
ТЕМА: ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З НАРАХУВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ, МИТА ТА ІНШИХ ПОДАТКІВ. 

СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ  

 
Мета заняття: формування вмінь і навичок обчислення екологічного податку, 

державного мита та інших податків; закріплення і поглиблення 

знань 

 

Завдання  

1. Ознайомлення з інструкційною карткою  

2. Виконати самостійне завдання  

 

 

Теоретичні відомості 

З 1 січня 2011 р. згідно Податкового кодексу в Україні запроваджено екологічний 

податок який справлятиметься за фактичні обсягів викидів у атмосферне повітря та скидів 

у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу 

утворення та тимчасового зберігання радіоактивних відходів. 

Зокрема зазначено, що платниками цього податку є суб’єкти господарювання, 

юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні 

установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні 

представництва нерезидентів, під час провадження діяльності яких на території України 

здійснюються: 

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення; 

- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти; 

- розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, 

крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини; 

- утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); 

- тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений 

особливими умовами ліцензії строк. 

 Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі 

нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні 

легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 ПКУ є 

об’єктами оподаткування.  

Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і 

мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.  

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 

грн. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.  

Державне мито – це плата, яка справляється за вчинення юридичних дій та за 

видачу документів юридичного значення уповноваженими на те органами. 

Справляння державного мита в Україні регламентується Декретом КМУ Від 

21.01.1993 р. «Про державне мито» (зі змінами). 

Платниками державного мита виступають юридичні та фізичні особи, які 

звертаються у відповідні органи для вчинення та їх інтересах дій та для видачі їм 

відповідних документів. 

Державне мито справляється судовими органами, в господарських судах, 

нотаріальних конторах, районних, міських, селищних і сільських Радах, ЗАГСах, а також 

іншими органами.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Завдання для самостійного вирішення 

Завдання 1. Надайте характеристику податку екологічному податку. 

Завдання 2. 

1. Вказати, хто виступає платником дермита в кожному окремому випадку. 

2. Вирахувати суму держмита. 

- Громадянка Сидорська О.М. подала заяву до народного суду про стягнення з 

фабрики заробітної плати в розмірі 5850 грн. Суд присудив н користь позивача 

5850 грн. 

- Виконавчий комітет Сільської ради народних депутатів у лютому цього року: 

А) зареєстрував 4 заяви про шлюб; 

Б) видав два свідоцтва про народження; 

В) здійснив реєстрацію акту про усиновлення. 

-     Громадянин Гавриленко А.А. звернувся у нотаріальну контору для посвідчення 

доручень на право користування і розпорядження власним легковим автомобілем для 

сина. 

 

Завдання 3. 

Галицький народний районний суд м.Львова в березні місяці поточного року 

розглянув: 

- три позовні заяви про розірвання шлюбу; 

- дві позовні заяви про розірвання повторного шлюбу; 

- одну позовну заяву про розірвання  шлюбу з особою, засудженою до позбавлення 

волі строком на 6 років; 

- позовну заяву громадянина Клімчука В.В. про невиплату заробітної плати МП « 

Орбіта» за попередній рік у сумі 8500 грн.; 

- дві позовні заяви щодо поділу майна про розірванні шлюбу. Ціна позову першої 

позовної заяви – 35000 грн., другої – 25000 грн.; 

- Видав сім повторних копій судових рішень. 

- ТзОВ «Весна» звернулося з позовною заявою до облаяного господарського суду 

про стягнення заборгованості з покупців: 

А) ВАТ «Аркадія» - 15890 грн.; 

Б) ТзОВ «Марія» - 12340 грн.; 

В) АТ «Світанок» - 34500 грн. 

Всі позовні заяви розглянуті господарським судом позитивно на користь позивачів. 

 

 Необхідно: 

1. Вказати хто виступає платником державного мита в кожному окремому випадку. 

2. Вирахувати суму державного мита. 

3. Вказати порядок сплати державного мита в бюджет. 

 

 

Завдання 4.  
Необхідно заповнити податкову декларацію по екологічному податку, 

використовуючи дані будь-якого підприємства. 



 

 

Питання для самоконтролю 

1.  Наведіть основні характеристики екологічного податку 

3.  Порядок обчислення і сплати екологічного податку 

4. Державне мито, його сутність та види 

5. Назвіть операції та послуги, з яких стягується державне мито, його ставки.  

 


