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1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ 

 
Дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» вивчається 

студентами денної та заочної форми навчання згідно з навчальним 

планом.  

Мета дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» полягає у 

формуванні сучасної системи знань з теорії і практики ведення 

податкового обліку та підготовки податкової звітності за даними 

бухгалтерського обліку. 

Завдання дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні»: 

1) вивчення теоретичних та організаційних основ податкової 

системи України, нормативного регулювання обліку в системі 

оподаткування вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності; 

2) засвоєння основних принципів організації та ведення 

бухгалтерського обліку з метою нарахування податків,  зборів та 

єдиного соціального внеску; 

3) вивчення порядку обчислення та сплати податків, зборів та 

єдиного соціального внеску; 

4) набуття практичних навичок документального оформлення 

операцій з нарахування (обчислення) та сплати податків, зборів і 

єдиного соціального внеску; 

5) ознайомлення з методикою складання і порядком подання 

основних звітних форм підприємств-платників податків та єдиного 

соціального внеску з питань розрахунків по податках і зборах до 

бюджету та позабюджетних фондів. 

Предмет навчальної дисципліни – фінансово-господарська 

діяльність суб’єктів господарювання та її результати.  

Після опанування дисципліни «Облік і звітність в 

оподаткуванні», студенти повинні знати:  

� основи податкового і митного законодавства, законодавства 

щодо адміністрування єдиного соціального внеску;  

� принципи організації та ведення бухгалтерського обліку з 

метою нарахування податків,  зборів та єдиного внеску;  

� методику нарахування (обчислення) податків, зборів та 

єдиного соціального внеску, терміни їх сплати;  

� методику підготовки  та порядок подання основних форм 

звітності з питань розрахунків по податках і зборах. 

Студенти також повинні вміти: 
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� поєднувати теоретичні знання предмету з виробленням 

практичних навичок;  

� організувати облік на підприємстві з метою нарахування 

податків,  зборів та єдиного соціального внеску;  

� розраховувати розмір податкових зобов’язань, враховуючи 

особливості діяльності суб’єктів господарювання;  

� складати на основі проведених розрахунків відповідні звітні 

форми: декларації, розрахунки, звіти. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1.  Облік і звітність по загальнодержавних 

податках і зборах, єдиному соціальному внеску 

 

Тема 1. Основні засади та нормативне регулювання обліку в 

системі оподаткування вітчизняних суб’єктів підприємницької 
діяльності 

Характеристика облікової системи підприємства. Організація 

податкової системи України. Поняття податків. Соціально-

економічна сутність податків. Класифікація податків. Прямі та 

непрямі податки. Державні та місцеві податки і збори.  

Облік підприємств-платників податків і зборів та 

адміністрування податкових надходжень до бюджету та 

позабюджетних фондів. Податкові перевірки: види, порядок і 

строки проведення. Характеристика податкових правопорушень. 

Види відповідальності за порушення законів з питань 

оподаткування. Штрафні санкції за порушення податкового 

законодавства. 

 

Тема 2. Облік і звітність по податку на прибуток 

підприємства 

Податок на прибуток підприємств у податковій системі України: 

сутність і значення. Платники податку на прибуток. Порядок 

визначення об’єкту оподаткування: визначення та склад доходів, 

дата визнання доходів від продажу товарів (робіт, послуг), склад 

витрат та порядок їх визнання, дата визнання витрат, що формують 

собівартість, заборони та обмеження на витрати; реєстрація 
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податкових доходів та витрат на рахунках бухгалтерського обліку 

та балансове узагальнення показників. 

Податковий облік необоротних активів. Визнання необоротних 

активів та їх класифікація. Пооб’єктне нарахування амортизації. 

Податковий облік запасів. Облік оприбуткування запасів. 

Використання запасів. Реалізація запасів. Податковий облік 

результатів підприємницької діяльності. Оподаткування 

неприбуткових установ та організацій. Реєстрація операцій з 

необоротними активами, що є об’єктами оподаткування, на 

рахунках бухгалтерського обліку та балансове узагальнення 

показників 

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства: 

методика заповнення та строки подання. 

 

Тема 3. Облік і звітність по податку на додану вартість 

Податок на додану вартість як форма непрямого оподаткування. 

Суть податку на додану вартість, його призначення та ставки.  

Платники податку на додану вартість, вимоги щодо реєстрації. 

Об’єкт оподаткування і податкова база. Операції, звільнені від 

оподаткування. Податковий кредит. Порядок визначення суми 

податку, що підлягає сплаті або відшкодуванню з Державного 

бюджету України, строки проведення розрахунків. Фінансовий 

казначейський вексель. Первинний облік податку та податкова 

документація з податку на додану вартість. Порядок обігу 

податкових накладних. Податкова декларація з податку на додану 

вартість. Реєстрація операцій, що формують податкове зобов’язання 

та податковий кредит, на рахунках бухгалтерського обліку та 

балансове узагальнення показників 

 

Тема 4. Облік і звітність по податку на доходи фізичних осіб  

Податок на доходи фізичних осіб: платники, об’єкти 

оподаткування, база оподаткування. Податкові агенти. Податкові 

соціальні пільги. Особливості оподаткування окремих видів 

доходів. Неоподатковувані доходи. Поняття податкової знижки. 

Реєстрація доходів що підлягають оподаткуванню, на рахунках 

бухгалтерського обліку та балансове узагальнення показників. 

Декларування доходів та сплата податку за наслідками року. 

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 
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користь платників податків, і сум утриманого з них податку (форма 

№ 1ДФ). 

 

Тема 5. Облік і звітність по єдиному страховому внеску 

Сутність єдиного соціального внеску. Платники, база 

нарахування єдиного внеску. Розмір єдиного внеску та пропорції 

його розподілу за видами загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. Порядок обчислення і сплати єдиного 

внеску. 

Реєстрація операцій, що формують об’єкти оподаткування 

єдиним страховим внеском, на рахунках бухгалтерського обліку та 

балансове узагальнення показників Звітність по єдиному 

страховому внеску. 

 

Тема 6. Облік і звітність по акцизному податку  

Акцизний податок: платники, об’єкти оподаткування, база 

оподаткування. Перелік підакцизних товарів та ставок податку. 

Порядок обчислення та сплати акцизного податку. Реєстрація 

операцій, що є об’єктами оподаткування, на рахунках 

бухгалтерського обліку та балансове узагальнення показників. 

Порядок заповнення та подання Декларації акцизного податку. 

 

Тема 7. Облік і звітність по екологічному податку 

Характеристика екологічного податку: платники, об’єкт та база 

оподаткування, ставки податку. Особливості обчислення та сплати 

екологічного податку. Реєстрація операцій, що є об’єктами 

оподаткування, на рахунках бухгалтерського обліку та балансове 

узагальнення показників. 

