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1. Загальні вказівки  

1.1 Загальні рекомендації до вивчення навчальної 

дисципліни 

Сучасні економічні умови, в яких функціонують вітчизняні 

підприємства, характеризуються високим рівнем невизначеності та 

динамічності чинників зовнішнього середовища. Усе це сприяє 

виникненню несприятливих ситуацій, що супроводжуються 

конфліктністю економічних інтересів і відсутністю повної та 

достовірної інформації. У таких умовах важливості набуває вміння 

керівників не лише бізнесу, а і державних органів, адаптувати до 

змін зовнішнього середовища та приймати науково обґрунтовані, 

оптимальні рішення з метою ведення ефективної фінансової 

політики. Саме в сучасних умовах особливе значення набуває 

податковий менеджмент, який забезпечує стійке надходження 

платежів до бюджету та дотримання фізичними і юридичними 

особами податкового законодавства.  

Податковий менеджмент – сукупність принципів, методів,засобів 

і форм управління податковою системою держави і податковою 

політикою підприємства. Саме володіючи формами і методами 

податкового менеджменту фахівці підприємств і підприємці 

зможуть визначити оптимальний рівень оподаткування без шкоди 

для бізнесу. 

Важливим аспектом для держави є планування та прогнозування 

податкових надходжень як в цілому так і в розрізі окремих податків. 

Своєчасно визначити фактори та ризики, що впливають на повне та 

своєчасне надходження податкових платежів до бюджетів 

всіх рівнів. 

Можливість досягнення цього обумовлюється ґрунтовною 

фаховою підготовкою майбутніх фахівців-економістів та керівників 

як підприємств незалежно від форм власності й організаційно-

правової форми господарювання так і працівників контролюючих 

органів та органів державного управління. Навчальна дисципліна 

„Податковий менеджмент” враховує всі аспекти сучасної практики 

в оподаткуванні. 

Основою для здобуття студентами знань та практичних навичок з 

дисципліни „Податковий менеджмент” є ґрунтовне опрацювання 

ними лекційного матеріалу, який наведено нижче. 
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1.2. Мета і завдання викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання даної начальної дисципліни є формування у 

студентів теоретичних знань і практичних навичок у галузі 

управління податковою діяльністю. 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Податковий 

менеджмент» є:   

 - засвоєння основних принципів обґрунтування різних видів 

управлінських рішень, методичних підходів до аналізу ризику та 

управління ним; 

- оволодіння навичками самостійного здійснення аналізу, 

ідентифікації та оцінювання ризику з використанням комп’ютерної 

техніки та програмно-математичних комплексів. 

Податковий менеджмент –  навчальна дисципліна, що вивчає 

інструментарій економічного обґрунтування й прийняття 

управлінських рішень з урахуванням мінливості 

податкового середовища. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні, 

правові та організаційні засади податкового менеджменту. 

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- основи організації податкового менеджменту; 

- державне податкове планування та регулювання; 

- сутність і методи планування та прогнозування податкових 

надходжень; 

- повноваження працівників фіскальної служби; 

- порядок оскарження дій працівників фіскальної служби; 

- права та відповідальність платників податків; 

- порядок обліку платників податків;  

- зміст, підстави та порядок надання відстрочення та 

розстрочення податкових зобов’язань; 

- узгодження сум податкових зобов’язань; 

- технології управління податковим боргом;  

- принципи податкового контролю;  

- види перевірок податкових органів; 

- методи документального та фактичного контролю правильності 

нарахування податків та інших обов’язкових платежів;  

- форми податкової звітності платників податків; 

- причини та форми ухилення від сплати податків. 

Після вивчення дисципліни студент повинні вміти: 
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- аналізувати фінансово-господарську діяльність платника 

податку, податкову звітність, стан обов’язкових платежів до 

бюджету, причини податкової заборгованності платників, типові 

порушення чинного законодавства з питань оподаткування; 

- контролювати своєчасність подання податкової звітності до 

податкових органів, правильність заповнення податкових 

декларацій та розрахунків і вірогідність поданих у них даних, стан 

активів платника, що перебувають у податковій заставі; 

- розробляти методики прведення перевірок, критерії оцінювання 

та показники ефективності податкового контролю; 

- розраховувати суми податків та обов’зкових платежів, що 

підлягають сплаті до бюджету, суми пені та фінансових санкцій. 

Вивчення дисципліни „Податковий менеджмент” базується на 

знаннях, отриманих з таких навчальних дисциплін, як 

„Мікроекономіка”, ,,Макроекономіка”, „Економічна історія”, 

„Підприємництво”, “Фінансова статистика” , “Історія економічних 

вчень”, “Економіка підприємства”, “Гроші та кредит”, 

“Менеджмент”, “Фінанси підприємств”, „Інвестування”, 

“Економічна статистика”, “Економічний аналіз”, „Фінансовий 

менеджмент”, „Податкова система”, а отримані знання будуть 

використовуватись у подальшому при написані магістерської 

роботи. 

 

1.3 Рекомендована література 

Базова література 

 
1. Бечко П. К. Податковий менеджмент : Навч. посіб. / 

П. К. Бечко, Н. В. Лиса // – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 

288 с. 

2. Білик М. Д. Податкова система України : Навчально-

методичний посібник. / М. Д. Білик, І. А. Золотько // – К. : КНЕУ, 

2000. 

3. Василик О. Д.  Бюджетна система України. / О. Д. Василик 

К. В. Павлюк // – К. : Центр навчальної літератури, 2004. 

4. Данілов О. Д. Оподаткування місцевими, ресурсними, 

рентними податками та зборами. Неподаткові платежі: Навч. посіб.  

/ О. Д. Данілов, Ю. В. Лапшин, В. А. Онищенко // – Ірпінь : 

Академія ДПС України, 2002. 
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5. Данілов О. Д. Оподаткування прибутку та відрахування до 

цільових фондів : Навч. посіб. / О. Д. Данілов, А. М. Жеребних //  – 

Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. 

6. Іванов Ю.Б. Податковий менеджмент : Підручник. 

/ Ю. Б. Іванов,  А. І. Крисовати  – К. : Знання, 2008. 

7. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посібник. 

/ Г. Ю. Ісаншина //  – К. : ЦУЛ, 2003. 

8. Оподаткування підприємств. Навч. посіб. / За ред. 

С. В. Климчук // – К. : Центр навчальної літератури, 2004. 

9. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI : остання 

редакція від 01.01.2017 р. [Електронний ресурс] Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17. 

10. Рева Т.М. Податковий менеджмент: Навч. пос.-2-ге вид., 

перероб. та доп. / Т. М. Рева – К. : ЦНЛ, 2005. 

11. Тимченко О. М. Податковий менеджмент: Навчально-

методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. 

/ О. М. Тимченко // – К.: КНЕУ. – 2001. – 150 с.  

 

Допоміжна література 

1. Довгалюк В. І. Податкова система: Навч. посіб. 

/ В. І. Довгалюк, Ю. Ю. Ярмоленко  – К. : Центр учбової літератури, 

2007. – 360 с. 

2. Ярема Б. П. Податкова система. Збірник задач та тести : Навч. 

посіб. – 3-тє видання, перероблене і доповнене. / Б. П. Ярема, В. П. 

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

 
Теми та зміст дисципліни 

 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи податкового 

менеджменту 

 

План 

1. Сутність податкового менеджменту. 

2. Основи організації та елементи державного та корпоративного 

податкового менеджменту. 

3. Податкове навантаження. 
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1. Сутність податкового менеджменту 

Податковий менеджмент – це частина загального управління 

ринковою економікою, тобто складова загального менеджменту. 

Тому в основі податкового менеджменту (ПМ) лежать загальні 

принципи і фундаментальні положення менеджменту. 

З теорії менеджменту відомо, що:   

Менеджмент - це система організації колективної праці, ефективного 

використання ресурсів, концентрації зусиль на безперервному 

підвищенні якості роботи персоналу підприємств, організацій, установ. 

Предметом (об’єктом вивчення) науки менеджменту є суспільні 

відносини, що виникають між людьми в процесі виробництва, 

обміну та споживання матеріальних благ та послуг з приводу 

погодження та координації спільних дій для досягнення окреслених 

цілей, тобто відносини управління. 

