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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

1.1. Загальні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни 

 

Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Податковий 

менеджмент» призначені для студентів спеціальності 8.03050801 та 

7.03050801  «Фінанси і кредит» денної  і заочної форми навчання.  

Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам 

знань про сутність, основи організації та елементи податкового 

менеджменту; порядок обліку платників податків та податкових 

надходжень; порядок погашення податкового боргу; види перевірок 

та контрольну діяльність податкових органів; контроль нарахування 

та сплати податку на прибуток, оподаткування доходів громадян, 

справляння платежів за ресурси, податковий контроль за 

спрощеною системою оподаткування; контроль у сфері майнового 

оподаткування, нарахування та сплати місцевих податків і зборів та 

митний контроль. 

Після вивчення даної дисципліни студенти повинні знати: 

- повноваження працівників податкової служби; 

- основи організації податкового менеджменту; 

- сутність податкового менеджменту; 

- види державної податкові політику; 

- податкові ризики та управління ними; 

- державне податкове планування та регулювання; 

- узгодження сум податкових зобов’язань; 

- види перевірок та порядок їх проведення; 

- порядок оскарження дій працівників податкової служби;  

- способи оптимізації податкового навантаження; 

- причини та форми ухилення від сплати податків; 

- права та відповідальність платників податків. 

Студенти повинні вміти: 

- визначати базу оподаткування всіма видами податків; 

- розраховувати суму податкових зобов’язань за всіма видами 

податків; 

- розраховувати розмір штрафних санкцій за всіма видами податків; 

- оформляти податкові вимоги та податкові повідомлення-рішення; 

- оформляти скарги на рішення-повідомлення. 
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1.2. Структура програми навчальної дисципліни «Податковий 

менеджмент» 

 

Денна форма навчання  

Курс: Напрям підготовки, Характеристика 

підготовка магістрів 

та спеціалістів 

спеціальність, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, Напрям підготовки: Нормативна 
відповідних ЕСТS  8.0305  Рік підготовки: 5-й 
– 3 „Економіка та  Семестр: 10-й 
Модулів - 2 підприємництво» Лекції -  18 год. 
Змістових модулів - 2 Спеціальність Практичні – 18 год. 

Загальна кількість 8.03050801 та 7.03050801 Розрахунково-аналі-  
годин – 108 «Фінанси і кредит» тична робота – 12 год. 
Тижневих годин: Освітньо- Самостійна робота 
Аудиторних - 2 кваліфікаційний - 60 год. 

СРС - 4 рівень: магістр, 

спеціаліст 

Вид контролю: 

екзамен 

Примітка: співвідношення кількості аудиторних занять та 

індивідуальної і самостійної роботи становить 33,3 % до 66,7 %. 

 

Заочна форма навчання  

Курс: Напрям підготовки, Характеристика 

підготовка магістрів 

та спеціалістів 

спеціальність, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, Напрям підготовки: Нормативна 
відповідних ЕСТS  8.0305  Рік підготовки: 6-й 
– 3 „Економіка та  Семестр: 12-й 
Модулів - 2 підприємництво» Лекції -  6 год. 
Змістових модулів - 2 Спеціальність Практичні – 6 год. 

Загальна кількість 8.03050801 та 7.03050801 Контрольна  
годин – 108 «Фінанси і кредит» робота – 20 год. 
 Освітньо- Самостійна робота 
 кваліфікаційний - 76 год. 

 рівень: магістр, 

спеціаліст 

Вид контролю: 

екзамен 

Примітка: співвідношення кількості аудиторних занять та 

індивідуальної і самостійної роботи становить 11,1 % до 88,9 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6

1.3.  Структура залікового кредиту 

 

Денна форма навчання 

 

Змістові модулі Кількість годин відведених на: 
 

 

Всьо-

го 

Лек-

ції 

Практ. 

заняття 

ІНДЗ Самост.* 

роботу 
Змістовий модуль 1. Державний податковий менеджмент 

 
1. Теоретичні та організаційні 

основи податкового 

менеджменту 

 

12 

 

2 

 

2 

 

1 

 

7 

2. Система державного 

податкового менеджменту  

12 2 2 1 7 

3. Облік платників податків  12 2 2 1 7 

4. Облік податкових 

надходжень та обслуговування 

платників податків  

 

12 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Змістовий модуль 2. Контрольна робота та корпоративний 

податковий менеджмент    

 5. Перевірки податкових органів 12 2 2 1 6 

6. Узгодження податкових 

зобов’язань та забезпечення їх 

сплати податковими органами 

 

12 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

7. Контрольна діяльність 

податкових та митних органів 

 

12 

 

2 

 

2 

 

1 

 

7 

8. Відповідальність платників 

податків 

 

12 

 

2 

 

2 

 

1 

 

7 

9. Корпоративний податковий 

менеджмент 

 

12 

 

2 

 

2 

 

1 

 

7 

Всього годин 108 18 18 12 60 

 
* Підготовка до аудиторних занять - 18 год., до контрольних 

заходів – 18 год., ознайомлення з роботою органів ДПА – 16 год. 
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Заочна форма навчання 

 

Змістові модулі Кількість годин відведених на: 
 

 

Всьо-

го 

Лек-

ції 

Практ. 

заняття 

ІНДЗ Самост. 

роботу 
Змістовий модуль 1. Державний податковий менеджмент 

 
1. Теоретичні та організаційні 

основи податкового 

менеджменту 

 

12 

 

1 

 

- 

 

2 

 

9 

2. Система державного 

податкового менеджменту  

12 1 - 2 9 

3. Облік платників податків  12 1 1 2 8 

4. Облік податкових 

надходжень та обслуговування 

платників податків  

 

12 

 

1 

 

1 

 

2 

 

8 

Змістовий модуль 2. Контрольна робота та корпоративний 

податковий менеджмент    

 
5. Перевірки податкових органів 12 1 1 2 8 

6. Узгодження податкових 

зобов’язань та забезпечення їх 

сплати податковими органами 

 

12 

 

1 

 

1 

 

2 

 

8 

7. Контрольна діяльність 

податкових та митних органів 

 

12 

 

- 

 

- 

 

3 

 

9 

8. Відповідальність платників 

податків 

 

12 

 

- 

 

1 

 

2 

 

9 

9. Корпоративний податковий 

менеджмент 

 

12 

 

- 

 

1 

 

3 

 

8 

Всього годин 108 6 6 20 76 
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1.4. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Денна форма навчання  

 

Модуль 1  Модуль 2 Підсум-

ковий 

контроль 

 

Всього Поточне тестування і  СРС 

50 

Розр. анал. 

робота 

Змістовний модуль 1  Змістовний модуль 2  

 

10 

 

 

40 

 

 

100 
25 25 

ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

6 6 6 7 5 5 5 5 5 
 

Заочна форма навчання  

 

Модуль 1  Модуль 2 Підсум-

ковий 

контроль 

 

Всього Поточне тестування і  СРС 

20 

Контр. 