Декларація екологічного податку. 

 

Тема 8. Облік і звітність по фіксованому 

сільськогосподарському податку 

Характеристика фіксованого сільськогосподарського податку: 

платники податку, порядок обчислення податку, строки сплати 

ФСП, платежі, від яких звільнені суб’єкти ФСП. Реєстрація 

операцій, що є об’єктами оподаткування, на рахунках 

бухгалтерського обліку та балансове узагальнення показників. 
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Порядок заповнення та подання Податкової декларації з 

фіксованого сільськогосподарського податку. 

 

Змістовий модуль 2. Облік і звітність по місцевих податках і 
зборах 

 

Тема 9. Облік і звітність по єдиному податку 

Поняття суб’єктів малого підприємництва. Спрощена система 

оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. 

Єдиний податок та його податкові елементи. Платники єдиного 

податку. Об’єкти оподаткування. Ставки єдиного податку. Умови 

переходу на спрощену систему оподаткування. Реєстрація операцій, 

що є об’єктами оподаткування, на рахунках бухгалтерського обліку 

та балансове узагальнення показників. 

Терміни сплати податку. Особливості визнання доходів платника 

єдиного податку. Податкова декларація платника єдиного податку. 

 

Тема 10. Облік і звітність по місцевих податках і зборах  

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 

платники, об’єкт та база оподаткування, ставки податку. 

Особливості обчислення та сплати податку на нерухоме майно. 

Реєстрація операцій, що є об’єктами оподаткування, на рахунках 

бухгалтерського обліку та балансове узагальнення показників. 

Порядок заповнення та подання Податкової декларації з податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Збір за місця для паркування транспортних засобів: механізм 

розрахунку і звітність. Збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності: торговий патент, порядок та строки 

сплати збору. Туристичний збір: особливості нарахування та 

справляння збору, методика підготовки Податкової декларації 

туристичного збору. Реєстрація операцій, що є об’єктами 

оподаткування, на рахунках бухгалтерського обліку та балансове 

узагальнення показників. 
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Тема 11. Методико-організаційні підходи гармонізації 
принципів бухгалтерського обліку та податкового 

законодавства 

Поняття податкових різниць. Умови виникнення та погашення 

тимчасових та постійних податкових різниць. Методика визначення 

тимчасових та постійних податкових різниць. Розрахунок 

відстрочених податкових активів та відстрочених податкових 

зобов’язань. 

 

3. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Проведення практичних занять з дисципліни «Облік і звітність в 

оподаткуванні» передбачає розгляд передбачених робочою 

програмою і прочитаних на лекціях тем та виконання декількох 

практичних завдань.  

Теми та зміст практичних занять відповідно до робочої програми 

подано у табл. 1. 

Таблиця 1 

Теми та зміст практичних занять з дисципліни  

«Облік і звітність в оподаткуванні» 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1. Облік і звітність по загальнодержавних податках 

і зборах, єдиному внеску 

1. Тема 1. Вивчення основ обліку та його 

нормативного регулювання в системі 

оподаткування  

2 - 

2. Тема 2. Методика обліку і підготовки звітності по 

податку на прибуток підприємства. Розв’язування 

задач 

4 2 

3. Тема 3. Методика обліку і підготовки звітності по 

податку на додану вартість. Розв’язування задач 

4 2 

4. Тема 4. Методика обліку і підготовки звітності по 

податку на доходи фізичних осіб. Розв’язування 

задач 

4 1 

5. Тема 5. Методика обліку і підготовки звітності по 

єдиному страховому внеску. Розв’язування задач 

4 1 
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Продовж. табл. 1 
1 2 3 4 

6. Тема 6. Методика обліку і підготовки звітності по 

акцизному податку. Розв’язування задач 

2 - 

7. Тема 7. Методика обліку і підготовки звітності по 

екологічному податку. Розв’язування задач 

2 - 

8. Тема 8. Методика обліку і підготовки звітності по 

фіксованому сільськогосподарському податку. 

Розв’язування задач 

2 - 

Змістовий модуль 2.  Облік і звітність по місцевих податках і зборах 

9. Тема 9. Методика обліку і підготовки звітності по 

єдиному податку. Розв’язування задач 

4 2 

10. Тема 10. Методика обліку і підготовки звітності по 

місцевих податках і зборах. Розв’язування задач 

2 - 

11. Тема 11. Опрацювання методико-організаційних 

підходів гармонізації принципів бухгалтерського 

обліку та податкового законодавства 

- - 

 Разом 30 8 

 

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

ТЕМА: «ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ОБЛІКУ ТА ЙОГО 

НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ 
ОПОДАТКУВАННЯ» 

 

План заняття: 

1. Податки: їх зміст та соціально-економічне значення. 

Організація податкової системи України.  

2. Принципи організації податкового обліку на підприємствах.  

3. Облік підприємств-платників податків і зборів та 

адміністрування податкових надходжень до бюджету та 

позабюджетних фондів. 

 

Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: вивчення студентами загальних засад організації 

податкової системи України та її впливу на організацію 

податкового обліку на підприємствах. 
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Завдання 1.1 

Визначити відповідні елементи облікової політики для цілей 

податкового обліку та заповнити наступну таблицю. 

Таблиця 2 

Об’єкти облікової політики Елементи облікової політики 

Основні засоби  

Нематеріальні активи  

Інші необоротні матеріальні активи  

Запаси  

Поточна дебіторська заборгованість  

Поточні фінансові інвестиції  

Забезпечення майбутніх витрат і 

платежів 

 

Доходи і витрати звітного періоду  

Витрати подвійного призначення  

Зобов’язання   

 

Завдання 1.2 

У процесі проведення аудиторської перевірки на 01.05.20ХХ 

року було виявлено заниження зобов’язання по податку на додану 

вартість за травень, червень та грудень попереднього року (18,78, 

119,02 та 59,36 грн. відповідно). Звітний період – календарний 

квартал. 

Завдання: розрахувати розмір штрафних санкцій, які можуть 

бути застосовані до підприємства у зв’язку з: 

А) заниженням податкового зобов’язання, виправленого 

підприємством самостійно; 

Б) заниженням податкового зобов’язання, виявленого в ході 

податкової перевірки. 

 

Завдання 1.3 

Підприємством було своєчасно сплачено акцизний податок за 

березень 20ХХ року у сумі 1800 грн. У листопаді контролюючим 

органом під час перевірки було виявлено заниження податку на 

суму 649,5 грн. за березень. Податкове повідомлення-рішення, в 

якому контролюючий орган відобразив суму податкового 

зобов’язання за результатами перевірки, було вручене платникові 

податку 30 листопада 20ХХ року. Підприємством було сплачено 
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вказану в податковому повідомленні суму 21 грудня 20ХХ року. 