Отже, менеджмент є складовим елементом управління. Він 

передбачає цілеспрямовану дію на колектив працівників або 

окремих виконавців для виконання поставлених завдань та 

досягнення визначеної мети. 

Можна виділити два рівні податкового менеджменту: 

- макрорівень – державний ПМ; 

- мікрорівень – ПМ підприємств та організацій, або 

корпоративний ПМ. 

Отже, ПМ – це система державного і корпоративного управління 

податковими потоками шляхом використання науково 

обґрунтованих форм і методів та ухвалення рішень у сфері 

управління податковими доходами і податковими витратами на 

макро- і мікро рівнях. 

Об’єктом ПМ є податкові потоки (вхідні та вихідні), що 

рухаються в результаті виконання податками своїх функцій, а також 

податковий процес на макро- і мікро рівнях. При цьому важливо 

забезпечити ефективне управління як вихідними так і вхідними 

потоками, оскільки їх різниця визначає резерви держави і 

підприємств. 

Суб’єктами ПМ на макрорівні є держава в особі Верховної 

Ради України, Президента України, Кабінет Міністрів України, 

Міністерство фінансів, Державна фіскальна служба, митна служба 

та органи місцевого самоврядування. 

Суб’єктами ПМ мікрорівні є підприємства та організації. 
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Мета державного ПМ забезпечення зростання надходжень до 

Зведеного державного бюджету (сума надходжень до державного і 

всіх місцевих бюджетів). 

Мета корпоративного ПМ оптимізація податкових платежів та 

забезпечення своєчасності їх сплати. 

Основу ПМ складають податкова політика, податкова система, 

податкове планування, податкове право, податкове регулювання, 

податкові механізми та податковий контроль. 

 

2. Основи організації та елементи державного та 

корпоративного податкового менеджменту. 

Специфіка суб’єкта і об’єкта, мети і завдань управління зумовила 

виокремлення в загальній системі ПМ двох ланок: державного і 

корпоративного менеджменту. 

Основним завданням державного ПМ є в максимально 

можливих розмірах забезпечити органи державної і регіональної 

влади податковими доходами. 

Основним завдання корпоративного ПМ є мінімізація 

податків, які сплачуються підприємством до державного бюджету. 

При цьому кінцевою метою корпоративного ПМ є збільшення 

розміру чистого доходу (після сплати податків), який залишається 

підприємству і може бути направлений ним на свій розвиток. 

Елементами ПМ є: податкове планування, податкове 

організування, податкове регулювання, податкове мотивування, 

податковий облік та податковий контроль.   

Податкове планування (ПП) – це встановлення та 

затвердження розміру податкових надходжень та податкових витрат 

та рівні держави, місцевих бюджетів, підприємств та організацій. 

За допомогою планування визначається мета ПМ (обсяги 

податкових надходжень). В свою чергу ПП є основою для 

ухвалення управлінських рішень для досягнення цієї мети.  

ПП базується на прогнозних показниках розвитку підприємств, 

організацій, регіональної та національної економіки, а також на  

найбільш ефективних та оптимальних напрямах руху вхідних та 

вихідних податкових потоків. 

Податкове організування (організація податкового 

процесу) – це сукупність дій і рішень суб’єктів управління, що 

забезпечують функціонування податкового процесу і досягнення 
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намічених цілей та завдань податкового планування, регулювання, 

мотивування, обліку і  контролю.  

Державне податкове організування – це організація всього 

податкового процесу та всіх його елементів в країні. Вона 

забезпечується через структуру державної податкової служби, 

повноваження її структурних підрозділів, реалізацій норм та 

положень податкового законодавства.  

Корпоративне податкове організування – це сукупність дій і 

рішень органів управління підприємства (керівника, економіста, 

бухгалтера) у сфері податкового планування, регулювання, обліку і 

контролю з метою оптимізації податкових потоків.   

Податкове регулювання (ПР) – це комплекс дій органів управління, 

направлених на перерозподіл податкового навантаження між 

платниками податків та видами податків, а також організування 

такої системи податкового менеджменту яка б найбільш сприяла 

розвитку національного господарства та забезпечувала максимально 

можливі надходження до державного та місцевих бюджетів.  

На державному рівні ПР реалізується через ухвалення ставок та 

порядку сплати податків, а також через внесення до них змін. 

На корпоративному рівні ПР реалізується через вибір системи 

оподаткування, а також через регулювання вхідних та вихідних 

потоків, які визначають податкові зобов’язання платників податків. 

Податкове мотивування – це комплекс заходів, які через 

систему оподаткування, встановлення податкових пільг, обмежень 

та систему штрафів стимулюють або обмежують окремі 

види діяльності. 

Використовувати податкове мотивування може тільки держава, 

оскільки тільки державні органи наділені правом встановлювати та 

змінювати податкове законодавство. 

Податковий облік призначений для забезпечення достовірної 

інформації про вхідні і вихідні податкові потоки, податкові 

зобов’язання платників податків та держави, кількість платників 

податків, а також про терміни здачі платниками звітів (декларацій) 

та своєчасність сплати ними податкових зобов’язань. 

Податковий контроль (ПК) призначений для отримання його 

суб’єктами достовірної інформації про дотримання платниками 

податкового законодавства. 
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3. Податкове навантаження 

Податкове навантаження (ПН) це відношення суми сплачених 

платниками податків до утвореної у процесі виробництва доданої 

вартості (зарплата,  прибуток (до сплати податків), амортизація).  

На рівні держави ПН розраховується як відношення суми 

податкових надходжень до Зведеного бюджету України і ВВП. У 

міжнародній практиці до податків сплачених підприємствами 

добавляються обов’язкові відрахування на соціальне страхування.  

 На рівні підприємства ПН розраховується як відношення суми всіх 

сплачених підприємством податків до вартості новоствореної продукції. 

Держава завжди зацікавлена у збільшенні податкового 

навантаження, бо це приносить їй додаткові доходи. Підприємства, 

навпаки, зацікавлені у його зниженні. 

Тому необхідно встановлювати оптимальне податкове 

навантаження, це таке навантаження при якому платники податків 

відносно безболісно для своїх фінансів погоджуються сплачувати 

встановлені податки, отримуючи за це адекватні суспільні послуги. 

 

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 фіскальної служби. 

6. Права та обов’язки платників податків. 

7. Податковий аудит. 

 

1. Елементи державного податкового менеджменту 

Державний податковий менеджмент є системою управління 

податковими потоками з боку органів державної влади в межах 

встановлених процедур і елементів податкового процесу за 

допомогою ринково орієнтованих форм і методів з метою 

наповнення державного бюджету, фінансового забезпечення 

виробництва та надання суспільних благ. 
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Державний ПМ забезпечує організацію податкового процесу, 

державне податкове планування (прогнозування), державне 

податкове регулювання, та державний податковий контроль. 

Державний ПМ функціонує в межах встановлених процедур та 

елементів податкового процесу. 

Податковий процес на макрорівні у вузькому розумінні – це 

діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування зі 

складання, затвердження та виконання податкових бюджетів. 

В широкому розумінні, сутність податкового процесу полягає 

у закріплені нормами податкового права відносин щодо управління 

податковими бюджетами на основі чинної системи оподаткування 

та податкового механізму в межах ухваленої державної 

податкової політики.   

Елементами податкового процесу є – податкове право, система 

оподаткування, система податків, податкова система та 

податкова політика.  

Податкове право – це сукупність законодавчих та інших 

нормативних актів, що регламентують організацію податкового 

процесу з справляння встановлених податків і зборів.    

Система оподаткування – це законодавчо встановлений процес 

справляння податків, в тому числі їх нарахування та сплати. 

Система податків – це сукупність податкових платежів у певній 

комбінації відповідно до класифікаційних груп і видів. 

Податкова система – це закріплена в податковому 

законодавстві комбінація форм і видів податкових платежів, 

елементи, принципи і метоли оподаткування, а також права, 

обов’язки та відповідальність суб’єктів податкових відносин.  Отже, 

податкова система включає систему податків, систему 

оподаткування та сукупність повноважень суб’єктів 

податкових відносин 

Державна податкова політика є комплексом стратегічних 

напрямів, тактичних заходів і дій, з метою підвищення ефективності 

управління податковим процесом. 