робота 

Змістовний модуль 1  Змістовний модуль 2  

 

20 

 

 

60 

 

 

100 
10 10 

ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

2 3 2 3 2 2 2 2 2 

Шкала оцінювання в ЕСТS 

90-100 балів - відмінно (А); 

82 - 89 балів – дуже добре (В) 

74-81 балів - добре (С); 

64-73 балів - задовільно (D); 

60-63 балів - достатньо (Е); 

35-59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (FХ); 

0-34 балів - незадовільно з обов'язковим повторним вивченням (F). 

 

1.5. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

 Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) студенти 

виконують для поглибленого вивчення окремих тем навчальної 

дисципліни «Податковий менеджмент». 
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Студенти денної форми навчання виконують ІНДЗ у вигляді 

розрахунково-аналітичної роботи та звітують про виконання роботи 

і захищають її на одному із практичних занять. 

Розрахунково-аналітична робота включає теоретичну і практичну 

частину, які виконують згідно методичних вказівок.  

Теоретична частина повинна включати зміст (на окремому 

аркуші паперу), УДК, анотацію (6 – 8 рядків), вступу (18 – 20 рядків) 

(УДК, анотацію і вступ розміщають на другому аркуші паперу), 

трьох розділів, кожен із яких повинен містити три підрозділи (1,5 - 

2 аркуші кожний), висновків (15 – 20 рядків) та списку використаних 

літературних джерел (6 – 10 одиниць). 

Кожний розділ, висновки та список використаних літературних 

джерел розпочинають з початку аркуша.  

Розділи нумерують арабськими цифрами – 1, 2, 3. Підрозділи 

нумерують двома арабськими цифрами, з яких перша означає номер 

розділу, друга – номер підрозділу в розділі, наприклад – 1.1. 

Формули і таблиці нумерують в межах розділів. 

При цьому слово «розділ» друкують, а «підрозділ» - ні. 

Практична частина повинна включати розв’язування двох задач, 

пов’язаних із розрахунком податкових надходжень до бюджету та 

штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.     

Титульний аркуш оформляють за загальними вимогами. 

Загальний обсяг розрахунково-аналітичної роботи повинен 

складати 18 – 20 аркушів паперу формату А 4, шрифт – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, поля – ліве, верхнє, нижнє – 20 мм, 

праве – 10 мм. Абзац – 10 мм. 

Слова «Зміст», «Анотація», «Вступ», «Висновки», «Список 

літературних джерел», назви розділів та підрозділів друкуються 

жирним шрифтом. При цьому слово анотація розміщують в 

першому із рядків в яких друкується її текст.  

Між УДК та анотацією, анотацією та вступом, назвою розділу та 

підрозділу, назвою підрозділу та текстом, текстом та початком 

наступного підрозділу, словами «Вступ», «Висновки» і «Список 

використаних літературних джерел» та текстом повинен бути 

подвійний інтервал. 

Студенти заочної форми навчання виконують ІНДЗ у вигляді 

контрольної роботи та звітують про виконання індивідуальної  

роботи при захисті контрольної роботи. Контрольна робота включає 
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теоретичну і практичну частину, які студенти виконують згідно з 

методичними вказівками. 

Теоретична частина контрольної роботи повинна бути оформлена 

відповідно до вимог, що стосуються ІНДЗ, яке виконують студенти 

денної форми навчання. Крім того, студенти заочної форми 

навчання в контрольній роботі наводять розв’язок двох задач. 

 

1.6. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни 

 

Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни 

включає: опорний конспект лекцій на паперовому носії, опорний 

конспект лекцій на електронному носії, друкований роздатковий 

матеріал, кейси (аналіз комерційних та ринкових ситуацій). 

 

Під час підготовки до практичних занять студентам рекомендується 

користуватися такими  літературними джерелами: 

 

Базова література 

 

1. Бечко П. К. Податковий менеджмент: Навчальний посібник для 

студентів вищого навчального закладу / П.К. Бечко, Н.В. Лиса. – К.: 

ЦУЛ, 2009. – 288 с.  

2. Темченко О.М. Податковий менеджмент: Навчально-методичний 

посібник / О.М. Тимченко. – К.: КНЕУ, 2001. – 150 с.1. Довгалюк В. 

І., Ярмоленко Ю. Ю. Податкова система: Навчальний посібник. – 

К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360 с. 

 

Допоміжна література 

 

3. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посібник 

/ Г.Ю. Ісаншина. – К.: ЦУЛ., 2003. – 260 с. (Донбаська державна 

машинобудівна академія). 

4. Рева Т.М. Податковий менеджмент: Навчальний посібник / 

Т.М. Рева. – 2-ге видання, перероблене та доповнене. – К.: ЦНЛ, 

2005. – 304 с. (Міністерство освіти і науки України, Міністерство 

фінансів України, Дніпропетровський державний фінансово-

економічний інститут)  
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5. Ярема Б.П. Податковий менеджмент: Навчальний посібник / 

Б.П. Ярема, В.П. Маринець. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 224 с.   

6. Ярема Б. П. Податкова система. Збірник задач та тести: 

Навчальний посібник. – 3-тє видання, перероблене і доповнене / Б. 

П. Ярема,  В. П. Моринець. – Львів: „Магнолія плюс”, 2006. – 272 с.    

7. Податковий кодекс України. – Вінниця: ТОВ: «Поліграф-

сервіс», 2010. – 512 с.  

 

1.7. Інформаційні ресурси 

 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

 

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки магістрів 

та спеціалістів за спеціальністю 8.03050801 та 7.03050801  „Фінанси 

і кредит".  

 

2.  Бібліотеки: 

 

НУВГП 33000 м. Рівне, вул. Приходька, 75, тел. 22-25-39. 

 

Обласна наукова - 33000, м. Рівне, майдан Короленка, 6, тел. 22-10-63. 

 

Міська бібліотека - 33000, м. Рівне, вул. Гагаріна, 67 тел. 24-12-47. 

 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

2.1. Змістовий модуль 1. Державний податковий менеджмент 

 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи податкового 

менеджменту  

 

План 

1. Сутність податкового менеджменту. 

2. Основи організації податкового менеджменту. 

3. Елементи податкового менеджменту. 

4. Податкове навантаження. 
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Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Податковий менеджмент як частина загального управління 

ринковою економікою. 

2. Суб’єкт, об’єкт та мета податкового менеджменту. 

3. Державний та корпоративний податковий менеджмент.  

4. Організація державного податкового менеджменту 

4. Завдання державного податкового менеджменту. 

5. Податкове планування та організування. 

6. Податкове регулювання та мотивування. 

7. Податковий облік та контроль. 

8. Податкове навантаження. 

 

Методичні вказівки: 

 

В процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

1. Роль податкового менеджменту в управлінні ринковою економікою.  

2. Відмінність в організації державного та корпоративного 

податкового менеджменту. 

3.  Функції податкового менеджменту. 

Викладачу слід запропонувати студентам: 

- обґрунтувати оптимальне на їх думку податкове навантаження; 

- розкрити функції податкового менеджменту на державному та 

корпоративному рівні; 

- надати пропозиції по удосконаленню податкового менеджменту 

в країні та на вітчизняних підприємствах.     

 

Тема 2.  Система державного податкового менеджменту    

 

План 

1. Елементи державного податкового менеджменту. 

2. Державне податкове планування і прогнозування. 

3. Державне податкове регулювання. 

4. Процедура податкового адміністрування. 