Облікова ставка НБУ на дату сплати платником акцизного податку 

7,5% річних, на 9 грудня – 7%, на 21 грудня – 6,5%. 

Завдання: визначити суму податкового зобов’язання, яку 

контролюючий орган повинен відобразити у податковому 

повідомленні-рішенні. Розрахувати суму пені і штрафних санкцій за 

невчасну сплату податкового зобов’язання. 

 

Питання для обговорення: 

1. Поняття податків і зборів, їх економічна сутність. 

2. Охарактеризуйте податковий облік (за основними критеріями 

організації). 

3. Основні критерії співставлення податкового, фінансового та 

управлінського обліку. 

4. Як розглядається податкова система в контексті Податкового 

кодексу України: мета, завдання, пріоритети? 

5. Прямі та непрямі податки: їх види, відмінності. 

6. Класифікація податків за економічним змістом об’єкта 

оподаткування. 

7. Які особливості взяття на облік платників податків-юридичних 

осіб? 

8. Назвіть основні періоди подання податкових декларацій. 

9. Які види перевірок мають право проводити органи державної 

податкової служби? 

10. Перерахуйте основні штрафні санкції, що застосовуються до 

платників податків за порушення податкового законодавства. 

�  Література: [1, с. 7-18; 6, розділ ІІ] 

 

Практичне заняття № 2-3 

ТЕМА: «МЕТОДИКА ОБЛІКУ І ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ 
ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА. 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ» 

 

План заняття: 

1. Загальні засади оподаткування податком на прибуток. 

2. Податковий облік необоротних активів. 

3. Податковий облік запасів. 
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4. Податковий облік результатів підприємницької діяльності. 

5. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства. 

 

Кількість годин: 4 год. 

 

Мета заняття: формування професійних вмінь і навичок 

студентів з обліку та підготовки звітності по податку на прибуток. 

 

Завдання 2.1 

Відобразити у фінансовому та податковому обліку наведені 

господарські операції. Визначити суму податку на прибуток, що 

підлягає сплаті до бюджету приватним підприємством «Альфа» 

Таблиця 3 

№ 

з/п 

Зміст операції Сума, 

грн. 

Фін.         

облік 

Податковий 

облік 

Дт Кт ПД ПВ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Відвантажено готову продукцію 

на умовах післяплати за 

накладною,  в т.ч. ПДВ 

(собівартість  реалізації –  200000 

грн.). 

320000     

2. Сплачено відсотки за 

користування кредитом згідно 

договору 

2700     

3. Отримано попередню оплату за 

продукцію, в т.ч. ПДВ 

30000     

4. Нараховано заробітну плату 

адміністративному персоналу 

8500     

5. Нараховано ЄСВ на заробітну 

плату адміністративного 

персоналу (клас професійного 

ризику 20 – 37,17%) 

?     

6. Надійшла сума штрафу, 

отриманого за невиконання 

партнером умов договору 

4000     

7. Надійшла орендна плата згідно 

договору довгострокової оренди 

продуктового складу, в т.ч. ПДВ 

7000     

8. Відвантажено товари на умовах 

післяплати за накладною,  в т.ч. 

ПДВ (собівартість  реалізації –  

60000 грн.) 

88000     
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Продовж. табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Нараховано заробітну плату 

працівникам відділу збуту 

14800     

10. Нараховано ЄСВ на заробітну 

плату працівників відділу збуту 

(клас професійного ризику 20 – 

37,17%) 

?     

11. Сплачено основну суму 

отриманого короткотермінового 

кредиту згідно договору 

68000     

12. Відображено дохід від надання 

транспортних послуг згідно акту, 

в т.ч. ПДВ 

6400     

13. Отримано сировину для 

виробництва продукції за 

накладною, в т.ч. ПДВ 

6000     

14. Отримано кошти як внесок 

засновників до статутного 

капіталу 

24000     

15. Перераховано аванс за ремонт 

приміщення цеху, в т.ч. ПДВ 

9000     

16. Придбано легковий автомобіль 

для загальновиробничих потреб 

згідно договору, в т.ч. ПДВ 

270000     

17. Проведено презентацію нової 

виробничої лінії, в т.ч. ПДВ 

6800     

18. Оприбутковано запасні частини 

для поточного ремонту 

вантажного автомобіля, в т.ч. ПДВ 

2100     

19. Нараховано амортизацію 

торгівельного приміщення 

прямолінійним методом 

(ПВ=1200000 грн., ЛВ= 20000 

грн., строк корисного 

використання 20 років) 

?     

20. Відображено витрати на 

організацію новорічного 

корпоративу, в т.ч. ПДВ 

18000     

 Разом:      
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Завдання 2.2 

У ІІІ кварталі ПАТ «Зоря»: 

- відвантажило контрагентові (платнику податку на прибуток на 

загальних підставах) продукцію «А» на суму 38 000 грн. (без ПДВ); 

- отримало аванс на суму 16 000 грн. за послуги, які будуть 

надані в IV кварталі; 

- безоплатно передало копіювальну техніку, звичайна ціна якої 

2400 грн. (без ПДВ) зв, знос, підприємству-платнику єдиного 

податку. 

Завдання: відобразити у фінансовому та податковому обліку 

наведені господарські операції. Розрахувати суму податкових 

доходів за підсумками ІІІ кварталу. 

 

Завдання 2.3 

У грудні 20ХХ року підприємством було оприбутковано 

шліфувальний верстат Jet DDS-225 вартістю 42000 грн., строк 

корисного використання – 4 роки, очікувана ліквідаційна вартість 

по завершенню експлуатації – 600 грн. Планова потужність об’єкта 

становить 120000 одиниць продукції. 

Завдання: розрахувати суму амортизації за різними методами. 

Відобразити у фінансовому та податковому обліку наведені 

господарські операції.  

 

Завдання 2.4 

Підприємством у січні 20ХХ року ліквідовано транспортний 

засіб первісною вартістю 16000 грн., сумою нарахованого зносу 

15000 грн. В результаті ліквідації отримано запчастини 

справедливою вартістю 600 грн., нараховано зарплату працівникам, 

задіяним в операціях ліквідації, на суму 600 грн., нараховано 

єдиний страховий внесок на зарплату на суму ? грн. (ставка 

36,92%). 

Завдання: відобразити у фінансовому та податковому обліку 

наведені господарські операції. Визначити кінцевий фінансовий 

результат від даної операції. 

 

Питання для обговорення: 

1. Як ідентифікуються необоротні активи згідно національних 

положень бухгалтерського обліку? 
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2. Як визначається об’єкт оподаткування податком на прибуток? 

