
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА  

ТЕМА: НЕПРЯМІ ПОДАТКИ 

(Визначення оподаткованого обороту, нарахування податку на додану вартість. 

Складання документів з нарахування ПДВ) 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  

 

Мета заняття: навчитися визначати непрямі податки, складати розрахунки і 

декларації; закріпити і поглибити теоретичні знання.  

 

Завдання 

1. Ознайомлення з інструкційною карткою. 

2. Самостійне вирішення задач. 

3. Заповнення податкової декларації з податку на додану вартість, 

використовуючи дані задачі №3 

Теоретичні відомості 

 

Законом України «Про податок на додану вартість» (зі змінами та доповненнями) 

передбачено, що: 

податкове зобов’язання – загальна сума податку, одержана (нарахована) платником 

податку у звітному періоді; 

податковий кредит – сума, на яку платник податку має право зменшити податкове 

зобов’язання звітного періоду; 

бюджетне відшкодування – сума, що підлягає поверненню платнику з бюджету в 

зв’язку з надмірною сплатою податку. 

Застосовується дві ставки оподаткування: 20%, 7%,  0%. 

Платник податку зобов’язаний надати покупцеві Податкову накладну, яка 

виписується у двох екземплярах, копія залишається у продавця товару. 

Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню, визначаються 

як різниця між загальною сумою податкових зобов’язань, що виникли в зв’язку з 

продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду. 

 

 

Рішення типових задач 

 

Задача №1 

Ціна виробу 270 гривень. Знайти ПДВ. 

 

Розв’язання  

При розрахунку ПДВ виробник продукції додає до вартості своїх товарів 20%/ 100% 

ПДВ = (С×20%)/100%, 

де С – ціна виробу 

ПДВ = (270×20%)/100% = 54 грн. 

 

 Задача №2 

Ціна виробу 340 гривень з урахуванням ПДВ. Знайти суму ПДВ. 

 

Розв’язання 

Якщо необхідно зворотнім шляхом виділити «ПДВ в тому числі», використовується 

відношення 20%/120% 

ПДВ = (С×20%)/120%, 

де С – ціна виробу 



ПДВ = (340×20%)/120% =  57 грн. 

 

Задача №3 

Підприємство для виготовлення меблі придбало матеріалів на суму 5000 грн (з 

урахуванням ПДВ), а вартість виготовленої та реалізованої продукції складає 9000 грн (з 

урахуванням ПДВ). Визначте суму податкового зобов’язання. Визначте суму ПДВ, що 

підлягає сплаті до бюджету. 

 

Розв’язання 

1. Податковий кредит для виготовлення меблі складає: 

            ПДВ = (5000×20%)/120% = 833 грн. 

2. Податкове зобов’язання: 

            ПДВ = (9000×20%)/120% = 1500 грн. 

3. ПДВ в бюджет = ПЗ - ПК 

             ПДВ = 1500 - 833 = 667грн 

 

Задача №4 

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за вересень поточного року на 

основі наведених даних: 

1. Реалізовано товарів на суму 2400 грн. 

2. Придбано товарів на суму 3000 грн. 

 

Розв’язання 

1. Податкове зобов’язання з ПДВ у податковому періоді становить: 

ПЗ = 2400 × 20/120 = 400 грн. 

2. Визначимо податковий кредит з ПДВ у податковому періоді: 

ПК = 3000 × 20 /120 = 500 грн. 

3. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет за вересень 

поточного року дорівнює: 

ПДВ = ПЗ – ПК 

ПДВ = 400 – 500 = -100 грн. 

Від’ємне значення величини ПДВ свідчить про те, що підприємство має право на 

отримання бюджетного відшкодування в розмірі 100 грн. на протязі 30 календарних днів, 

що настають за останнім днем граничного терміну подання декларації 

 

Задача №5 
Визначити величину ПДВ, який підлягає сплаті в бюджет, або величину бюджетного 

відшкодування за таких умов: 

1) відвантажено продукції за контрактом № 18 на суму 30000 грн. (у т.ч. ПДВ); 

2) перераховано постачальнику за одержану продукцію – 120000 грн. (у т.ч. ПДВ); 

3) придбано товару за контрактом № 5 у постачальника – 48000 грн. (у т.ч. ПДВ) 

 

Розв’язання 

ПДВ = ((30000 + 120000 – 48000)×20%)/120% = 17000 грн. 

 

Задача № 6 

Визначити величину ПДВ, який підлягає сплаті в бюджет, або величину бюджетного 

відшкодування за таких умов ( в т.ч. ПДВ): 

1) одержано передплату від покупця згідно контракту – 50000 грн.; 

2) відвантажено продукції за контрактом на суму – 60000 грн.; 

3) отриман аванс від покупця згідно договору – 18000 грн.; 

4) придбано матеріалів від постачальника, згідно контракту на суму – 24000 грн. 



 

Розв’язання 

ПДВ = (50000 + 60000 + 18000 – 24000)×20%)/120% = 17333 грн. 

 

Задача № 7 

Визначити величину ПДВ, який підлягає сплаті в бюджет або величину бюджетного 

відшкодування за таких умов: 

1) придбано товару за контрактом № 34 в постачальника на суму –  

60000 грн.; 

2) придбано сировину згідно договору № 83 у постачальника на суму –  

18000 грн.; 

3) відвантажено продукції за контрактом № 26 на суму 90000 грн. (у т.ч. ПДВ); 

4) отримана передплата від покупця згідно контракту № 108 на суму 45000грн 

 

Розв’язання 

ПДВ = ((90000 – 60000 – 18000 + 45000)×20%)/120% = 9500 грн. 

