднішній день, та на необхідність застосовувати 

заходи  щодо  

підвищення контрольної та регулюючої ефективності непрямих 

податків. 
 