3. Перерахуйте основні правила визнання податкових витрат. 

4. Вкажіть методи та розкрийте особливості нарахування 

амортизації основних засобів згідно Податкового кодексу України. 

5. Який порядок визнання податкових доходів встановлено 

Податковим кодексом? 

6. Які активи відносяться до основних засобів відповідно до 

Податкового кодексу України? 

7. Назвіть основні пільги та випадки, у яких звільняється від 

оподаткування прибуток підприємств. 

8. Порівняйте методику визначення фінансового результату в 

бухгалтерському та податковому обліку. 

9. Які особливості відображення в податковому обліку операцій 

з ліквідації основних засобів? 

10. За якими групами класифікуються запаси у бухгалтерському 

та податковому обліку та на яких рахунках відображаються? 

�  Література: [1, с. 19-54; 6, розділ ІІІ] 

 

Практичне заняття № 4-5 

ТЕМА: «МЕТОДИКА ОБЛІКУ І ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ 
ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ 

ЗАДАЧ» 

 

План заняття: 

1. Загальні засади оподаткування податком на додану вартість: 

платники податку, об’єкт та база оподаткування, ставки 

податку, операції, звільнені від оподаткування. 

2. Первинний облік податку та податкова документація з 

податку на додану вартість. 

3. Особливості розрахунку податкових зобов’язань і 

податкового кредиту з ПДВ та відображення їх в обліку. 

4. Податкова декларація з податку на додану вартість. 

 

Кількість годин: 4 год. 
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Мета заняття: формування професійних вмінь і навичок 

студентів з обліку та підготовки звітності по податку на додану 

вартість. 

Завдання 4.1 

ПАТ «Агросоюз» 15.03.20ХХ року здійснило поставку пшениці 

твердої 1 класу ТОВ «Чернігівська макаронна фабрика» та виписало 

рахунок-фактуру №536 для здійснення оплати щодо поставленої 

продукції. 

Завдання: скласти податкову накладну та описати подальші дії 

бухгалтерів постачальника та покупця з метою відображення в 

податковому обліку поставки пшениці. 

Довідкові дані наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Номер податкової накладної у 

реєстрі 

34 

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ: 

ПАТ «Агросоюз» (продавець) 336512456592 

ТОВ «Чернігівська макаронна 

фабрика» (покупець) 

289711264533 

Податкова адреса: 

ПАТ «Агросоюз» (продавець) 18008, вул. Хіміків, 3/1,  

м. Черкаси 

ТОВ «Чернігівська макаронна 

фабрика» (покупець) 

14026, вул. Любицька, 18,  

м. Чернігів 

Номер телефону: 

ПАТ «Агросоюз» (продавець) 0472026457 

ТОВ «Чернігівська макаронна 

фабрика» (покупець) 

0466826331 

Номер свідоцтва платника ПДВ: 

ПАТ «Агросоюз» (продавець) 39111748 

ТОВ «Чернігівська макаронна 

фабрика» (покупець) 

10009039 

Кількість реалізованого товару 118,5 тонн 

Ціна 1 тонни (без ПДВ) 2415, 65 грн. 

 

Завдання 4.2 

Відобразити у фінансовому та податковому обліку наведені 

господарські операції. Визначити суму податкового зобов’язання з 
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податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету ТОВ 

«Ідея» 

 

Таблиця 5 

№ 

з/п 

Зміст операції Сума, 

грн. 

Фін.        

облік 

Податковий 

облік 

Дт Кт ПЗ ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Оприбутковано сировину для 

виробничих потреб у ПАТ 

«Імпульс» на умовах оплати в 

наступних періодах: 

     

первісна вартість сировини, 

без ПДВ 

10000     

сума податкового кредиту по 

ПДВ згідно податкової 

накладної 

?     

2. Оприбутковано запасні 

частини, що не 

використовуються у 

господарській діяльності у 

ТОВ «Стиль», розрахунок 

здійснено в звітному періоді 

     

первісна вартість запасних 

частин, без ПДВ 

4000     

сума ПДВ в розрахункових 

документах 

?     

проведено розрахунок за 

отримані запчастини 

?     

3.  Дохід від реалізації товарів ПП 

«Промтехсервіс» на умовах 

авансових платежів покупця 

     

сума доходу від реалізації з 

ПДВ 

30000     

ПДВ в розрахункових 

документах 

?     

4.  Облік ліквідації виробничого 

обладнання  

     

списання залишкової вартості 

виробничого обладнання 

5000     

донарахування суми ПДВ 

(5000*0,2) 

 

?     
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Продовж. табл. 5 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  Списана сума наданої в 

звітному періоді благодійної 

допомоги місцевому дитячому 

будинку у вигляді канцтоварів 

     

списано балансову вартість 

переданих канцтоварів, без 

ПДВ 

600     

донараховано суму ПДВ на 

вартість списаних канцтоварів 

?     

6.  Дохід від реалізації продукції 

на експорт 

18500     

ПДВ у складі реалізації 

продукції на експорт 

?     

 

Завдання 4.3 

Відобразити у фінансовому та податковому обліку наведені 

господарські операції. Визначити суму податкового зобов’язання з 

податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету ПАТ 

«Креатив» за І квартал 20ХХ року. Заповнити податкову 

декларацію з ПДВ. 

Таблиця 6 

№ 

з/п 

Зміст господарської 
операції 

Сума, 

грн. 

Фін.           

облік 

Податковий 

облік 

Дт Кт ПЗ ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Придбано основний засіб 

(склад металевий) у МПП 

«Монтаж-наладка» на суму 

128686,95 грн. (в т.ч. ПДВ), 

призначений для монтажу 

?     

Відображено суму 

податкового кредиту з ПДВ 

?     

2. 

 

Оприбутковано сировину 

для виробничих потреб у 

ПрАТ «Торгпостач» на 

умовах оплати в наступних 

періодах, без ПДВ 

9000,00     

Відображено суму 

податкового кредиту по 

ПДВ 

 

?     
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Продовж. табл. 6 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Реалізовано готову 

продукцію (хлібобулочні 

вироби) ПП «Смак» на 

суму 743,80 грн. (в т.ч. 

ПДВ) на умовах авансових 

платежів  

743,80     

Відображено суму 

податкового зобов’язання 

по ПДВ 

?     

4. Експортовано продукцію 

власного виробництва 

(макаронні вироби) на суму 

18 524,17 грн. 

18 524,17     

Відображено суму 

податкового зобов’язання 

по ПДВ 

?     

5. Відвантажено готову 

продукцію (хлібобулочні 

вироби) ТОВ «Колібрі» на 

суму 2100,08 грн. (в т.ч. 

ПДВ) на умовах післяплати 

2100,08     

Відображено суму 

податкового зобов’язання 

по ПДВ 

?     