 

Задача № 8 

Визначити величину ПДВ, який підлягає сплаті в бюджет або величину бюджетного 

відшкодування за таких умов: 

1) одержано передплату за контрактом № 15 – 70000 грн.; 

2) відвантажено продукції за контрактом № 12 – 150000 грн.; 

3) придбано сировини згідно договору від постачальника на суму  

100000 грн. 

Розв’язання 

ПДВ = ((150000 + 70000 – 100000)×20%)/120% = 20000 грн. 

 

Завдання для самостійного вирішення 

 

Завдання 1. Вирішити наведені нижче ситуації. 

 

Задача №1 

Ціна виробу 420 гривень. Знайти ПДВ. 

Розв’язання  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

 Задача №2 

Ціна виробу 3120 гривень з урахуванням ПДВ. Знайти суму ПДВ. 

Розв’язання 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

Задача №3 

Підприємство для виготовлення меблі придбало матеріалів на суму 7000 грн. (з 

урахуванням ПДВ), а вартість виготовленої та реалізованої продукції складає 10000 грн. (з 

урахуванням ПДВ). Визначте суму податкового зобов’язання. Визначте суму ПДВ, що 

підлягає сплаті до бюджету. 

Розв’язання 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Задача №4 

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за квітень поточного року на 

основі наведених даних: 

1. Реалізовано товарів на суму 4200 грн. 

2. Придбано товарів на суму 5000 грн. 

 

Розв’язання 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Задача №5 

Підприємство реалізує лікарські препарати для населення. В червні виручка від 

реалізації ліків склала 6000 грн. В цьому ж місяці підприємство закупило партію ліків для 

продажу на суму 4200 грн., також проведена оплата за оренду магазину в розмірі 1800 грн. 

(в т.ч. ПДВ – 300 грн.). 

Розрахувати платежі до бюджету з ПДВ за червень 2010р. 

Розв’язання 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Задача № 6 

Визначити величину ПДВ, який підлягає сплаті в бюджет, або величину бюджетного 

відшкодування за таких умов ( в т.ч. ПДВ): 

1) одержано передплату від покупця згідно контракту – 65000 грн.; 

2) відвантажено продукції за контрактом на суму – 42000 грн.; 

3) отримано аванс від покупця згідно договору – 38000 грн.; 

4)придбано матеріалів від постачальника, згідно контракту на суму – 21000 грн. 

Розв’язання 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Задача № 7 

Визначити величину ПДВ, який підлягає сплаті в бюджет або величину бюджетного 

відшкодування за таких умов (в т.ч. ПДВ): 

1)придбано товару за контрактом № 34 в постачальника на суму –  60000 грн.; 

2)придбано сировину згідно договору № 83 у постачальника на суму – 18000грн.; 



3)відвантажено продукції за контрактом № 26 на суму 90000 грн. (у т.ч. ПДВ); 

4)отримана передплата від покупця згідно контракту № 108 на суму 45000грн. 

Розв’язання 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Задача № 8 

Визначити величину ПДВ, який підлягає сплаті в бюджет або величину бюджетного 

відшкодування за таких умов (в т.ч. ПДВ): 

1) одержано передплату за контрактом № 15 – 70000 грн.; 

2)відвантажено продукції за контрактом № 12 – 150000 грн.; 

3)придбано сировини згідно договору від постачальника на суму 100000 грн. 

Розв’язання 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

 

 

 

Завдання 2. На основі даних задачі № 3 заповнити податкову декларацію 

 

Завдання 3. Розрахувати суми податку на додану вартість, провести записи в регістрах 

аналітичного податкового обліку, скласти податкову декларацію. 

Платник податку – Сільськогосподарський виробничий кооператив «Іскра», розташований в 

с.___________________ р-ну_____________________ обл. ________________, Ідентифікаційний 

код – 03765814. Індивідуальний податковий номер – 037658142136. номер свідоцтва про 

реєстрацію платника – 3119475 

 

 

Умова  

Протягом грудня у СВК «Іскра» здійснено такі операції з продажу-придбання товарів: 

03.12. Продано працівникам зерно ячменю на суму 13680 грн. і зерно пшениці на суму 

8652 грн. (суми з ПДВ). Відомість № 62. 

11.12. Продано переробному підприємству молодняк великої рогатої худоби живою 

масою 3900 кг за договірною ціною без ПДВ – 8 грн.50 коп. Податкова накладна № 126. 

17.12. Придбано у Одеського хімзаводу добрива на суму 15480 грн. з ПДВ. Податкова 

накладна 831. 

21.12. Продано СВК «Іскра» насіння люцерни на суму 2460 грн. з ПДВ. Податкова 

накладна 127. 

У попередньому звітному періоді (листопад) мало місце від’ємне значення 

податкового зобов’язання у сумі 218 грн. 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

Питання для самоконтролю 

1.  Об’єкт оподаткування ПДВ. 

2.  Назвіть платників ПДВ  відповідно законодавства України. 

3.  Порядок визначення ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. 

4.  Пільги щодо ПДВ. 

5.  Види ставок ПДВ 

6.  Порядок заповнення декларації з ПДВ та податкової накладної. 

7. Яка відповідальність платників податків встановлена за порушення податкового 

законодавства по сплаті ПДВ? 

 

 

 

 