5. Права та обов’язки органів Державної податкової служби. 

6. Права та обов’язки платників податків. 

7. Податковий аудит. 
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Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Державний менеджмент в системі управління податковими потоками. 

2. Елементи податкового процесу. 

3. Принципи державного податкового планування. 

4. Інструменти державного податкового регулювання. 

5. Податкові пільги. 

6. Суб’єкт та об’єкт податкового адміністрування. 

7. Основні процеси податкового адміністрування. 

8. Обов’язки органів Державної податкової служби.  

9. Права органів Державної податкової служби.  

10. Права та обов’язки платників податків. 

11. Необхідність та порядок проведення податкового аудиту. 

 

Задачі 
 

Задача 1: 

Розрахувати очікувану суму надходжень від податку на 

прибуток підприємств у 2012 році в Державний бюджет України 

від підприємств Рівненщини. Прибуток в с/г Рівненської області в 

2011 році склав 35 млн. грн. Прибуток підприємств промислового 

комплексу Рівненської області в 2011 році склав 98 млн. грн., 

підприємств будівельної галузі - 58 млн. грн., в торгівельній сфері - 

47 млн. грн., підприємств транспорту та зв’язку - 27 млн. грн., в 

сфері освіти - 2 млн. грн., в сфері охорони здоров’я - 15 млн. грн., в 

сфері послуг - 42 млн. грн.  

В 2011 році було надано пільг в промисловості, а також сферах 

освіти та охорони здоров’я на суму 3,2 млн. грн. В сфері послуг 3 % 

прибутку оподатковується за ставкою 0 %. В с/г 30 % підприємств 

сплачують ФСП. 

Очікуваний індекс-дефлятор у 2012 році - 113 %,  Сума 

реструктуризованої недоїмки з податку на прибуток підприємств, 

термін погашення якої припадає на 2012 рік, складає 1,8 млн. грн., а 

очікувана сума недоїмки з цього податку в 2012 році - 3,8 млн. грн. 

 

Задача 2: 

Розрахувати очікувану суму надходжень від податку на 

прибуток підприємств у 2012 році до Державного бюджету України 

від підприємств Волинської області за таких вихідних умов: 
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У 2011 році: 

- прибуток в сільському господарстві склав 270 млн. грн.  

- прибуток в промисловому секторі - 2838 млн. грн.  

- прибуток в будівельній сфері - 578 млн. грн.  

- прибуток підприємств торгівельної галузі - 389 млн. грн.  

- прибуток підприємств транспорту та зв’язку - 297 млн. грн. 

- прибуток в сфері освіти - 103 млн. грн. 

- прибуток в сфері охорони здоров’я - 112 млн. грн.  

- прибуток в сфері послуг - 392 млн. грн. 

В 2011 році надано пільг із сплати податку на прибуток 

підприємств в промисловості, сфері освіти та на транспорті на суму 

25 млн. грн. В сфері охорони здоров’я 17 % підприємств мають 

знижку на сплату податку на прибуток підприємств в розмірі 50 %, 

а 12 % підприємств повністю звільнені від слати цього податку. В 

с/г податок на прибуток підприємств сплачують 44 % підприємств. 

Торгівельна сфера 14 % прибутку отримала від операцій, які не 

оподатковуються податком на прибуток підприємств, сфера послуг 

- 5 %. При перевірці будівельних підприємств ДПІ донараховано 

податку на прибуток підприємств на суму 35 тис. грн. 

Очікуваний індекс-дефлятор у 2012 році - 117 %,  Сума 

реструктуризованої недоїмки з податку на прибуток підприємств, 

термін сплати якої припадає на 2012 рік складає 278 млн. грн., а 

очікувана сума недоїмки з цього податку в 2012 році - 498 млн. грн. 

 

Задача 3: 

Розрахувати очікувану суму надходжень від податку на 

прибуток підприємств у 2012 році в Державний бюджет України з 

підприємств Житомирської області. У 2011 році в Житомирській 

області прибуток підприємств в с/г, мисливстві та лісовому 

господарстві склав 33 млн. грн., промисловості - 97 млн. грн., 

будівельної галузі - 55 млн. грн., торгівельній сфері - 44 млн. грн.,  

підприємств транспорту та зв’язку - 26 млн. грн., сфері освіти - 11 

млн. грн., охорони здоров’я - 13 млн. грн., послуг - 44 млн. грн.  

В 2011 році надано пільг із слати податку на прибуток 

підприємств в промисловості, сферах освіти та охорони здоров’я на 

суму 33 млн. грн. В сфері послуг 5 % прибутку оподатковується за 

ставкою 0 %.  В с/г 25 % підприємств сплачують ФСП. 
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Очікуваний індекс-дефлятор у 2012 році - 112 %. Сума 

реструктуризованої недоїмки з податку на прибуток підприємств, 

термін сплати якої припадає на 2012 рік, складає 1,5 млн. грн. 

Очікувана сума недоїмки  з податку на прибуток підприємств у 

2012 році складає 3,4 млн. грн. 

 

Методичні вказівки: 

 

У загальному вигляді надходження податкових платежів до 

бюджету в плановому році можна визначити за формулою 

 

                      ПН = (ПБ х Ст – П) х dinf  + Зр – Зоч, грн.,        (2.1) 

 

де ПН очікувана сума надходжень від податку в плановому році; 

ПБ – база оподаткування поточного року; 

Ст – ставка податку в плановому році ;  

П – сума пільг з податку поточного року, що будуть діяти у 

плановому фінансовому році; 

dinf  - індекс-дефлятор, що враховує інфляційний дохід;   

Зр – сума реструктуризованої недоїмки відповідно до чинного 

законодавства, термін погашення якої припадає на плановий рік; 

Зоч – очікувана сума недоїмки податку на кінець планового року.  

Отже, при визначенні податкових надходжень першочергово 

необхідно визначити податкову базу, яка оподатковується податком 

на прибуток підприємств, суми податкових пільг, реструктиризо-

ваних податків та недоїмки, а потім скористатися формулою 2.1. 

 

Тема 3. Облік платників податків 

 

План 

1. Необхідність та сутність обліку платників податків. 

2. Облік суб’єктів підприємницької діяльності в органах державної 

реєстрації. 

3. Облік юридичних осіб - платників податків. 

4. Облік фізичних осіб – платників податків. 

5. Порядок внесення змін до облікових документів та зняття з 

обліку платників податків. 
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Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Порядок обліку платників податків в органах Державної 

податкової служби. 

2. Облікова справа платників податків в органах Державної 

податкової служби.  

3. Облік суб’єктів підприємницької діяльності в органах 

державної реєстрації.  

4. Облік в органах Державної податкової служби юридичних осіб. 

5. Облік в органах Державної податкової служби фізичних осіб. 

6. Порядок внесення змін до облікових документів платників податків. 

7. Порядок зняття платників податків з обліку. 

 

Задачі 
 

Задача 1: 

Розрахувати очікувану суму надходжень від податку на 

прибуток підприємств у 2012 році від підприємств Тернопільської 

області до Державного бюджету України за таких умов: 

У 2011 році: 

- прибуток в сільському господарстві склав 258 млн. грн.  

- прибуток в промисловому секторі - 2869 млн. грн.  