6. Здійснено передоплату за 

проживання комерційного 

директора в готелі 

«Борисфен» на час 

службового відрядження (в 

т.ч. ПДВ) 

1350,00     

Відображено суму 

податкового кредиту по 

ПДВ  

?     

Віднесено на 

адміністративні витрати 

вартість надання послуг по 

проживанню в готелі 

?     

Списано раніше 

відображену суму 

податкового кредиту  

?     
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Питання для обговорення: 

1. Кого відносять до платників податку на додану вартість? 

2. Які операції не є об’єктом оподаткування? 

3. Які операції звільняються від оподаткування ПДВ? 

4. Поняття автоматичного бюджетного відшкодування. За яких 

умов платник ПДВ має право на автоматичне  бюджетне 

відшкодування? 

5. Розкрийте порядок обігу податкових накладних. 

6. Назвіть особливості оподаткування податком на додану 

вартість операції щодо імпорту та експорту товарів. 

7. Якими є строки подання звітності та проведення розрахунків з 

ПДВ? 

8. У яких випадках суб’єкти господарської діяльності підлягають 

обов’язковій реєстрації як платники ПДВ? 

9. Яка дата вважається датою виникнення податкових 

зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ? 

10. Розкрийте основні аспекти електронного адміністрування 

ПДВ. 

�  Література: [1, с. 54-66; 6, розділ V] 

 

Практичне заняття № 6-7 

ТЕМА: «МЕТОДИКА ОБЛІКУ І ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ 
ПО ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ» 

 

План заняття: 

1. Загальні засади оподаткування податком на доходи фізичних 

осіб: платники податку, об’єкт та база оподаткування, ставки 

податку. 

2. Податкова соціальна пільга. 

3. Поняття податкової знижки. 

4.Оподаткування окремих видів доходів. 

5. Особливості розрахунку податкових зобов’язань з податку на 

доходи фізичних осіб та відображення їх в обліку. 

6. Звітність за податком на доходи фізичних осіб. 

 

Кількість годин: 4 год. 
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Мета заняття: формування професійних вмінь і навичок 

студентів з обліку та підготовки звітності по податку на доходи 

фізичних осіб. 

 

Завдання 6.1 

За лютий місяць 20ХХ року громадянином отримані наступні 

види доходів: 

1. за місцем основної роботи –  2615,00 грн.; 

2. за сумісництвом – 1800 грн.; 

3. виграш у державну грошову лотерею – 3000 грн.; 

4. дохід від спадкування в матеріальному вигляді від члена сім’ї 

другого ступеня споріднення, який оцінений в грошовому 

еквіваленті на суму – 240000 грн.; 

5. відсотки по депозиту – 280,28 грн.; 

6. підприємство оплачує вартість навчання працівника у ВНЗ 

вартістю 720 грн. за місяць; 

7.  на день народження працівнику від колективу підприємства 

був подарований електрочайник вартістю 610 грн. 

Завдання:  

1. визначити механізм обкладання податком на доходи фізичних 

осіб наведених видів доходу; 

2. вказати ставки, за якими обкладають податком на доходи 

фізичних осіб наведені види доходу; 

3. розрахувати суму податку на доходи фізичних осіб; 

4. вказати хто, коли та в якому порядку здійснюватиме 

звітування громадянина за вищенаведені види доходів. 

 

Завдання 6.2 

ПП «Колос» нарахувало і виплатило працівникам відділу 

заробітну плату за квітень місяць 20ХХ року (табл. 7). 

Додаткові дані: 

1. Андрійчук В.С. – вдова, документи на отримання податкової 

соціальної пільги не подавала. 

2. Грищук П.О. – мати трьох дітей віком до 18 років, всі 

документи на отримання податкової соціальної пільги подані. 

3. Мороз О.М. – всі документи на отримання податкової 

соціальної пільги подані, було надано матеріальну допомогу у 
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зв’язку із сімейними обставинами у розмірі, що не оподатковується 

податком з доходу фізичних осіб. 

4. Яковенко А.П. – всі документи на отримання податкової 

соціальної пільги подані, хворів з 15 по 18 число звітного місяця 

(виплати здійснюються за рахунок підприємства). Страховий стаж – 

6 років. 

Таблиця 7 

ІПН ПІБ 
Посадовий 

оклад, грн. 

Премія, 

грн. 

Мат. 

допомога, 

грн. 

Виплати за 

листами по 

тимчасовій 

непрацездатності, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 

3234567890 Андрійчук 

В.С. 

4400 600   

3470096781 Грищук 

П.О. 

3000 800   

2047907856 Мороз 

О.М. 

4800 600 700  

3245611907 Яковенко 

А.П. 

5200 600  670 

Завдання: нарахувати заробітну плату, розрахувати суму до 

виплати, скласти відповідні бухгалтерські проведення.  

 

Завдання 6.3 

Завдання: нарахувати заробітну плату, здійснити утримання 

обов’язкових податків та зборів, відобразити господарські операції 

на рахунках бухгалтерського обліку; заповнити форму №1-ДФ. 

Вихідні дані: 

Таблиця 8 

Інформація для нарахування заробітної плати ПАТ 

«Креатив» за січень 20ХХ р. 

ІПН  П.І.П. Посада Посадовий 

оклад, грн.  

Використання робочого 

часу, днів 

Відпра
цьован

о 

Нев
ихо
ди 

Підстава 

невиходу 

1 2 3 4 6 7 8 

12345678

90 

Іванюк О.І. 

* 

директор 3850 20 2 лікарнян

ий лист 

12345677

77 

Лозинська 

В.В.* 

бухгалтер 2750 22 - - 

12555678

90 

Лаврик К.С. майстер 2100 22 - - 
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Продовж. табл. 8 

1 2 3 4 6 7 8 

12345644

90 

Петренко 

А.О. 

майстер 2100 22 - - 

22225678

90 

Павленко 

М.Ю. 

водій 2000 22 - - 

 

*Середньоденний заробіток за 6 останніх місяців у О.І. Іванюка 

становить 218 грн., страховий стаж – 9 років. Бухгалтер Лозинська 

В.В. – мати трьох дітей віком до 18 років. 

Таблиця 9 

Інформація для нарахування заробітної плати ПАТ 

«Креатив» за лютий 20ХХ р. 

ІПН  П.І.П. Посада Посадовий 

оклад, грн.  

Використання робочого 

часу, днів 

Відпра
цьован

о 

Нев
ихо
ди 

Підстава 

невиходу 

1 2 3 4 6 7 8 

12345678

90 

Іванюк О.І. директор 3900 22 - - 

12345677

77 

Лозинська 

В.В. 