 

2. Державне податкове планування і прогнозування 

Державне податкове планування повинне забезпечити виконання 

встановлених законом кількісних та якісних показників у процесі 

поточного виконання бюджетів і позабюджетних фондів всіх рівнів, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

а також реалізацію довготривалих напрямів економічної та 

податкової політики держави.  

Розрізняють оперативне (на місяць, квартал), поточне 

(фінансовий рік), стратегічне (дострокове) планування. В основі 

податкового планування лежать прогнозні параметри 

податкового потенціалу. 

Податковий потенціал – це здатність бази оподаткування 

забезпечувати доходи у вигляді податкових надходжень. 

В загальному вигляді надходження податкових платежів до 

бюджету можна визначити за формулою: 

 

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

 

де ПН очікувана сума надходжень податку в поточному році; 

ПБ – база оподаткування поточного року; 

Ст – ставка податку;  

П – сума пільг з податку, що набувають чинності у плановому 

фінансовому році; 

dinf  - індекс-дефлятор, що враховує інфляційний дохід;   

Зр – сума реструктуризованої недоїмки відповідно до чинного 

законодавства, термін погашення якої припадає на поточний рік; 

Зоч – очікувана сума недоїмки податку на кінець поточного року.  

Отже, при визначенні податкових надходжень першочергово 

необхідно визначити податкову базу за кожним податком, суми 

податкових пільг, реструктиризованих податків та недоїмки. Однак, 

при розрахунку податкових надходжень від конкретного податку, 

слід враховувати специфіку його нарахування та характерні йому 

податкові пільги. 

 

3. Державне податкове регулювання 

Державне податкове регулювання є системою прийомів, методів 

і інструментів управління оподаткуванням і податковими потоками, 

спрямованих на цілеспрямоване втручання держави в систему 

оподаткування з метою її зміни. 

Інструменти державного податкового регулювання: 

- зміна складу і структури системи податків; 

- заміна одного способу або форм оподаткування іншим; 

- зміна і диференціація ставок податків; 
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- зміна податкових пільг і знижок, їх переорієнтація за 

напрямами, об’єктами і платниками; 

- повне або часткове звільнення від податків; 

- відстрочення платежу або списання заборгованості; 

- зміна сфери поширення податків. 

Залежно від способів впливу державне ПР поділяється на 

податкове стимулювання і податкове обмеження. 

Основною формою податкового стимулювання є надання 

податкових пільг.  

Податкове обмеження включає збільшення ставки податку, 

переліку податків, скасування пільг.   

 

4. Процедура податкового адміністрування 
Податкове адміністрування – це система заходів і прийомів, 

обумовлена нормами чинного законодавства, яка забезпечує 

мобілізацію надходжень до бюджетів всіх рівнів і державних 

цільових фондів. 

Об’єктом податкового адміністрування є фінансові відносини 

між платниками податків та державними і контролюючими 

органами щодо нарахування та сплати податків, зборів та 

обов’язкових платежів до бюджету. 

Суб’єктом податкового адміністрування виступають держава у 

особі її органів та платники податків. 

Основними процесами податкового адміністрування є: 

- реєстрація та облік платників податків; 

- приймання та оброблення податкових декларацій; 

- облік податкових зобов’язань та сплати податкових платежів; 

- обслуговування платників податків; 

- податковий аудит; 

- апеляція платників податків; 

- погашення податкового боргу. 

Контролюючими органами, щодо сплати податків є: 

- митні органи – стосовно акцизного збору та податку на додану 

вартість, ввізного та вивізного мита, інших податків і зборів 

(обов’язкових платежів), які справляються при ввезенні (пересиланні) 

товарів і предметів на митну територію України або вивезенні 

(пересиланні) товарів і предметів із митної території України; 
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- податкові органи – стосовно податків і зборів (обов’язкових 

платежів), які справляються до бюджетів та державних цільових 

фондів, крім зазначених вище. 

 

5. Права та обов’язки органів Державної фіскальноїслужби 

До обов’язків органів Державної фіскальноїслужби (ДФС) належить: 

- брати на облік платників податків на підставі відомостей отриманих 

від реєстратора або на підставі поданих за бажанням платника 

документів та видавати (направляти поштою) платнику податків 

документи, що підтверджують взяття його на облік в органах ДФС; 

- брати на облік відкриті платниками податків рахунки у 

фінансових установах на підставі повідомлень платників податків 

або фінансових установ; 

- надавати безкоштовні консультації та інформувати платників 

податків через веб-сайт і засоби масової інформації за всіма 

питаннями стосовно оподаткування;  

- здійснювати реєстраційні процедури, пов’язані з адмініструванням 

окремих податків; 

- здійснювати реєстраційні процедури, пов’язані з окремими 

видами діяльності платника;     

- приймати податкові декларації на паперових та електронних носіях; 

- своєчасно здійснювати відшкодування ПДВ та інших податків, 

надміру сплачених до бюджету; 

- розглядати скарги платників податків та своєчасно приймати 

рішення за результатами їх розгляду; 

- дотримуватися конфіденційності щодо персоніфікованої 

інформації про платників податків; 

- самостійно визначати суму податкового зобов’язання платника 

податків, якщо згідно із законом з питань оподаткування 

відповідальним за це є податковий орган. 

Права органів ДФС: 

- застосовувати фінансові санкції за неправильно заповнені та 

несвоєчасно подані або неподані податкові декларації; 

- у випадках, визначених законодавством продовжувати термін 

подання податкових декларацій; 

- нараховувати пеню та штрафні санкції за не сплачені та 

несвоєчасно сплачені податкові платежі; 

- здійснювати виїзні та невиїзні перевірки платників податків; 
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- донараховувати занижені податкові зобов’язання; 

- застосовувати штрафні санкції за заниження податкових зобов’язань; 

- у випадках, передбачених законодавством, розстрочувати 

(відстрочувати) сплату податкових зобов’язань; 

- стягувати кошти з рахунків боржників, відкритих у фінансових 

установах; 

- за рішенням суду здійснювати адміністративний арешт активів, 

який полягає у забороні вчиняти боржником будь-які дії щодо своїх 

активів (самостійно органи ДФС можуть здійснювати такий арешт 

на 96 годин);  

- реалізовувати активи, що перебувають у податковій заставі; 

- ініціювати позови до господарського суду про визнання 

боржників банкрутами; 

- у випадках, визначених законодавством, списувати безнадійний 

податковий бор; 

- здійснювати інші повноваження, передбачені законом..    

 

6. Права та обов’язки платників податків 

Обов’язки платника податків: 

- зареєструватися та отримати документ, що підтверджує взяття 

його на облік в органі державної фіскальної служби; 

- визначитися, за якою системою він оподатковуватиметься; 

- визначитися з переліком податків і зборів, що він повинен 

сплачувати; 

- повідомити органи ДФС про відкриття або закриття рахунків у 

фінансових установах; 

- здійснити у разі необхідності реєстраційні дії, пов’язані зі 

специфікою адміністрування окремих податків (реєстрація 

платника ПДВ, акцизного збору, єдиного податку); 

- здійснити у разі необхідності реєстраційні дії, пов’язані з 

окремими видами діяльності (патентування, ліцензування, 

реєстрації РРО, книги обліку доходів та витрат);    

- вести податковий облік; 

- самостійно обчислювати податкові зобов’язання; 

- правильно заповнювати та вчасно подавати податкові 

декларації та розрахунки; 

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати належні податкові 

платежі до бюджетів та державних цільових фондів; 
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- допускати посадових осіб органів ДФС до обстеження приміщень, 

що використовуються для одержання доходів або пов’язані з 

утриманням об’єктів оподаткування, а також для перевірок із 

питань обчислення і сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).   

Права платника податків: 

- подавати органам ДФС документи, що підтверджують право на 

пільги щодо оподаткування відповідно до законодавства; 

- отримувати безкоштовні консультації від органів ДФС за всіма 

питаннями, що можуть виникнути у них при нарахуванні і сплаті 

податкових зобов’язань; 

- одержувати і ознайомлюватися з актами перевірок, проведених 

органами ДФС;   

- своєчасно отримувати відшкодування ПДВ та інших податків, 

надміру сплачених до бюджету; 

- оскаржувати рішення та дії органів ДФС в адміністративному 

та судовому порядку. 