- прибуток в будівельній сфері - 545 млн. грн.  

- прибуток підприємств торгівельної галузі - 378 млн. грн.  

- прибуток підприємств транспорту та зв’язку - 65 млн. грн. 

- прибуток в сфері освіти - 125 млн. грн. 

- прибуток в сфері охорони здоров’я - 126 млн. грн.  

- прибуток в сфері послуг - 385 млн. грн. 

В 2011 році надано пільг із слати податку на прибуток підприємств 

в промисловості, сфері освіти та на транспорті на суму 305 млн. грн. 

В сфері охорони здоров’я 14 % прибутку підприємств оподатко-

вується за ставкою зниженою на 50 %.  В с/г податок на прибуток 

підприємств сплачують 55 % підприємств. В торгівельній сфері 16 % 

прибутку підприємств оподатковується за ставкою зниженою на 25 %, 

сфері послуг 3 % прибутку оподатковується за ставкою 0 %. 

Очікуваний індекс-дефлятор у 2012 році - 115 %,  Сума 

реструктуризованої недоїмки з податку на прибуток підприємств, 

термін сплати якої припадає на 2012 рік складає 269 млн. грн., а 

очікувана сума недоїмки з даного податку в 2012 році - 531 млн. грн. 
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Задача 2: 

Розрахувати очікувану суму надходжень від податку на 

прибуток підприємств у 2012 році в Державний бюджет України 

від підприємств Хмельницької області. 

В Хмельницькій області прибуток у 2011 році в с/г склав 35 млн. 

грн., промисловості - 98 млн. грн., будівельній галузі - 58 млн. грн., 

торгівельній сфері - 48 млн. грн., підприємств транспорту - 28 млн. 

грн., в сфері освіти - 12 млн. грн., охорони здоров’я - 15 млн. грн., 

послуг - 42 млн. грн.  

В 2011 році надано пільг з податку на прибуток підприємств в 

промисловості на суму 1,2 млн. грн. В сфері послуг 5 % прибутку 

підприємств оподатковується за ставкою 0 %.  В с/г 27 % 

підприємств сплачують ФСП. В торгівельній сфері 15 % прибутку 

підприємств оподатковується за ставкою зниженою на 25 %. В 

сфері транспорту 12 % прибутку підприємств оподатковується за 

ставкою зниженою на 50 %. Для сфери освіти було надано пільги із 

сплати податку прибуток підприємств на суму 0,9 млн. грн. 

Очікуваний індекс-дефлятор у 2012 році - 113 %,  Сума 

реструктуризованої недоїмки з податку на прибуток підприємств, 

термін сплати якої припадає на 2012 рік складає 1,8 млн. грн., а 

очікувана сума недоїмки з даного податку в 2012 році - 3,8 млн. грн. 

 

Задача 3: 

Розрахувати очікувану суму надходжень від податку на 

прибуток в 2012 році до Державного бюджету від підприємств 

Львівської області за таких умов: У 2011 році: 
- прибуток в сільському господарстві склав 270 млн. грн.  

- прибуток в промисловому секторі - 2838 млн. грн.  

- прибуток в будівельній сфері - 578 млн. грн.  

- прибуток підприємств торгівельної галузі - 390 млн. грн.  

- прибуток підприємств транспорту – 296 млн. грн. 

- прибуток в сфері освіти - 103 млн. грн. 

- прибуток в сфері охорони здоров’я - 112 млн. грн.  

- прибуток в сфері послуг - 392 млн. грн. 

У 2011 році надано пільг з податку на прибуток підприємств в 

промисловості на суму 130 млн. грн. В сфері охорони здоров’я 16 % 

прибутку оподатковується за ставкою зниженою  на 50 %. В с/г 

податок на прибуток підприємств сплачує 40 % підприємств. В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18

торгівельній сфері 14 % прибутку оподатковується за ставкою 

зниженою на 25 %. В сфері послуг 5 % прибутку підприємств 

оподатковується за ставкою 0 %. Пільги надані в сфері освіти у 

2011 році склали 10 млн. грн. Для підприємств транспорту 16 % 

прибутку оподатковується ставкою податку зниженою на 25 %. 

Очікуваний індекс-дефлятор у 2012 році - 117 %,  Сума 

реструктуризованої недоїмки з податку на прибуток підприємств, 

термін сплати якої припадає на 2012 рік, складає 278 млн. грн., а 

очікувана сума недоїмки з цього податку в 2012 році - 498 млн. грн. 

 

Методичні вказівки: 

 

Для розрахунку податкових надходжень необхідно скористатися 

формулою 2.1 з врахуванням особливостей визначення податкової 

бази для податку на прибуток підприємств. 

 

Тема 4. Облік податкових надходжень та обслуговування 

платників податків  

План 

1. Облік податкових зобов’язань. 
2. Строки і джерела погашення податкових зобов’язань та розра-

хунки держави з платниками. 

3. Обслуговування платників податків. 
4. Податкові роз’яснення та навчання платників податків. 
 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Самостійне нарахування податкових зобов’язань платниками 

податків. 
2. Випадки нарахування податкових зобов’язань органами 

державної податкової служби. 

3. Строки погашення податкових зобов’язань платниками податків. 
4. Джерела погашення податкових зобов’язань за рішення органів 

державної податкової служби. 

5. Порядок повернення з державного бюджету сум помилково або 

надміру сплачених платниками податків. 
6. Надання органами державної податкової служби послуг 

платникам податків. 
7. Розгляд заяв та прийом громадян податковими органами. 
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8. Надання податкових роз’яснень та узагальнюючих податкових 
роз’яснень податковими органами. 

9. Навчання платників податків органами державної податкової 
служби.     

Задачі 
 

Задача 1: 

Розрахувати очікувану суму, яку підприємство «Краз» сплатить 

до місцевого бюджету у 2012 році від податку з доходів фізичних 

осіб, якщо соціальну пільгу в розмірі 150 % від загальної пільги має 

3 % робітників, а загальну соціальну пільгу мають 55 % працюючих. 

На підприємстві «Краз» середньомісячна чисельність працівників 

- 150 осіб, середньомісячна зарплата в 2011 році складала 2000 грн. 

Сума соціальних утримань у 2011 році складала 12 тис. грн. 

Мінімальна зарплата у 2011 році складала 900 грн. 

Очікуваний індекс-дефлятор у 2012 році - 115 %. Сума 

реструктуризованої недоїмки з ПДФО, термін сплати якої припадає 

на 2012 рік, складає 13870 грн., а очікувана сума недоїмки з даного 

податку в 2012 році - 27320 грн.  

 

Задача 2: 

Розрахувати очікувану суму податку з доходів фізичних осіб, що 

надійде до місцевого бюджету у 2012 році.  

Сумарні доходи фізичних осіб з вирахуваними соціальними 

пільгами у 2011 році становили: 

- в АПК – 10 млн. грн. 

- в промисловості – 70 млн. грн. 

- в будівельній галузі – 45 млн. грн. 

- в торгівельній сфері – 38 млн. грн. 

- для підприємств транспорту та зв’язку – 20 млн. грн. 

- в сфері освіти – 10 млн. грн. 

- в сфері охорони здоров’я – 10,8 млн. грн. 