бухгалтер 2800 22 - - 

12555678

90 

Лаврик К.С. майстер 2100 22 - - 

12345644

90 

Петренко 

А.О. 

майстер 2100 22 - - 

22225678

90 

Павленко 

М.Ю. 

водій 2000 22 - - 

 

Таблиця 10 

Інформація для нарахування заробітної плати ПАТ 

«Креатив» за березень 20ХХ р. 

ІПН  П.І.П. Посада Посадовий 

оклад, грн.  

Використання робочого 

часу, днів 

Відпра
цьован

о 

Нев
ихо
ди 

Підстава 

невиходу 

1 2 3 4 6 7 8 

12345678

90 

Іванюк О.І. директор* 3900 22 - - 

12345677

77 

Лозинська 

В.В. 

бухгалтер 2800 22 - - 

12555678

90 

Лаврик К.С. майстер 2100 22 - - 
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Продовж. табл. 10 

1 2 3 4 6 7 8 

12345644

90 

Петренко 

А.О. 

майстер 2100 22 - - 

22225678

90 

Павленко 

М.Ю. 

водій 2000 22 - - 

 

Питання для обговорення: 

1. Яким чином відображається процес нарахування заробітної 

плати в податковому обліку? 

2. Дайте визначення податку на доходи фізичних осіб. В чому 

полягають принципи оподаткування доходів фізичних осіб? 

3. Назвіть основні види доходів, які входять до складу загального 

місячного оподатковуваного доходу працівника підприємства. 

4. За якими ставками оподатковуються операції з продажу 

рухомого та нерухомого майна? 

5. Охарактеризуйте термін «податкова знижка» та вкажіть, які 

витрати входять до її складу.  

6. Розкрийте поняття податкової соціальної пільги та 

особливості її застосування. 

7. Якою буває підвищена податкова соціальна пільга? 

Перерахуйте випадки, у яких вона застосовується. 

8. Які доходи не оподатковуються? 

9. Сформулюйте механізм оподаткування суми, виданої на 

відрядження або під звіт. 

10. Які є форми звітності за податком на доходи фізичних осіб? 

Вкажіть терміни їх подання. 

�  Література: [1, с. 66-76; 6, розділ ІV] 

 

Практичне заняття № 8-9 

ТЕМА: «МЕТОДИКА ОБЛІКУ І ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ 
ПО ЄДИНОМУ СТРАХОВОМУ ВНЕСКУ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ 

ЗАДАЧ» 

 

План заняття: 

1. Характеристика єдиного страхового внеску: платники, 

застраховані особи, база оподаткування, ставки нарахування та 

утримання. 
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2. Особливості розрахунку єдиного страхового внеску. 

Відображення нарахування та утримання єдиного внеску у 

фінансовому обліку. 

3.Штрафні санкції за  недотримання законодавства щодо 

нарахування і сплати єдиного внеску. 

4. Звітність по єдиному страховому внеску. 

 

Кількість годин: 4 год. 

 

Мета заняття: практично ознайомити студентів з методикою 

розрахунку єдиного страхового внеску та його відображення у 

фінансовому обліку, а також порядком підготовки та подання 

звітності по єдиному внеску.  

 

Завдання 8.1 

Завдання:  

– відобразити господарські операції підприємства на рахунках 

бухгалтерського обліку; 

– за даними операцій скласти Звіт про суми нарахованої 

заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, 

компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до 

органів Пенсійного фонду України. 

Вихідні дані: 

ТОВ «Імпульс», клас професійного ризику виробництва – 17. 

Код за ЄДРПОУ 32241508.  

Таблиця 11 

Інформація для нарахування заробітної плати за червень 

місяць 20ХХ р.* 

ІПН П.І.П. Посада 

Посадо
вий 

оклад, 

грн. 

Використання робочого часу, днів 

Відпрацьова
но 

Невиход
и 

Підстава 

невиходу 

1 2 3 4 6 7 8 

2134567890 Василевськ

ий П.І. 

директор 4200 18 4 лікарняни

й лист 

2345767122 Войтюк 

П.С. 

головний 

бухгалтер 

3100 22 - - 

1233567890 Лучко Л.С. менеджер 

(інвалід ІІ 

групи) 

2500 17 5 лікарняни

й лист 

1234567997 Іванюк В.А. менеджер 2500 22 - - 
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* Середньоденний заробіток за 6 останніх місяців у 

Василевського П.І.  становить 245 грн. страховий стаж більше 8 

років;  у Л.С. Лучка – 180 грн., страховий стаж більше 6, але менше 

8  років. 

Жоден з працівників не подавав заяву на отримання  ПСП. 

 

Питання для обговорення: 

1. Хто є платниками єдиного страхового внеску? 

2. Назвіть ставки єдиного страхового внеску? 

3. Який порядок обчислення і строки сплати єдиного внеску? 

4. Чим регулюється нарахування єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування? 

5. Як в обліку буде відображено: нарахування ЄСВ на заробітну 

плату, утримання  внесків із заробітної плати?  

6. Назвіть основні види виплат, що здійснюються за рахунок 

коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок. 

7. Які особливості нарахування єдиного внеску для фізичних 

осіб (не підприємців), які забезпечують себе роботою самостійно? 

8. Чи залежить сплата єдиного внеску від фінансового стану 

підприємства? 

9. В яких випадках підприємство подає звітність до Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 

10. Які пріоритети сплати єдиного внеску у випадку 

заборгованості підприємства за іншими податками? 

�  Література: [1, с. 135-150; 7; 8; 9] 

 

Практичне заняття № 10 

ТЕМА: «МЕТОДИКА ОБЛІКУ І ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ 
ПО АКЦИЗНОМУ ПОДАТКУ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ» 

 

План заняття: 

1. Характеристика акцизного податку. 

2. Ставки податку. 

3. Реєстрація операцій, що є об’єктами оподаткування 

акцизним податком, на рахунках бухгалтерського обліку. 

4. Порядок заповнення та подання декларації акцизного 

податку. 
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Кількість годин: 2 год. 

 

Мета заняття: формування професійних вмінь і навичок 

студентів з обліку та підготовки звітності по акцизному податку. 

 

Завдання 10.1 

У березні 20ХХ р. вітчизняним підприємством-виробником 

тютюнових виробів було виготовлено та реалізовано 60 000000 

штук цигарок з фільтром одного найменування. Максимальна 

роздрібна ціна без урахування податку на додану вартість та 

акцизного податку встановлена виробником на рівні 6 грн. за 1 

пачку (20 штук цигарок в 1 пачці). 

Відповідно до статті 215.3.3 ПКУ мінімальне акцизне податкове 

зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби 

(сигарети з фільтром) становить 217,60 грн. за 1000 штук. 