 

7. Податковий аудит 

Податковий аудит - це процесуальні дії контролюючих органів 

щодо контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і 

повнотою сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а 

також здійснення операцій, пов’язаних з одержанням доходів і 

здійсненням розрахунків.  

Однак, податковий аудит не є виключною компетенцією ДПС та 

інших контролюючих органів. 

Платник податків, який сумнівається в кваліфікації своїх 

працівників, які відповідають за податковий облік на підприємстві, 

може звернутися до незалежної аудиторської компанії з проханням 

провести на підприємстві незалежний аудит (перевірку) всієї 

документації, що стосується питань оподаткування.  

Предметом податкового аудиту є документи бухгалтерського 

обліку та звітності, декларації та розрахунки по сплаті податків, 

зборів та обов’язкових платежів, інші документи фінансово-

господарської діяльності, активи суб’єкта господарювання та його 

технологічні процеси. 

Перевірка документів, що відображають фінансово-господарські 

операції платника може проводитися такими способами: 

- суцільним; 
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- вибірковим; 

- комбінованим. 

 

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. 

 

1. Необхідність та сутність обліку платників податків 

Облік платників податків ведеться з метою створення умов для 

здійснення контролюючими органами контролю за правильністю 

нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, 

нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи. 

Працівники контролюючих органів, які ведуть облік платників 

податків забезпечують: 

- прийом документів від платників; 

- взяття їх на облік; 

- формування облікової справи платника податків; 

- ведення журналу обліків платників податків – юридичних та 

фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності (СПД);     

- видачу документі, що підтверджують перебування платника на 

податковому обліку; 

- підтримку облікових даних в активному стані; 

- звірку з органами державної реєстрації та виявлення платників, 

що ухиляються від сплати податків.  

Облікова справа платника включає реєстраційну і звітну частини. 

Інформація про платників податків формується і зберігається у 

спеціальних автоматизованих реєстрах: 

- Єдиному банку даних юридичних осіб, який включає реєстр 

платників податків - нерезидентів,  реєстр договорів про спільну  
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діяльність, договорів  управління  майном та  угод  про розподіл 

продукції; 

- Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, який 

включає реєстр самозайнятих осіб;   

- Реєстрі платників податку на додану вартість; 

- Реєстрі неприбуткових організацій;  

- Реєстрі великих платників податків та інших реєстрах, що 

формуються та ведуться контролюючими органами. 

 

2. Облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в 

органах державної реєстрації 

Взяттю на облік платника в контролюючих органах передує його 

державна реєстрація, яку орган державної реєстрації веде із дати 

реєстрації юридичної особи чи фізичної особи-підприємця.. Для такого 

обліку передбачено Єдиний державний  реєстр юридичних та 

фізичних осіб-підприємців.  

Єдиний державний реєстр – автоматизована система збирання, 

накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних 

осіб та фізичних осіб – підприємців, складається з системи 

центрального рівня та автоматизованих робочих місць державних 

реєстраторів (АРМ). Єдиний державний реєстр функціонує з 

1 липня 2004 року. 

Створення Єдиного державного реєстру забезпечує: 

- формування інформаційного фонду з максимально повних, 

достовірних, захищених, оперативно обновлюваних даних про 

зареєстрованих юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців; 

- передачу даних з Єдиного державного реєстру відповідним 

органам статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного 

фонду України для постановки на облік та зняття з обліку 

юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців; 

- отримання даних у порядку взаємообміну інформацією 

відомчих реєстрів органів статистики, державної фіскальної 

служби, Пенсійного фонду України; 

- оперативну видачу виписок, довідок, витягів з Єдиного 

державного реєстру; сумісність з іншими інформаційними 

системами України. 

Реєстр містить такі дані: 

- реєстраційні – відомості реєстраційної картки; 
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- облікові – перелік видів діяльності, що проводяться суб’єктом, 

а також відомості щодо наявності у нього заборгованості до бюджету;  

- додаткові – надані платником за власним бажанням. 

Єдиний державний реєстр функціонує з 1 липня 2004 року. 

 

3. Облік юридичних осіб - платників податків 

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів 

здійснюється за їх місцезнаходженням контролюючими органами 

після внесення відомостей про них до єдиного державного реєстру 

або після присвоєння коду ЄДРПОУ.  

Підставою для взяття платника на облік є надходження від 

державного реєстратора до державної податкової інспекції (ДПІ) 

відомостей з відповідної картки на проведення державної реєстрації, 

а для відокремленого підрозділу – повідомлення про його створення 

від державного реєстратора до ДПІ за місцезнаходження 

відокремленого підрозділу.  

Після отримання повідомлення від державного реєстратора або 

заяви платника за формою 1-ОПП в контролюючих органах 

робиться відповідний запис у журналі реєстрації заяв та 

повідомлень про взяття на облік (реорганізацію, унесення змін, 

перереєстрацію) платників податків за формою № 2-ОПП. 

Отримані відомості або документи обробляються засобами 

відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої 

обробки та вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб. 

Дані із заяв платників податків заносяться до районного рівня 

Єдиного банку даних реєстрації юридичних осіб та фіксуються у 

журналі за формою 2-ОПП. На бажання платника податків – 

юридичної особи, на яку не надійшли відомості від державного 

реєстратора, він може самостійно зареєструватися в органах ДПС, 

подавши такі документи: 

- заяву за формою 1-ОПП; 

- копію свідоцтва про державну реєстрацію; 

- копію документа, що підтверджує присвоєння ідентифікацій-

ного коду ЄДРПОУ.  

Одночасно з поданням заяви платник пред’являє оригінал 

зазначеного документа. Орган ДПС бере на облік платника не 

пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей від 

державного реєстратора чи заяви платника податків. 
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4. Облік фізичних осіб – платників податків 

Взяття на облік фізичних осіб-підприємців у контролюючих 

органах здійснюється за місцем їх державної реєстрації на підставі 

відомостей з реєстраційної картки, наданих державним 

реєстратором. Взяття на облік здійснюється контролюючим 

органом не пізніше наступного робочого дня з дня отримання 

відповідних відомостей від державного реєстратора. Облік ФОП в 

органах ДПС ведеться за формою 7-ОПП.  

Дані про взяття на облік фізичної особ -підприємця передаються 

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців у день взяття на облік. 

Якщо ФОП за релігійними або іншими переконаннями 

відмовилася від ідентифікаційного номера, має у паспорті відмітку 

про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера та 

стосовно якої замість ідентифікаційного номера до єдиного 

державного реєстру і свідоцтва про державну реєстрацію внесено 

серію і номер паспорта його облік здійснюється за цими даними. 

Взяття на облік фізичних осіб, які здійснюють незалежну 

професійну діяльність, здійснюється не пізніше наступного 

робочого дня з дня отримання від них заяви за ф. N 5-ОПП. Довідка  

про взяття на облік за ф. N 4-ОПП надсилається (видається) 

фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність.   

 

5. Порядок внесення змін до облікових документів та зняття 

з обліку платників податків 
Контролюючі органи вносять зміни до районного рівня Єдиного 

банку даних юридичних осіб та реєстру самозайнятих осіб 

на підставі: 

- інформацій органів державної реєстрації; 

- документально підтвердженої інформації про відкриття і закриття 

рахунків від банків та інших фінансових установ; 

- документально підтвердженої інформації наданої платником. 

- інформація суб'єктів інформаційного обміну, уповноважених 

вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків; 

- рішення суду, що набрало законної сили; 

- дані перевірок платників податків.  

На підставі змін до Єдиного державного реєстру,подається 

додаткова реєстраційна заява за формою 1-ОПП або 5-ОПП 
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подається з позначкою «Зміни» або за формою № 1-РПП - з 

позначкою «Перереєстрація, зміни».  

У разі внесення змін, що вказуються у довідці за формою 4-ОПП 

платнику податків видається нова довідка про взяття його на облік. 

Про видачу кожної довідки за формою № 4-ОПП робиться запис у 

журналі за формою № 14-ОПП, а відповідний запит зберігається у 

реєстраційній частині облікової справи платника податків. 