- в сфері послуг – 40 млн. грн. 

Соціальні утримання у 2011 становили 500 тис. грн.  

Очікуваний індекс-дефлятор у 2012 році - 112 %,  Сума 

реструктуризованої недоїмки, термін сплати якої припадає на 2012 

рік складає 18 млн. грн., а очікувана сума недоїмки з даного податку 

в 2012 році - 20 млн. грн.  
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Задача 3: 

Розрахувати очікувану суму податку з доходів фізичних осіб, що 

надійде до місцевого бюджету у 2012 році. 

Доходи фізичних осіб у 2011 році становили: 

- в АПК – 15 млн. грн. 

- в промисловості – 78 млн. грн. 

- в будівельній галузі – 51 млн. грн. 

- в торгівельній сфері – 42 млн. грн. 

- для підприємств транспорту та зв’язку – 22 млн. грн. 

- в сфері освіти – 12 млн. грн. 

- в сфері охорони здоров’я – 12 млн. грн. 

- в сфері послуг – 44 млн. грн. 

В 2011 році підприємствам АПК була надана соціальна пільга в 

розмірі 0,5 млн. грн., промисловості - 4 млн. грн., іншим галузям - 5 

млн. грн. 

Соціальні утримання у 2011 становили 800 тис. грн.  

Очікуваний індекс-дефлятор у 2012 році - 115 %,  Сума 

реструктуризованої недоїмки, термін сплати якої припадає на 2012 

рік, складає 23 млн. грн., а очікувана сума недоїмки з даного 

податку в 2012 році - 11 млн. грн. 

 

Методичні вказівки: 

 

Для розрахунку податкових надходжень необхідно скористатися 

формулою 2.1 з врахуванням особливостей визначення податкової 

бази для податку з доходів фізичних осіб, а саме: 

 

                        ПБпдфо = Д – (СП + СУ), грн.,                           (4.1) 

 

де  ПБпдфо – податкова база податку з доходів фізичних осіб; 

Д – сума доходів фізичних осіб платників податку;  

СП – сума соціальних пільг, наданих платникам податку з 

доходів фізичних осіб; 

СУ – сума соціальних утримань вирахуваних з зарплати працівників.  
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2.1. Змістовий модуль 1. Контрольна робота та корпоративний 

податковий менеджмент  

 

Тема 5. Перевірки податкових органів 

 

План 

1. Види податкових перевірок. 

2. Організація проведення камеральної перевірки. 

3. Організація проведення планової виїзної перевірки. 

4. Організація проведення позапланової виїзної перевірки. 

 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Види перевірок податкових органів. 

2. Порядок організації проведення камеральних перевірок. 

3. Підготовка до проведення документальної планової виїзної 

перевірки. 

4. Тривалість проведення документальної планової виїзної перевірки. 

5. Проведення контрольно-перевірочних процедур при плановій 

виїзній перевірці. 

6. Узагальнення та реалізація результатів виїзної перевірки. 

7. Організація проведення позапланової виїзної перевірки. 

 

Задачі 
 

Задача 1: 

Розрахувати очікувану суму, що сплатить підприємство до 

місцевого бюджету від податку з доходів фізичних осіб у 2012 році, 

якщо соціальну пільгу в розмірі 150 % від загальної пільги у 2011 році 

утримували 4 % працівників, а загальну соціальну пільгу отримували 

57 % працюючих.  

На підприємстві «Зоря» середньомісячна чисельність працівників 

115 осіб. Мінімальна зарплата у 2011 році складала 900 грн. 

Середньомісячна зарплата працівників у 2011 році складала 2500 грн. 

Соціальні утримання у 2011 становили 120 тис. грн.  

Очікуваний індекс-дефлятор у 2012 році - 112 %,  Сума 

реструктуризованої недоїмки, термін сплати якої припадає на 2012 

рік, складає 11670 грн., а очікувана сума недоїмки з даного податку 

в 2012 році - 22520 грн.  
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Задача 2: 

Розрахувати очікувану суму податку з доходів фізичних осіб, що 

надійде до місцевого бюджету у 2012 році. 

Сумарний розмір доходу фізичних осіб з вирахуваними соціальними 

пільгами у 2011 році складав: 

- в АПК – 16 млн. грн. 

- в промисловості – 73 млн. грн. 

- в будівельній галузі – 44 млн. грн. 

- в торгівельній сфері – 37 млн. грн. 

- для підприємств транспорту та зв’язку – 21 млн. грн. 

- в сфері освіти – 12 млн. грн. 

- в сфері охорони здоров’я – 11 млн. грн. 

- в сфері послуг – 44 млн. грн. 

Соціальні утримання у 2011 році складали 2,5 млн. грн.  

Очікуваний індекс-дефлятор на 2012 рік - 117 %,  Сума 

реструктуризованої недоїмки, термін сплати якої припадає на 2012 

рік, складає 1,5 млн. грн., а очікувана сума недоїмки з даного 

податку в 2012 році – 2,2 млн. грн. 

 

Задача 3: 

Розрахувати очікувану суму податку з доходів фізичних осіб, що 

надійде до місцевого бюджету у 2012 році. 

Сумарний розмір доходу фізичних осіб у 2011 році складає: 

- в АПК – 14 млн. грн. 

- в промисловості – 78 млн. грн. 

- в будівельній галузі – 51 млн. грн. 

- в торгівельній сфері – 47 млн. грн. 

- для підприємств транспорту та зв’язку – 21 млн. грн. 

- в сфері освіти – 13 млн. грн. 

- в сфері охорони здоров’я – 11 млн. грн. 

- в сфері послуг – 47 млн. грн. 

У 2011 році підприємствам АПК була надана пільга в розмірі 0,6 

млн. грн., промисловості -5,1 млн. грн. інших галузей - 6,9 млн. грн. 

У 2011 році соціальних утримань було сплачено на 400 тис. грн. 

Очікуваний індекс-дефлятор на 2012 рік - 115 %. Сума 

реструктуризованої недоїмки, термін сплати якої припадає на 2012 

рік, складає 1,4 млн. грн., а очікувана сума недоїмки від даного 

податку в 2012 році – 2,1 млн. грн.  
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Методичні вказівки: 

 

Для розрахунку податкових надходжень необхідно скористатися 

формулою 2.1 з врахуванням особливостей визначення податкової 

бази для податку з доходів фізичних осіб (формула 4.1). 

 

Тема 6. Узгодження податкових зобов’язань та забезпечення 

їх сплати податковими органами 

 

План 

1. Апеляційне узгодження сум податкових зобов’язань. 

2. Податкові вимоги та джерела сплати податкових зобов’язань. 

3. Податкова застава. 

4. Адміністративний арешт активів платників податків. 

5. Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань. 

 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Порядок оскарження платниками податків податкових зобо-

в’язань та штрафних санкцій нарахованих податковими органами. 

2. Розгляд скарг платників податків, які оскаржують нараховані 

їм штрафні санкції, податковими органами. 

3. Порядок надсилання податковими органами платникам 

податків першої і другої податкових вимог. 

4. Джерела погашення податкового боргу платників податків за 

рішенням органів стягнення. 

5. Порядок оформлення податкової застави. 