Завдання: розрахувати величину акцизного податку, якщо 

специфічна ставка складає 96,21 грн. за 1000 штук, адвалорна – 

25 % бази оподаткування. 

 
Питання для обговорення: 

1. Дайте визначення акцизного податку. 

2. Хто є платниками акцизного податку? 

3. Чим акцизний податок відрізняється від ПДВ? 

4. Назвіть ставки акцизного податку. 

5. Які товари належать до підакцизних? 

6. Які товари не підлягають маркуванню? 

7. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо підакцизних 

товарів є…? 

8. Охарактеризуйте порядок і строки сплати податку. 

9. Яким чином в бухгалтерському обліку відображаються 

операції, що є об’єктом оподаткування акцизним податком? 

10. Розкрийте особливості складання та подання декларації 

акцизного податку. 

�  Література: [1, с. 76-82; 6, розділ VІ] 
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Практичне заняття № 11 

ТЕМА: «МЕТОДИКА ОБЛІКУ І ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ 
ПО ЕКОЛОГІЧНОМУ ПОДАТКУ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ» 

 

План заняття: 

1. Характеристика екологічного податку: платники, об’єкт та 

база оподаткування, ставки податку. 

2. Особливості обчислення та сплати екологічного податку. 

3. Відображення операцій, що є об’єктами оподаткування 

екологічним податком, у фінансовому обліку. 

4. Декларація екологічного податку. 

 

Кількість годин: 2 год. 

 

Мета заняття: формування професійних вмінь і навичок 

студентів з обліку та підготовки звітності по екологічному податку. 

 

Завдання 11.1 

ПАТ «Зоря» за результатами звітного кварталу має наступні 

викиди (скиди) забруднюючих речовин: 

Таблиця 12 

№ з/п Назви забруднюючих речовин Фактичні обсяги, тонни 

1 2 3 

 скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти 

1 азот амонійний 5,2469 

2 нітрати 35,1565 

3 нітрити 0,5422 

4 нафтопродукти 0,322 

5 сульфати 83,9003 

6 фосфати 4, 89 

7 хлориди 101,7469 

 викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

1 азоту оксиди 0,043 

2 вуглецю окис 0,1804 

3 вуглеводні 0,0259 

4 марганець та його сполуки 0,00013 

5 ангідрид сірчистий 0,0092 

 розміщення відходів у спеціально відведених місцях* 

1 малонебезпечні 527,5 

2 високонебезпечні 8,8 

3 надзвичайнонебезпечні 0,058 
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*Оскільки звалище не забезпечує повного виключення 

забруднення атмосферного повітря, застосовується коефіцієнт 3,00. 

Завдання: визначити розмір податкового зобов’язання з  

екологічного податку та відобразити його нарахування у 

фінансовому обліку. За розрахованими даними сформувати 

Податкову декларацію екологічного податку. 

   

Завдання 11.2 

Підприємство – оптовий продавець палива за І квартал 20ХХ 

року реалізувало 8000 тонн неетилованого бензину і 3500 тонн 

дизпалива із вмістом сірки не більш як 0,005 мас. %. 

Згідно статті 244.1 ПКУ ставки екологічного податку: 

- по неетилованому бензину – 79,90 грн. / тонну; 

- по дизпаливу із вмістом сірки не більш як 0,005 мас. % – 35,25 

грн. / тонну. 

Завдання: визначити розмір податкового зобов’язання з  

екологічного податку та відобразити його нарахування у 

фінансовому обліку. 

 

Питання для обговорення: 

1. Дайте визначення екологічного податку. 

2. Хто є платниками екологічного податку? 

3. Кого відносять до податкових агентів з екологічного податку? 

4. Як визначаються ставки з екологічного податку? 

5. Як розраховується сума податку за викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення? 

6. Як розраховується сума податку за викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами 

забруднення? 

7. Як розраховується сума податку за скиди забруднюючих 

речовин у водні об’єкти? 

8. Як розраховується сума податку за розміщення відходів? 

9. Яким чином в бухгалтерському обліку відображаються 

операції, що є об’єктом оподаткування екологічним податком? 

10. Розкрийте порядок подання звітності та сплати екологічного 

податку. 

�  Література: [1, с. 102-106; 6, розділ VІІІ] 
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Практичне заняття № 12 

ТЕМА: «МЕТОДИКА ОБЛІКУ І ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ 
ПО ФІКСОВАНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 

ПОДАТКУ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ» 

 

План заняття: 

1. Характеристика фіксованого сільськогосподарського 

податку: платники податку, порядок обчислення податку, строки 

сплати ФСП, платежі, від яких звільнені суб’єкти ФСП. 

2. Реєстрація операцій, що є об’єктами оподаткування ФСП, на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

3. Порядок заповнення та подання Податкової декларації з 

фіксованого сільськогосподарського податку. 

 

Кількість годин: 2 год. 

 

Мета заняття: формування професійних вмінь і навичок 

студентів з обліку та підготовки звітності з фіксованого 

сільськогосподарського податку. 

 

Завдання 12.1 

СТзОВ «Явір» є платником фіксованого сільськогосподарського 

податку. Підприємство має наступні види угідь (за даними 

кадастрової книги): рілля – 3200 га; сіножаті – 120 га; багаторічні 

насадження – 27 га. 

Примітка: грошова оцінка 1 га земель: рілля – 3800 грн.; 

сіножаті – 3240 грн.; багаторічні насадження – 2830 грн. 

Завдання: визначити суму фіксованого сільськогосподарського 

податку, відобразити нарахування податкових зобов’язань на 

рахунках бухгалтерського обліку. За розрахованими даними 

сформувати Податкову декларацію з фіксованого 

сільськогосподарського податку. 

 

Питання для обговорення: 

1. Що являє собою фіксований сільськогосподарський податок? 

2. Які суб’єкти господарювання є платниками ФСП? 

3. Які особливості визначення фіксованого 

сільськогосподарського податку? 
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4. Що є об’єктом оподаткування ФСП? 

5. Назвіть розміри ставок фіксованого сільськогосподарського 

податку. 

6. Як здійснюється сплата податку? 

7. Від сплати яких податків і зборів звільняються платники 

ФСП? 

8. Який порядок набуття та скасування статусу платника ФСП? 

9. Опишіть дії платника фіксованого сільськогосподарського 

податку у випадку зміни площі угідь або земель водного фонду 

протягом року. 

10. Яким є податковий звітний період для ФСП? 

�  Література: [1, с. 82-87; 6, розділ XIV] 

 

Практичне заняття № 13-14 

ТЕМА: «МЕТОДИКА ОБЛІКУ І ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ 
ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ» 

 

План заняття: 

1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності 

суб’єктів малого підприємництва. 

2. Платники єдиного податку. 

3. Ставки єдиного податку. 