З метою оподаткування під ліквідацією платника, його філії або 

відокремленого підрозділу розуміється: 

- ліквідація юридичної особи;  

- зупинення реєстрації ФОП; 

- ліквідація філії, відділення, відокремленого підрозділу. 

Внаслідок цього відбувається закриття рахунків та втрата 

особою статусу платника податків. 

Юридична  особа, яка перебуває у процесі припинення,  подає  

до органу державної фіскальної служби за основним місцем обліку 

такі документи: 

- заяву про припинення платника податків за формою 8-ОПП, 

дата подання якої фіксується у журналі за формою 6-ОПП; 

- оригінал довідки за формою 4-ОПП; 

- копію розпорядчого документа власника або органу, уповнова-

женого на те засновницькими документами про ліквідацію; 

- копію розпорядчого документа про утворення 

ліквідаційної комісії. 

У зв’язку з реорганізацією або ліквідацією платника податків 

контролюючі органи проводять позапланову документальну 

перевірку. Після проведення документальної перевірки 

оформляється обхідний лист, який підписується всіма структурними 

підрозділами контролюючого органну та зберігається у справі платника. 

Перевірка не проводиться якщо платник податків не подавав 

податкової звітності протягом останніх 1095 днів, не знаходиться за 

місцем реєстрації та неможливо встановити його місцезнаходження 

(підтверджено податковою міліцією), а також отримані дані від 

різних органів що він не проводив господарської діяльності 

протягом 1095 днів. 

Зняття з обліку проводиться на підставі доповідної записки з 

резолюцією керівника контролюючого органу. 
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Тема 4. Облік податкових надходжень та обслуговування 

платників податків 

 

План 

1. Облік податкових зобов’язань. 

2. Строки і джерела погашення податкових зобов’язань та 

розрахунки держави з платниками. 

3. Обслуговування платників податків. 

4. Податкові роз’яснення та навчання платників податків. 

 

1. Облік податкових зобов’язань 

Податкове зобов’язання – це зобов’язання платника податків 

сплатити до бюджету або державного цільового фонду відповідну 

суму коштів. 

Податкові зобов’язання визначаються:  

- самостійно платником податків; 

- органом ДФС. 

Платник податків самостійно обчислює податкове 

зобов’язання за кожним з податків, крім випадків, коли це 

зобов’язаний зробити податковий орган. 

Податкові зобов’язання, обчислені самостійно, платник податків 

відображає в податковій декларації, яку у встановлені законом 

терміни повинен здати в ДФС. Податкові зобов’язання вважаються 

узгодженими з граничної дати подачі декларації та не можуть бути 

оскаржені в адміністративному або судовому порядку. 

Якщо податкова декларація здається щомісячно, то вона повинна 

бути здана протягом 20 календарних днів після закінчення звітного 

місяця, якщо щоквартально - протягом 40 календарних днів після 

закінчення звітного кварталу та - протягом 60 календарних днів, 

після закінчення звітного кроку. 

Контролюючий орган самостійно обчислює податкове 

зобов’язання у випадках, коли: 

- платник податків не подає у встановлені строки податкову 

декларацію; 

- дані перевірок результатів діяльності платника податків 

свідчать, що він занижує або завищує суму податкового зобов’язання 

у податковій декларації; 
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- результати митного контролю, отримані після закінчення 

процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про 

заниження або завищення податкових зобов'язань, визначених 

платником податків у митних деклараціях. 

- відповідно до законодавства відповідальним за нарахування 

податкового зобов’язання є податковий орган. 

 

2. Строки і джерела погашення податкових зобов’язань та 

розрахунки держави з платниками 

Податкове зобов’язання сплачується у випадку:  

- самостійного визначення платником податків протягом 10 

календарних днів, наступних за граничним терміном подання 

податкової декларації;  

- визначення податкового зобов’язання контролюючим органом 

податкове зобов’язання сплачується протягом 10 календарних днів 

від дня отримання платником податкового повідомлення рішення, 

крім випадків, коли платник оскаржує таке рішення; 

- коли контролюючий орган самостійно визначає податкове 

зобов'язання платника податків з причин, не пов'язаних з 

порушенням податкового законодавства,– у терміни, передбачені 

відповідним законодавчим актом, а за їх відсутності – протягом 30 

календарних днів від дня отримання податкового повідомлення про 

таке нарахування, крім випадків, коли платник оскаржує 

таке рішення; 

- апеляційного узгодження суми податкового зобов’язання 

платник податків зобов’язаний погасити її, а також пеню та 

штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів за 

днем закінчення такого узгодження (закінчення процедури 

адміністративного або судового оскарження). 

Джерелами погашення податкового боргу за рішенням 

контролюючого органу є: 

- будь-які активи боржника з урахуванням обмежень, визначених 

законодавством України; 

- активи боржника, передані ним у тимчасове користування чи 

розпорядження іншим особам; 

- кошти, незалежно від джерел їх походження. 

Податковий борг погашається перед іншими податковими 

зобов’язаннями у порядку календарної черговості його виникнення, 
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а у разі одночасного виникнення за різними податками - у рівних 

пропорціях. 

З моменту прийняття ухвали судом про порушення провадження 

у справі про банкрутство платника податків порядок сплати 

податкового зобов’язання або податкового боргу регулюється 

Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом». 

Якщо для погашення такого боргу недостатньо активів платника 

податків, то не погашена заборгованість погашається за рахунок 

активів засновників або учасників такого підприємства, якщо вони 

несуть повну або додаткову відповідальність платника податків 

згідно з Законом.    

 

3. Обслуговування платників податків 

Надання послуг платникам податків здійснюється шляхом: 

- надання консультацій платникам податків через інформаційно-

довідкову службу; 

- надання відповідей на письмові запити платників податків; 

організація і проведення навчання платників податків з питань 

застосування податкового законодавства; 

- організація та проведення засідань «круглого столу» з питань 

обговорення податкового законодавства; 

- організація і проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія»; 

- оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 

контролюючих органів та порядок застосування чинного 

законодавства; 

- організація особистого прийому громадян керівниками і 

спеціалістами контролюючих органів. 

Розгляд заяв та прийом громадян податковими органами. 

Кожний громадянин України має право в усно або письмово звернутися 

до контролюючих органів з будь-якого питання що стосується 

оподаткування. Звернення розглядаються і вирішуються у місячний 

термін від дня їх надходження, а ті які не потребують додаткового 

вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх надходження. 

Скарга подана народним депутатом в інтересах громадян 

розглядається контролюючим органом протягом 10-ти календарних 

днів. Якщо це зробити неможливо він повідомляється про це письмово 
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з зазначенням причин, але в будь-якому випадку термін розгляду заяви 

не повинен перевищувати 30-ти днів. 

Запит народного депутата, або Комітету Верховної Ради в інтересах 

громадянина розглядається 15-ти денний термін, а якщо це неможливо 

протягом 30-ти  календарних днів. Народний депутат має право брати 

участь при розгляді його запиту.  

 

4. Податкові роз’яснення та навчання платників податків 

Податкові роз’яснення – це відповіді контролюючих органів 

всіх рівнів з питань оподаткування, надані безоплатно на запити 

зацікавлених осіб у строки, встановлені законом для надання 

відповідей на звернення громадян до органів державної влади. 

Підставами для надання податкового роз’яснення є: 

- необхідність обґрунтування рішення контролюючого органу 

відповідного рівня під час проведення апеляційних процедур; 

- запровадження нового виду податку, збору, обов’язкового 

платежу або внесення змін до правил оподаткування; 

- у випадку множинного трактування прав та обов’язків платників 

податків або контролюючих органів, внаслідок чого може бути 

прийняте рішення як на користь платників податків, так і на користь 

контролюючих органів; 

- необхідність зміни виданого раніше податкового роз’яснення у 

зв’язку з виданням податкового роз’яснення, що має пріоритет. 

Підставами для надання узагальнюючого податкового 

роз’яснення є рішення керівника ДФС України про необхідність 

надання такого роз’яснення за результатами: 

- розгляду запитів, що надійшли до ДФС України від платників 

податків; 

- проведення аналізу законодавчих та інших нормативних актів із 

питань оподаткування; 

- запровадження нового податку чи збору або зміни правил 

оподаткування. 

 

Тема 5. Планування та організація проведення перевірок  

 

План 

1. Сутність та види податкових перевірок. 