6. Звільнення активів платника податків із податкової застави. 

7. Повний та умовний арешт активів платників податків. 

8. Реалізація активів платників податків податковими органами. 

9. Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань платників 

податків.  

 

Задачі 
 

Задача 1: 

Розрахувати очікувану суму надходження ПДВ у 2012 році до 

Державного бюджету від підприємств Рівненської області за таких 

вихідних умов: У 2011 році: 
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В сільському господарстві області сума податкових зобов’язань з 

ПДВ складала 72 млн. грн., а податковий кредит - 32 млн. грн.  

В промисловому секторі області сума податкових зобов’язань з 

ПДВ складала 178 млн. грн., а податковий кредит - 97 млн. грн. 

В будівельній галузі області сума податкових зобов’язань з ПДВ 

складала 103 млн. грн., а податковий кредит - 49 млн. грн. 

В торгівельній сфері області сума податкових зобов’язань з ПДВ 

складала 93 млн. грн., а податковий кредит - 32 млн. грн. 

В галузі транспорту та зв’язку області сума податкових зобов’язань 

з ПДВ складала 53 млн. грн., а податковий кредит - 26 млн. грн. 

В сфері освіти області сума податкових зобов’язань з ПДВ складала 

42 млн. грн., а податковий кредит - 27 млн. грн. 

В сфері охорони здоров’я області сума податкових зобов’язань з 

ПДВ складала 57 млн. грн., а податковий кредит - 35 млн. грн. 

В сфері послуг області сума податкових зобов’язань з ПДВ складала 

98 млн. грн., а податковий кредит - 42 млн. грн.  

В 2011 році сільськогосподарським підприємствам надано пільги 

в розмірі 10 % від суми ПДВ,  яку вони повинні сплатити до 

Державного бюджету. В промисловому секторі надано пільг щодо 

слати ПДВ на суму 12 млн. грн.; всім інших галузям - 24 млн. грн.  

Очікуваний індекс-дефлятор у 2012 році - 113 %,  Сума 

реструктуризованої недоїмки, термін сплати якої припадає на 2012 

рік, складає 18 млн. грн., а очікувана сума недоїмки від даного 

податку в 2012 році - 24 млн. грн. 

 

Задача 2: 

Розрахувати очікувану суму надходжень ПДВ до Державного 

бюджету у 2012 році від підприємств Тернопільської області за 

таких умов: У 2011 році сума ПДВ, що була сплачена до 

Державного бюджету за галузями економіки в області становила: 

АПК – 276 млн. грн. Промисловість – 2826 млн. грн. 

Будівельний сектор – 582 млн. грн. Торгівля – 376 млн. грн. 

Транспорт та зв'язок – 301 млн. грн. Освіта – 112 млн. грн. 

Охорона здоров’я – 102 млн. грн. Послуги – 368 млн. грн. 

У 2011 році сума повернутого промисловими підприємствам 

ПДВ складала 10 % від сплаченої ними суми ПДВ до державного 

бюджету; в сфері послуг - 7 % від сплаченої підприємствами суми 

ПДВ до державного бюджету. 
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У 2012 році в області прогнозується зменшення бази 

оподаткування ПДВ у порівняльних цінах у промисловості на 20 %, 

у будівельній галузі – 30 %. Очікуваний індекс-дефлятор у 2012 

році - 114 %.  Сума реструктуризованої недоїмки, термін сплати 

якої припадає на 2012 рік, складає 265 млн. грн., а очікувана сума 

недоїмки від даного податку в 2012 році - 326 млн. грн. 

 

Задача 3: 

Розрахувати очікувану суму надходження ПДВ у 2012 році до 

Державного бюджету від підприємств Волинської області за таких 

вихідних даних: У 2011 році: 
В АПК сума податкових зобов’язань з ПДВ складала 84 млн. 

грн., а податковий кредит - 34 млн. грн.  

В промисловому секторі сума податкових зобов’язань з ПДВ 

складала 148 млн. грн., а податковий кредит - 99 млн. грн. 

В будівельній галузі сума податкових зобов’язань з ПДВ 

складала 104 млн. грн., а податковий кредит - 47 млн. грн. 

В торгівельній сфері сума податкових зобов’язань з ПДВ складала 

88 млн. грн., а податковий кредит - 29 млн. грн. 

В галузі транспорту та зв’язку сума податкових зобов’язань з 

ПДВ складала 55 млн. грн., а податковий кредит - 25 млн. грн. 

В сфері освіти сума податкових зобов’язань з ПДВ складала 44 

млн. грн., а податковий кредит - 26 млн. грн. 

В сфері охорони здоров’я сума податкових зобов’язань з ПДВ 

складала 55 млн. грн., а податковий кредит - 33 млн. грн. 

В сфері послуг сума податкових зобов’язань з ПДВ складала 99 

млн. грн., а податковий кредит - 44 млн. грн.  

У 2011 році було надано пільг щодо слати ПДВ в торгівельній 

сфері в розмірі 14 % від суми ПДВ, яку галузь повинна була 

сплатити до Державного бюджету; в сфері послуг сума пільг із 

сплати ПДВ становила 12 млн. грн.; у будівельній галузі було 

надано пільг щодо слати ПДВ в розмірі 7 % суми ПДВ,  яку галузь 

повинна була сплатити до державного бюджету; для всіх інших 

галузей було надано пільг із сплати ПДВ на суму 11 млн. грн.  

Очікуваний індекс-дефлятор у 2012 році - 115 %,  Сума 

реструктуризованої недоїмки, термін сплати якої припадає на 2012 

рік, складає 17 млн. грн., а очікувана сума недоїмки з даного 

податку у 2012 році - 25 млн. грн. 
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Задача 4: 

Розрахувати очікувану суму надходжень ПДВ до Державного 

бюджету в 2012 році підприємствами Хмельницької області за 

таких умов: У 2011 році сума ПДВ, що була сплачена до 

Державного бюджету за галузях економіки в області становила: 

АПК – 356 млн. грн. Промисловість – 2426 млн. грн. 

Будівельний сектор – 552 млн. грн. Торгівля – 406 млн. грн. 

Транспорт та зв'язок –351 млн. грн. Освіта – 142 млн. грн. 

Охорона здоров’я – 122 млн. грн. Послуги – 448 млн. грн. 

У 2011 році сума ПДВ повернутого підприємствам у 

промисловості становила 11 % від сплаченої ними суми ПДВ до 

Державного бюджету; в сфері послуг - 8 % від сплаченої 

підприємствами суми ПДВ до Державного бюджету; в інших 

галузях - сума повернутого ПДВ склала 7 млн. грн. 

У 2012 році в області прогнозується зростання бази оподаткування 

ПДВ у порівняльних цінах у торгівлі на 10 %, у сфері послуг 

зменшення - на 30 %. Очікуваний індекс-дефлятор у 2012 році - 112 

%,  Сума реструктуризованої недоїмки, термін сплати якої припадає 

на 2012 рік складає 247 млн. грн., а очікувана сума недоїмки з даного 

податку у 2012 році - 298 млн. грн. 