4. Облік доходів платників єдиного податку-юридичних осіб.  
5. Порядок заповнення та подання Податкової декларації 

платника єдиного податку-юридичної особи. 

 

Кількість годин: 4 год. 

 

Мета заняття: практично ознайомити студентів з методикою 

розрахунку єдиного податку та його відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку, а також порядком підготовки та подання 

звітності по єдиному податку.  

 

Завдання 13.1 

Протягом І кварталу 20ХХ року ТОВ «Крез» – платник ЄП (вид 

діяльності – оптова торгівля свіжими фруктами, овочами та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32

картоплею) за ставкою 5% (4 група, ПДВ включається до складу 

ЄП) здійснило низку господарських операцій (табл. 13). 

Завдання: визначити суму єдиного податку, відобразити 

нарахування податкових зобов’язань на рахунках бухгалтерського 

обліку. За розрахованими даними сформувати Податкову 

декларацію платника єдиного податку-юридичної особи. 

Таблиця 13 

Господарські операції ТОВ «Крез» за І квартал 20ХХ року 

Дата Операція 

15.01 Отримано оплату за товари, відвантажені 22 грудня 20ХХ-1 року 

в сумі 10 000 грн. 

21.02 Отримано аванс від покупця-нерезидента в сумі 500 дол. США. 

Курс НБУ на 21.02 – 8,21 

05.03 На поточний рахунок отримано відшкодування від страхової 

компанії за пошкодження службового автомобіля під час ДТП на 

суму 4500 грн. 

12.03 Отримано повернення передоплати від постачальника, 1800 грн. 

14.03 Відвантажено товар покупцям в рахунок передоплати, отриманої 

10 грудня 20ХХ-1 року в сумі 34 000 грн. 

15.03 Утримано ПДФО при сплаті орендних платежів за лютий 

фізичній особі-орендодавцю у сумі 750 грн. 

20.03 Отримано поворотну безвідсоткову фінансову допомогу у 

розмірі 12 000 грн. 

25.03 Минуло 3 роки з дня, коли підприємство повинно було 

повернути позику (термін повернення встановлено договором), 

80 000 грн. 

25.03 Отримано дивіденди від ПАТ «Фармація» у розмірі 3000 грн. 

 

Завдання 13.2 

У звітному періоді підприємство, середньооблікова кількість 

працівників якого становить 42 чол. і обсяг доходу за попередній 

календарний рік склав 39 815 460 грн., реалізувало у квітні 20ХХ 

року готову продукцію на суму 118000 грн. (без ПДВ). 

Собівартість готової продукції – 62000 грн. (сума податкового 

кредиту в складі придбаних матеріалів і послуг, що включені до 

собівартості – 29000 грн.) 

Завдання: визначити суму єдиного податку, відобразити 

операції в обліку платника єдиного податку у випадку, якщо: 

А) він є платником ПДВ 

Б) не є платником ПДВ. 
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Питання для обговорення: 

1. У чому полягає сутність спрощеної системи оподаткування? 

2. Яких суб’єктів господарювання відносять до суб’єктів малого 

підприємництва? 

3. Від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової 

звітності з яких податків і зборів звільняються платники єдиного 

податку? 

4. Охарактеризуйте групи платників єдиного податку. 

5. Вкажіть ставки єдиного податку, терміни подання звітності та 

порядок його сплати для різних груп єдиноподатників. 

6. У яких випадках суб’єкти малого підприємництва не можуть 

бути платниками єдиного податку? 

7. Який порядок переходу суб’єктів підприємницької діяльності 

на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності? 

8. У чому полягає відмінність оподаткування між фіксованим 

сільськогосподарським податком і єдиним податком? 

9. Що є доходом платника єдиного податку? 

10. Які суми не включаються до складу доходів платника 

єдиного податку? 

�  Література: [1, с. 108-120; 6, розділ XIV] 

 

Практичне заняття № 15 

ТЕМА: «МЕТОДИКА ОБЛІКУ І ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ 
ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ ТА ЗБОРАХ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ 

ЗАДАЧ» 

 

План заняття: 

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 

платники, об’єкт та база оподаткування, ставки податку. 

2. Збір за місця для паркування транспортних засобів: механізм 

розрахунку і звітність. 

3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності: 

торговий патент, порядок та строки сплати збору. 

4. Характеристика туристичного збору. 

5. Відображення операцій, що є об’єктами оподаткування 

місцевими податками і зборами, у фінансовому обліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34

Кількість годин: 2 год. 

 

Мета заняття: формування професійних вмінь і навичок 

студентів з обліку та підготовки звітності по місцевих податках і 

зборах. 

 

Завдання 15.1 

У власності ПАТ «Інвестбуд» знаходиться квартира житловою 

площею 130 м
2 
і будинок житловою площею 510 м

2
 в місті Рівному.  

Ставки податку встановлено в таких розмірах: 

А) 1 % для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 м
2
, та 

житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 м
2
; 

Б) 2,7 % для квартир, житлова площа яких перевищує 240 м
2
, та 

житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 м
2
. 

Завдання: визначити суму податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, відобразити операції щодо нарахування 

податку у фінансовому обліку. 

 

Завдання 15.2 

Готель «Гостинний двір» приймає відвідувачів у номерах різної 

цінової категорії. Міською радою встановлено ставку збору у 

розмірі 1% . У І кварталі 20ХХ року бухгалтерією було сформовано 

наступні дані для заповнення декларації туристичного збору: 

Таблиця 14 

Категорія номера Вартість 

проживання, в т.ч. 

ПДВ 

Вища 360000 

Перша 720000 

Друга 54000 

Всього 1 134 000 

 

Завдання: визначити суму туристичного збору, відобразити 

операції щодо нарахування збору в фінансовому обліку. За 

розрахованими даними сформувати Податкову декларацію 

туристичного збору. 
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Питання для обговорення: 

1. У якому випадку підприємство є платником збору за місця для 

паркування транспортних засобів? 

2. Яким чином встановлюються ставки збору за місця для 

паркування транспортних засобів? Як в обліку буде відображено 

нарахування збору? 

3. В яких випадках сплачується збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності? 

4. Назвіть порядок сплати збору підприємствами, що здійснюють 

торговельну діяльність або надають платні послуги. 

5. Які особливості обліку та збереження торгового патенту? 

6. Яка правова основа сплати туристичного збору 

підприємствами? 

7. Що є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно? 

8. Назвіть особливості розрахунку та сплати податку на 

нерухоме майно юридичними особами. 

9. Що є базою оподаткування для збору за місця для паркування 

транспортних засобів? 

10. Які особи звільняються від сплати туристичного збору? 

�  Література: [1, с. 120-133; 6, розділ XIІ] 

 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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