2. Організація проведення камеральної перевірки. 
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3. Організація проведення планової виїзної перевірки. 

4. Організація позапланової виїзної перевірки. 

 

1. Види податкових перевірок 

Органи ДФС відповідно до законодавства мають право проводити 

камеральні, документальні (планові, або позапланові; виїзні або 

невиїзні) та фактичні перевірки. 

Плановою вважається перевірка платника податків, яка є у плані 

роботи контролюючого органу. 

Позаплановою є перевірка, яка не передбачена в плані роботи 

контролюючого органу і проводиться в разі необхідності за 

рішенням керівника контролюючого органу або суду. 

Виїзна перевірка – це перевірка, що проводиться за місцем 

знаходження платника податків, який перевіряється. 

Кабінетна (камеральна) перевірка проводиться без виїзду в 

контролюючому органі на основі податкових декларацій та 

розрахунків поданих платником податків.  

Комплексна документальна перевірка передбачає всебічну 

перевірку діяльності платників податків щодо дотримання ними 

податкового та валютного законодавства, своєчасності розрахунків 

з бюджетами та достовірності ведення бухгалтерського обліку. 

Повторна перевірка – це перевірка достовірності висновків 

податкового органу нижчого рівня, податковим органом вищого 

рівня. Контролюючий орган вищого рівня має право прийняти 

рішення про повторну перевірку у разі, коли щодо осіб які 

проводили попередню перевірку розпочато службове розслідування 

або порушено кримінальну справу. 

Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем 

фактичного проведення платником податків діяльності 

(розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності 

ліцензій, патентів, свідоцтв та трудових договорів).  

 

2. Організація проведення камеральної перевірки 
Камеральна перевірка проводиться посадовими особами 

контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення 

керівника такого органу або направлення на її проведення. 

Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним 

порядком. Камеральна перевірка передбачає: 
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- перевірку повноти подання платником податків податкової 

звітності; 

- візуальну перевірку правильності оформлення податкової 

звітності (повноти та чіткості заповнення всіх даних та реквізиті);  

- перевірку своєчасності представлення податкової звітності; 

- перевірку правильності арифметичного підрахунку сум 

податків, що підлягають сплаті до бюджету;  

- перевірку обґрунтованості застосування ставок та пільг; 

- перевірку правильності обчислення бази оподаткування.  

При проведенні камеральної перевірки не вважаються зданими 

звітні документи у яких: 

- відсутні будь-які обов’язкові реквізити, передбачені 

нормативно-правовими актами;  

- нечітко заповнені окремі реквізити документа, що робить 

неможливим їх однозначне трактування;  

- дані заповнені олівцем. 

 

3. Організація проведення планової виїзної перевірки 

У процесі проведення документальної перевірки виділяються 

такі етапи:  

- підготовка до проведення перевірки; 

- безпосереднє здійснення контрольно-перевірочних процедур; 

- узагальнення та реалізація результатів перевірки. 

Підготовка до перевірки передбачає відбір платників для 

перевірки та складання плану перевірки. 

Документальній перевірці в першу чергу підлягають платники: 

- визначені Кабінетом Міністрів України, ДФС; 

- які мають значні обсяги проведення господарських операцій; 

- які допускають порушення податкової дисципліни (несвоєчасна 

подача звітності або сплати податків); 

- за наслідками попередньої перевірки донараховані значні суми 

податків та штрафних санкцій); 

- у яких документально не підтверджено збільшення розміру 

майна або іншого об’єкта оподаткування; 

- щодо яких наявні документи та інформація, які ставлять під сумнів 

надходження коштів та свідчать про порушення податкового та 

валютного законодавства; 
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- які підлягають у запланованому періоді ліквідації або 

реорганізації; 

- необхідність перевірки, яких витікає з мотивованих запитів 

інших контролюючих органів; 

- які тривалий час не перевірялися. 

Організація документальної планової перевірки передбачає 

направлення поштою або вручення посадовій особі чи платнику-

фізичній особі особисто не пізніше, ніж за 10 календарних днів до 

початку перевірки повідомлення про проведення документальної 

перевірки із зазначенням дати початку та тривалості перевірки. 

Тривалість планової виїзної перевірки не повинен перевищувати 30 

робочих днів для великих підприємств, 10 - для суб’єктів малого 

бізнесу, 20 для інших платників. 

 

4. Організація позапланової виїзної перевірки 

Позапланова перевірка проводиться за наявності хоча б однієї з 

таких обставин:  

- отримано податкову інформацію, що свідчать про порушення 

податкового і валютного законодавства і платник протягом 10 днів 

не надав на письмовий запит ДПС відповіді з документальним 

підтвердженням;  

- платник не подав в установлені терміни декларацію, або 

розрахунок; 

- платник податків подав уточнюючий розрахунок за період, що 

перевірявся;  

- виявлені недостовірні дані в поданих деклараціях і платник 

протягом 10 днів не надав на письмовий запит ДПС відповіді з 

документальним підтвердженням;   

- платник подав заперечення або скаргу, в якій вимагає повного 

або часткового скасування результатів проведеної перевірки; 

- проводиться реорганізація або ліквідація платника; 

- отримано постанову суду або слідчого, чи прокурора про 

проведення перевірки; 

- у разі коли податковим органом вищого рівня при перевірці 

акта перевірки або документів податкової звітності перевіреного 

платника виявлено невідповідність їх чинному законодавству.  

Перевірка проводиться за умови, що стосовно перевіряючих 

розпочато службове розслідування;  
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- у разі отримання інформації про ухилення платником від 

оподаткування зарплати, пасивних доходів та інших благ.  

 

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. 

 

1. Апеляційне узгодження сум податкових зобов’язань 

Податкове зобов’язання платника податків, нараховане 

податковим органом за результатами перевірки вважається 

узгодженим в день отримання ним податкового повідомлення-

рішення. Проте, якщо платник податків вважає, що  контролюючий 

орган невірно визначив податкове зобов’язання, то він може 

оскаржити його до контролюючого органу вищого рівня. 

Скарга повинна бути подана протягом 10 календарних днів, 

після дня отримання платником повідомлення-рішення, що 

оскаржується. Контролюючий орган зобов’язаний протягом 20 

календарних днів від дня отримання скарги прийняти вмотивоване 

рішення та надіслати його платнику поштою або вручити під розписку.  

Керівник контролюючого органу може продовжити термін 

розгляду скарги, але не більше ніж до 60 днів. При цьому платник 

податків повинен бути повідомлений про продовження терміну 

розгляду скарги до закінчення 20 денного строку. 

Якщо вмотивоване рішення протягом 20-денного строку або 

протягом строку, продовженого за рішенням керівника  не 

надсилається платнику або він своєчасно не повідомляється про 

продовження терміну розгляду його скарги, то його скарга 

вважається повністю задоволено. 

Остаточне рішення конролюючого органу не підлягає 

подальшому оскарженню, але може бути оскаржене в суді.  

 

2. Податкові вимоги та джерела сплати податкових зобов’язань 
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Податкова вимога повинна містити відомості про факт 

виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, 

розмір податкового боргу, який забезпечується податковою 

заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки 

його непогашення в установлений строк, попередження про опис 

активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом 

податкової застави, а також про можливі дату та час проведення 

публічних торгів з їх продажу.  

Податкове повідомлення або податкові вимоги вважаються 

відкликаними, якщо:  

- сума податкового боргу самостійно погашається платником 

податків або органом стягнення; 

- контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове 

повідомлення-рішення про нарахування суми грошового 

зобов'язання або податкову вимогу; 

- контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового 

зобов'язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення 

або суму податкового боргу, визначену в податковій вимозі; 

- рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується 

повідомлення-рішення контролюючого органу або сума 

податкового боргу, визначена в податковій вимозі; 

- рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума 

грошового зобов'язання, визначена у податковому повідомленні-

рішенні контролюючого органу, або сума податкового боргу, 

визначена в податковій вимозі. 