 

Методичні вказівки: 

 

Для розрахунку податкових надходжень необхідно скористатися 

формулою 2.1 з врахуванням особливостей визначення податкової 

бази для податку на додану вартість, а саме: 

 

                                    ПБпдв = ПЗ – ПК, грн.,                            (6.1) 

 

де ПБпдв – податкова база з податку на додану вартість; 

ПЗ – податкові зобов’язання з податку на додану вартість; 

ПК – податковий кредит з податку на додану вартість. 

 

Тема 7. Контрольна діяльність податкових та митних органів 

 

План 

1. Контроль сплати ПДВ. 

2. Контроль сплати податку на прибуток підприємств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27

3. Контроль оподаткування доходів громадян. 

4. Контроль за спрощеною системою оподаткування. 

5.  Контроль сплати платежів за ресурси. 

6. Контроль сплати місцевих податків і зборів. 

7. Митний контроль. 

 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Документи, які перевіряються податковими органами при 

контролі нарахування і сплати ПДВ.  

2. Звітні документи та додатки до декларацій з податку на 

прибуток підприємств. 

3. Контроль податковими органами нарахування та сплати 

податку з доходів фізичних осіб. 

4. Контроль органів державної податкової служби за правильністю 

переходу на спрощену систему оподаткування та сплатою податків 

малими підприємствами і фізичними особами – суб’єктами 

підприємницької діяльності. 

5. Контроль податкових органів за сплатою земельного податку, 

зборів за спеціальне використання лісових та водних ресурсів, а 

також за використанням корисних копалин та надр.      

6. Особливості контролю за сплатою мита та контрольна 

діяльність митних органів. 

 

Методичні вказівки: 

 

В процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

1. Особливості контролю податковими органами за нарахуванням 

та сплатою платниками податків і зборів за різними видами 

податкових платежів.  

2. Контрольна діяльність митних органів. 

Викладачу слід запропонувати студентам: 

- розкрити власне бачення напрямів посилення контролю з боку 

податкових та митних органів за своєчасністю слати платниками 

податків і зборів;  

- ознайомитися із обліковою та звітною документацією платників 

податків та здобути навики із їх заповнення за запропонованими 

викладачем даними.   
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Тема 8. Відповідальність платників податків 

 

План 

1. Фінансова відповідальність платників податків. 

2. Адміністративна відповідальність. 

3. Кримінальна відповідальність. 

 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Штрафні санкції, які передбачені новим Податковим кодексом 

за порушення платниками податків податкового законодавства. 

2. Порядок нарахування і сплати порушниками податкового 

законодавства пені на суму податкового боргу. 

3. Адміністративна відповідальність платників податків за 

порушення податкового законодавства.    

3. Кримінальна відповідальність платників податків за порушення 

податкового законодавства.    

 

Задачі 
 

Задача 1: 

Розрахувати суму фінансових санкцій, які були застосовані до 

підприємства в 2012 році за таких умов: 

20.05.2012 р. ДПІ перевірила фірму «Х» і виявила, що у 

декларації за І квартал 2012 року ця фірма занизила свої 

зобов’язання із слати податку на прибуток підприємств на 5000 грн. 

Податкове повідомлення рішення фірма отримала 10.06.2012 р.  

Донараховані податкові зобов’язання та штраф погашені фірмою 

25.06.2012 р. 

25.08.2012 р. ДПІ повторно перевірила фірму «Х» і виявила, що 

у декларації за липень 2012 року ця фірма необґрунтовано заявила 

до відшкодування 8000 грн. ПДВ.  

Податкове повідомлення рішення фірма отримала 10.09.2012 р.  

Донараховані податкові зобов’язання погашені фірмою 20.09.2012 р., 

а штраф – 30.09.2012 р. Облікова ставка НБУ становить 9 %.  

 

Задача 2: 

Розрахувати суму фінансових санкцій, які будуть застосовані до 

підприємства, яке: 
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- самостійно узгоджені ПДВ в сумі 12000 грн. за січень 2012 р. та 

податок на прибуток підприємств в сумі 18000 грн. за І квартал 2012 р. 

сплатило 15 червня 2012 р. Облікова ставка НБУ становить 8 %.  

 

Задача 3: 

Розрахувати суму фінансових санкцій, які будуть застосовані до 

підприємства. 

Під час перевірки сільськогосподарського підприємства у травні 

2012 р. податковою інспекцією було виявлено нецільове викорис-

тання ним податкового зобов’язання з ПДВ за січень 2012 р. на 

суму 20000 грн. 

Податкове повідомлення рішення підприємство отримала 

20.05.2012 р. Донараховані податкові зобов’язання та штраф 

погашені підприємством 20.09.2012 р. 

Облікова ставка НБУ становить 10,5 %.  

 

Задача 4: 

Розрахувати суму фінансових санкцій, які будуть застосовані до 

підприємства. 

Підприємство нарахувало податкове зобов’язання з ПДВ за 

лютий 2012 року в розмірі 30 тис. грн., яке сплачувало чотирма 

рівними частинами: на 5, 25, 65 та 95 день після граничного терміну 

здачі декларації. Облікова ставка НБУ 11 %.  

 

Задача 5: 

Розрахувати суму фінансових санкцій, які повинно сплатити 

підприємство. 

Під час проведення аудиту у травні 2012 року аудитори виявили 

недоплату підприємством ПДВ на суму 10000 грн. за березень 2012 р. 

та податку на прибуток підприємств на суму 25000 за І квартал 2012 р. 

Акт аудиту переданий підприємству 30 травня 2012 р.     

Підприємство подало уточнюючий розрахунок та сплатило, 

донараховане аудиторською компанією ПДВ в сумі 10000 грн. 25 

червня 2012 р., а також включило в декларацію за ІІ квартал та 

сплатило нарахований аудиторською компанією ППП в сумі 20000 

тис. грн. 20 липня 2012 р. та 5000 грн. 20 серпня 2012 р.  

Податкова інспекція розпочала перевірку підприємства 10 серпня 

2012 р.  Облікова ставка НБУ 9,5 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30

Методичні вказівки: 

 

При розрахунку фінансових санкцій, які повинні бути 

застосовані до порушників податкового законодавства студентам 

необхідно ґрунтовно вивчити податкове законодавство з даного 

питання та враховувати наступне: 

- самостійно нараховані податкові зобов’язання платники 

податків повинні сплатити протягом 10-х календарних днів після 

граничного терміну здачі декларації; 

- податкові зобов’язання нараховані податковими органами 

платники податків повинні сплатити протягом 10-х календарних 

днів після отримання податкового повідомлення – рішення; 

- при донарахуванні податковими органами податкових 

зобов’язань до платника податків застосовуються штрафні санкції в 

розмірі 25 % від донарахованої суми; 

- при повторному протягом 1095 днів донарахуванні 

податковими органами податкових зобов’язань до платника 

податків застосовуються штрафні санкції в розмірі 50 % від 

донарахованої суми; 

- при затримці сплати платником податків самостійно визначеної 

суми податкового зобов’язання до 30 календарних днів включно до 

нього застосовується штраф в розмірі 10 % від несвоєчасно 

сплаченої суми; 

 - при затримці сплати платником податків самостійно 

визначеної суми податкового зобов’язання понад 30 календарних 

днів до нього застосовується штраф в розмірі 20 % від несвоєчасно 

сплаченої суми; 

- на суму несвоєчасно сплачених платниками податків 

самостійно нарахованих та донарахованих податковими органами 

податкових зобов’язань, а також нарахованих, пов’язаних з цим  

штрафів, порушнику нараховується пеня в розмірі 120 % облікової 

ставки НБУ за кожний день їх несвоєчасного погашення; 

- у разі коли платник податків до початку перевірки його 

податковим органом самостійно виявив факт заниження 

податкового зобов’язання, подав уточнюючий розрахунок і сплатив 

штраф в розмірі 3 %, або відобразив таку недоплату в наступному 

звітному періоді та сплатив штраф у розмірі 5 % від суми недоплати 

інші штрафні санкції до нього не застосовуються.  
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Тема 9. Корпоративний податковий менеджмент 

 

План 

1. Сутність та елементи корпоративного податкового менеджменту. 

2. Способи та методи оптимізації податкового навантаження. 

3. Податкове планування на підприємствах. 

4. Ухилення від оподаткування. 

 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Сутність корпоративного податкового менеджменту.  

2. Функції корпоративного податкового менеджменту.  

3. Основне завдання корпоративного податкового менеджменту.    

4. Методи оптимізації податкового навантаження. 

5. Податковий бюджет підприємства. 

6. Нарахування податків, податкових платежів поточного періоду 

та сум погашення податкової заборгованості. 

7. Податкове планування на підприємствах. 

8. Оцінка ефективності податкового планування. 

9. Причини та способи ухилення від оподаткування.  

 

Задачі 
 

Задача 1: 

Розрахувати суму фінансових санкцій, які повинно сплатити 

підприємство, яке: Здало декларацію з ПДВ: 

- за січень 2011 р. – 10 лютого 2011 р.; за лютий 2011 р. – 25 березня 

2011 р.; за березень 2011 р. – 15 квітня 2011 р.; за квітень 2011 р. – 10 

червня 2011 р.; за травень 2011 р. – 20 червня 2011 р.; за червень 2011 р. – 

30 липня 2011 р.          

Здало декларацію з податку на прибуток підприємств: 

- за І квартал 10 травня 2011 р.                       

- за ІІ квартал 10 серпня 2011 р.                  

Сплатило ПДВ в сумі 8000 грн. за червень та податок на 

прибуток підприємств в сумі 12000 грн. за ІІ квартал 2011 р. через 

30 днів після граничного терміну здачі декларації за ІІ квартал. 

Штраф сплачено одночасно з ПДВ та податком на прибуток 

підприємств. Облікова ставка НБУ 8,5 %. 
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Задача 2: 

Розрахувати суму фінансових санкцій, які повинен сплатити 

банк, який: Перерахував з рахунку підприємства: 

- 50000 грн. до державного бюджету – 05 червня 2011 р. 

- 12000 грн. до місцевого бюджету – 06 червня 2011 р. 

- 8000 грн. до Пенсійного фонду – 06 червня 2011 р. 

- 40000 грн. на закупку матеріалів - 07 червня 2011 р. 

- 5000 грн. на закупку комплектуючих - 09 червня 2011 р. 

Видав підприємству на зарплату 12000 грн. - 07 червня 2011 р. 

Відкрив платнику рахунок - 01 червня 2011 р. 

Подав інформацію ДПС про відкриття рахунку платнику - 05 

червня 2011 р. 

Отримав від ДПС інформацію про взяття рахунку платника на 

облік – 08 червня 2011 р. 

Не подав інформацію на запит ДПС у травні, червні та липні 2011 р. 

 

Задача 3: 

Розрахувати суму фінансових санкцій, які повинно сплатити 

підприємство, яке: не подало до ДПІ інформацію про доходи 

Петрова за лютий та березень 2010 р., Іванова за квітень 2011 р., 

Сидорова за травень 2011 р. Оформило неправильно реєстраційні 

номери Кріля за лютий та Симонова за березень 2011 р. та 

затримало сплату самостійно нарахованого податку на прибуток 

підприємств в сумі 13280 грн. на 35 днів. Штраф сплачений при 

погашенні підприємством заборгованості.  Облікова ставка НБУ 12 %. 

 

Задача 4: 

Розрахувати суму фінансових санкцій, які повинно сплатити 

підприємство, яке: Маючи патент на проведення торгівлі в м. 

Луцьку реалізувало протягом 2011 р. товар на суму 20000 грн. у м. 

Рівне, який у м. Луцьку знаходився у податковій заставі і був 

заборонений до реалізації ДПІ в м. Луцьку. 

Ставка збору за торговий патент 200 грн. 

При перевірці торгової точки в м. Луцьку 05 грудня 2011 р. не 

показало перевіряючим розміщений на видному місці патент та 

первинні документи на товари, що реалізуються, те ж саме 

повторилося через десять днів при перевірці торгової точки 

підприємства у м. Рівне. 
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Задача 5: 

Розрахувати суму фінансових санкцій, які повинно сплатити 

підприємство, в якого: податкове зобов’язання за січень 2011 р. склало 

13000 грн., за лютий – 25000 грн., березень 42000 грн.; 

- податковий кредит за січень 2011 р. склав 15000 грн., за лютий – 

20000 грн., березень 32000 грн.; 

Підприємство сплатило до бюджету ПДВ в сумі 2000 грн. 15 

березня 2011 р., 3000 грн. – 15 квітня 2011 р., 10000 грн. – 15 травня 

2011 р. Облікова ставка НБУ – 13 %. 

 

Методичні вказівки: 

 

При розрахунку фінансових санкцій необхідно врахувати: 

- у разі неподання платником у передбачені терміни податкової 

декларації  йому нараховується штраф у розмірі 170 грн., за ті ж самі 

дії вчинені платником повторно протягом року - в розмірі 1020 грн.;   

- за не подання банком протягом 3-х робочих днів інформації 

органам ДПС про відкриття платнику податків рахунку передбачено 

штраф в розмірі 340 грн. за кожен випадок;  

- у разі здійснення банком видаткових операцій до отримання 

від органів ДПС інформації про взяття рахунку платника на облік 

йому нараховується штраф в сумі 10 % від суми здійснених платежів; 

- за неподання банком інформації на запит органу ДПС йому 

нараховується штраф в розмірі 170 грн., за ті ж самі дії вчинені 

повторно протягом року – штраф нараховується в розмірі 340 грн.;  

- за неподання органам ДПС достовірної інформації про доходи 

фізичних осіб підприємство сплачує штраф в розмірі 510 грн., за ті 

ж самі дії вчинені повторно протягом року – штраф в розмірі 1020 грн.;  

- при реалізації майна, що перебуває у податковій заставі без згоди 

ДПС підприємство сплачує штраф в розмірі 100 % його вартості; 

- за не розміщення патенту у видному місті торгова організація 

сплачує штраф у розмірі збору за один місяць за кожний випадок; 

- за проведення торгівлі у місцях не зазначених у патенті 

торгова організація сплачує штраф у розмірі подвійного збору за 

весь період такої діяльності; 

- за неподання платником перевіряючим первинних документі 

нараховується штраф в розмірі 510 грн., за ті ж самі дії вчинені 

повторно протягом року – штраф нараховується в розмірі 1020 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