Джерелами погашення податкового боргу платника податків 

за рішенням органу стягнення є будь-які активи платника, за винятком: 

- майна платника, яке передане та належним чином оформлене у 

заставу іншим особам;  

- майнових та немайнових права, що належать іншим особам, але 

перебувають у тимчасовому користуванні у платника без права 

відчуження; 

- коштів інших осіб, переданих платнику у вклад (депозит) або 

довірче управління; 

- коштів кредитів і позик наданих платнику кредитно-фінансовими 

установами, що зберігаються на позичкових рахунках платника; 

- сум акредитивів, виставлених на ім’я платника, але не 

відкритих до моменту виникнення податкового боргу; 
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- майна, що включається до складу ЦМК державних підприємств, 

які не підлягають приватизації, в тому числі казенних підприємств. 

 

3. Податкова застава  

З метою забезпечення виконання платником податків своїх 

обов’язків, визначених ПК, майно платника податків, який має 

податковий борг, передається у податкову заставу. Право 

податкової застави не потребує письмово оформлення та виникає 

у випадку: 

- несплати в установлений термін суми податкового 

зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у поданій 

декларації, з дня наступного за останнім днем граничного терміну 

погашення такого зобов’язання; 

- несплати суми податкового зобов’язання, визначеної 

контролюючим органом, з дня наступного, за граничним терміном 

погашення, визначеного у податковому повідомленні-рішенні. 

Право застави поширюються на всі активи платника, які наявні в 

нього на день виникнення застави та які він набуде в 

майбутньому. Контролюючий орган зобов'язаний безоплатно 

зареєструвати податкову заставу у відповідному 

державному реєстрі.  

Активи платника звільняються з податкової застави у випадку: 

- отримання контролюючим органом підтвердження повного 

погашення суми податкового боргу в установленому 

законодавством порядку; 

- визнання податкового боргу безнадійним; 

- набрання законної сили відповідним рішенням суду про 

припинення податкової застави у межах процедур, визначених 

законодавством з питань банкрутства; 

- отримання платником податків рішення відповідного органу 

про скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми 

грошового зобов'язання або його частини (пені та штрафних 

санкцій) внаслідок проведення процедури адміністративного або 

судового оскарження.  

 

4. Адміністративний арешт активів платників податків 

Арешт активів платника застосовується у випадку: 

- порушення платником правил відчуження активів; 
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- виїзду фізичної особи, що має податковий борг, за кордон; 

- відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської 

діяльності, торгові патенти, а також у разі відсутності реєстраторів 

розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому 

законодавством порядку, крім випадків, визначених 

законодавством;  

- платник податків при наявності законних підстав відмовляється 

від проведення документальної перевірки  або допуску перевіряючих 

до обстеження об’єктів; 

- платник податків відмовляється від проведення перевірки стану 

збереження майна, яке перебуває у податковій заставі;  

- платник не зареєстрований у контролюючому органі.   

Арешт активів платника може бути повним та умовним.   

 

5. Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань 

Розстрочення податкових зобов’язань є надання платнику 

податків бюджетного кредиту на основну суму його податкових 

зобов’язань без урахування пені.     

Користування бюджетним кредитом є платним. Розмір відсотка за 

таке користування не може бути меншим, ніж ставка НБУ на день 

виникнення податкового боргу. 

Для розстрочення або відстрочення податкового зобов’язання 

платник податків повинен звернутися з письмовою заявою до 

контролюючого органу. 

 

Тема 7. Контрольна діяльність податкових органів 

 

План 

1. Податковий контроль та повноваження органів державної 

влади щодо його здійснення. 

2. Контроль сплати ПДВ. 

3. Контроль сплати податку на прибуток підприємств. 

4.  Контроль сплати платежів за ресурси. 

 

1. Податковий контроль та повноваження органів державної 

влади щодо його здійснення 

Податковий контроль - система заходів, що вживаються 

контролюючими органами з метою контролю правильності 
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нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а 

також дотримання законодавства з питань регулювання обігу 

готівки, проведення розрахункових та касових операцій, 

патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Податковий 

контроль здійснюється контролюючими органами. 

Контролюючими органами є органи державної фіскальної 

служби - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування єдиної державної податкової, державної митної 

політики в частині адміністрування податків і зборів, митних 

платежів та реалізує державну податкову, державну митну 

політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики 

з адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сфері боротьби з 

правопорушеннями при застосуванні податкового та митного 

законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного 

внеску, його територіальні органи. 

Податковий контроль здійснюється шляхом: 

- ведення обліку платників податків; 

- інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

контролюючих органів; 

- перевірок та звірок відповідно до вимог податкового кодексу, а 

також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, 

встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу 

правовідносин. 

 

2. Контроль сплати ПДВ  
Контроль за розрахунками та сплатою ПДВ здійснюють 

відповідні підрозділи податкових органів шляхом проведення:  

1. камеральних перевірок з використанням: 

- декларацій про ПДВ; 

- податкових розрахунків у вигляді додатків до декларацій 

(розрахунків, оригіналів вантажно-митних декларацій); 

- єдиногого реєстру податкових накладних. 

Додатково працівники ДПІ головного управління ДФС можуть 

використовувати документи фінансової звітності платників (баланс, 
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ф. № 2), які надаються у податкову інспекцію на письмову вимогу 

відповідної ДПІ. 

2. документальних перевірок з використанням: 

- актів виконаних робіт, рахунків-фактури, видаткових накладних, 

банківських виписок, оригіналів податкових накладних, товарно-

транспортних накладних, CMR (міжнародних товарно-транспортних 

накладних), шляхові листи, регістри бухгалтерського обліку, 

оборотно-сальдові відомості по рахунках. 

Для перевірки повноти і своєчасності сплати ПДВ до бюджету 

податкові інспектори вправі перевіряти в установах банків 

своєчасність виконання доручень підприємств по перерахуванню з 

їхніх рахунків платежів у бюджет, а також виконання 

підприємствами вимог щодо оформлення первинних розрахунково-

платіжних документів, у яких в обов’язковому порядку має 

вказуватися окремим рядком ПДВ. 

 

3. Контроль сплати податку на прибуток підприємств 

Базою для проведення контролю зі сплати податку на прибуток 

підприємств є: 

- декларації платників з ППП; 

- додатки до декларації з ППП, які включають: 

АВ - Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток 

підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до 

них платежів); 

ЗП - Зменшення нарахованої суми податку; 

ПН - Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, 

якими отримано доходи із джерелом їх походження з України. 

ТЦ - Самостійне коригування податкових зобов'язань платника 

податку з метою трансфертного ціноутворення 

ВП - Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому 

виявлено помилку(и); 

РІ - Різниці; 

ПЗ - Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування. 

Підстави для застосування пільги; 

АМ - Інформація щодо нарахованої амортизації; 

ЦП - Розрахунок фінансового результату від операцій із 

цінними паперами. 
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 4.  Контроль сплати платежів за ресурси 

Контроль за використанням земельних ресурсів з боку  податкових 

органів включає: 

- перевірку правильності використання платниками податків 

оцінки вартості земельних ресурсів та структури  земель при 

розрахунку земельного податку; 

- контроль своєчасності здачі розрахунку та перерахування плати 

за землю; 

- перевірку правильності застосування платниками пільг 

передбачених законом для платників земельного податку; 

- контроль за своєчасністю сплати земельного податку 

фізичними особами. 

Контроль за використанням лісових ресурсів, який проводиться 

під час камеральної та документальної перевірки, передбачає:  

- контроль правильності обчислення і своєчасності сплати збору 

за спеціальне використання лісових ресурсів;  

- контроль правильності ведення та оформлення лісорубних 

квитків; 

- перевірку достовірності грошової оцінки лісу; 

- контроль правильності ведення обліку відпуску деревини; 

- порівняння даних податкової звітності та аналітичного і 

синтетичного обліку. 

 

Тема 8. Відповідальність платників податків 

 

План 

1. Фінансова відповідальність платників податків. 

2. Адміністративна відповідальність. 

3. Кримінальна відповідальність. 

 

1. Фінансова відповідальність платників податків 
За порушення податкового законодавства може застосовуватися 

фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність. 

Фінансові санкції включають штрафи та пеню. 

Податковим кодексом передбачені такі штрафні санкції: 

1) у разі не подання у передбачені Кодексом строки документів 

для взяття платника на облік, або не подання даних для внесення 

змін до його документів та не подання відомостей про осіб 
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відповідальних за ведення бухгалтерського обліку або складання 

податкової звітності - для самозайнятих осіб - 170 грн., юридичних 

осіб – 510 грн.; 

- у разі не усунення таких порушень або такі дії вчинені особою 

повторно протягом року - для самозайнятих осіб - 340 грн., 

юридичних осіб – 1020 грн.; 

2) у разі неподання платником податкової декларації (розрахунків) 

у визначені законом терміни – 170 грн. за кожне таке неподання або 

затримку; 

-  ті самі дії вчинені особою повторно протягом року – 1020 грн. 

за кожне таке неподання або затримку; 

3) якщо платник самостійно донарахував податкові зобов’язання, 

але не сплатив передбачений законом штраф – 5 % від самостійно 

донарахованої суми; 

4) за не сплату фізичною особою єдиного податку у передбачені 

законодавчим актом строки – 50 % від ставки податку; 

5) відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без 

згоди органу ДПС, якщо така згода обов’язкова – 100 % вартості 

відчуженого майна;    

6) за не сплату у встановлені строки збору за здійснення деяких 

видів підприємницької діяльності – 50 % ставки збору.  

7) за неподання у встановлені строки інформації банками та 

іншими фінансовими установами – 170 грн.; 

- за ті ж порушення виявлені повторно протягом року – 340 грн.  

Пеня – це плата у вигляді відсотків, які нараховуються на суму 

податкового боргу з дня його виникнення: 

- при нарахуванні суми податкового зобов’язання 

контролюючим органом  - від першого робочого дня, наступного за 

останнім днем граничного строку погашення податкового 

зобов’язання, визначеного в податковому повідомленні-рішенні. 

 

2. Адміністративна відповідальність 

Адміністративна відповідальність (штрафи) передбачена 

Кодексом про адміністративні правопорушення (КпАП). 

Адміністративні штрафи накладаються лише на фізичних осів – 

окремих платників податків, керівників і бухгалтерів платників 

податків – юридичних осіб, інших громадян, винних у порушенні 

податкового законодавства. 
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КпАП передбачає відповідальність за такі порушення 

податкового законодавства: 

- порушення порядку розрахунків із споживачами; 

- незаконна торгівельна діяльність; 

- порушення правил здійснення валютних операцій; 

- порушення порядку заняття підприємницькою або господарською 

діяльністю; 

- ухилення від подання декларації про доходи; 

- зберігання або транспортування алкогольних напоїв або 

тютюнових виробів, на яких немає акцизних марок; 

- ухилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду і фондах 

соціального страхування та порушення порядку обчислення і 

сплати внесків на соціальне страхування; 

- порушення порядку подання фінансової звітності та ведення 

бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи. 

 

 3. Кримінальна відповідальність 

Карній відповідальності та покаранню підлягає особа, винна у 

вчиненні злочину, тобто така, що умисно або з необережності вчинила 

передбачене карним законодавством суспільно небезпечне діяння. 

Важки злочином визнається ухилення від сплати податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів за обтяжуючих обставин, а також 

шахрайство з фінансовими ресурсами. 

Державна фіскальна служба уповноважена передавати 

правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за 

які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх 

розслідування не належить до компетенції податкової міліції, а 

також направляти матеріали з цих питань спеціальним органам у 

боротьбі з організованою злочинністю при виявленні порушень, що 

свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, які створюють 

умови для такої діяльності. 

Карним Кодексом України передбачено відповідальність за такі 

види порушення податкового законодавства: 

- незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування 

з метою збуту підакцизних товарів (в основному, це алкоголь і 

тютюнові вироби); 

- ухилення від повернення виручки в іноземній валюті; 
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- незаконне відкриття або використання за межами України 

валютних рахунків; 

- легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна; 

- ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів; 

- незаконне виготовлення, підроблення, використання і збут 

незаконно виготовлених. Одержаних чи підроблених марок 

акцизного збору чи контрольних марок;  

- фіктивне банкрутство.      

       

Тема 9. Корпоративний податковий менеджмент 

 

План 

1. Сутність та елементи корпоративного податкового менеджменту. 

2.. Податкове планування на підприємствах. 

3. Ухилення від оподаткування. 

 

1. Сутність та елементи корпоративного податкового 

менеджменту 
Корпоративний податковий менеджмент – це система управління 

податковими потоками підприємства шляхом використання науково 

обґрунтованих ринкових форм і методів та ухвалення управлінських 

рішень у сфері податкових доходів і витрат на макрорівні. 

Корпоративний податковий менеджмент, як складова 

менеджменту підприємства має ті ж функціональні елементи, а 

саме: планування; організування; мотивування; регулювання; облік; 

контроль. 

Реалізацію податкової політики та управління податковими 

платежами на підприємствах займаються або фахівці фінансового 

відділу або бухгалтерії. 

До їх функцій входить: 

- розроблення і обґрунтування застосування ефективного 

податкового режиму; 

- створення та підтримка інформацій бази податкового законодавства; 

- розроблення корпоративної податкової політики і податкового 

бюджету; 

- здійснення корпоративного податкового планування, 

прогнозування та бюджетування; 

- розроблення корпоративного податкового регулювання; 
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- здійснення внутрішнього податкового контролю та аналізу 

оподаткування підприємства; 

- забезпечення виконання зовнішнього податкового контролю 

(своєчасне і повне представлення документації податковим органам); 

- дотримання податкової дисципліни (своєчасне взяття на облік у 

відповідні органи та перереєстрація; розроблення податкового 

календаря та регулювання сплати окремих податкових платежів; 

отримання податкових пільг); 

- організація методичної роботи у сфері оподаткування на 

підприємстві. 

 

2. Податкове планування на підприємствах 

Податкове планування на підприємстві направлене на оптимізацію 

податкових потоків і регулювання процесу управління підприємством.  

Розрізняють оперативне, тактичне та стратегічне податкове 

планування. 

На оперативному рівні здійснюється планування поточних 

податкових потоків, розрахунку і сплати податків у звітному періоді.   

На тактичному рівні податкове планування стає частиною 

загальної системи фінансового управління на підприємстві, під час 

якого складаються прогнози податкових зобов’язань підприємства 

та наслідків планованих операцій, які враховуються при формуванні 

прогнозів фінансових потоків підприємства. 

Стратегічне податкове планування передбачає складання 

податкового плану, спрямованого на досягнення стратегічних цілей 

підприємства. 

Основна мета стратегічного податкового планування полягає в 

розробленні таких моделей і варіантів ведення господарських 

операцій підприємств, які б в найбільшій мірі відповідали 

визначеним стратегічним цілям підприємства з урахуванням 

можливих змін в зовнішньому середовищі. 

 

3. Ухилення від оподаткування 
Можна виділити такі причини ухилення платників податків від 

оподаткування: 

- етично-психологічні: 

а) високе податкове навантаження, яке не співставиме з 

кількістю благ, що реально надається державою суспільству; 
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б) надання податкових пільг окремим категоріям платників, 

ставить в гірші умови інших платників, які таким чином прагнуть 

вирівняти себе з пільговиками; 

- економічні:   

а) для підприємств, фінансове положення яких нестабільне, або які 

знаходяться на межі банкрутства, мінімізація податків часто є 

єдиним способом виживання; 

б) підприємства фінансове положення яких стабільне, вдаються 

до мінімізації податків в залежності від економії, яку вони 

отримують в результаті таких дій, а також ступеня ризику бути 

притягненим до відповідальності у випадку виявлення порушення 

податкового законодавства; 

- техніко-юридичні: недосконалість податкового законодавства 

(наявність пільг, різних ставок оподаткування, джерел віднесення 

витрат, двозначність тлумачення окремих положень податкових законів). 

На практиці існують різні шляхи мінімізації податкових платежів: 

а) з порушенням податкового законодавства; б) законними методами. 

Перший шлях називається ухиленням від оподаткування. Він 

базується на свідомому приховуванні платниками своїх доходів і 

майна, виведенні бізнесу в «тінь», спотворенні бухгалтерської та 

податкової звітності. 

Другий шлях передбачає законну мінімізацію податків. Для 

цього використовуються податкові пільги та податкові режими 

оподаткування, двозначне і неконкретне трактування окремих 

положень законів, їх неузгодженість між собою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


