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ПЕРЕДМОВА
В умовах ринкової трансформації економіки зростає
роль податків не лише як доходів бюджету, а й як механізму регулювання соціально-економічних процесів. У
зв’язку з цим підготовка сучасного фахівця з економіки
неможлива без глибокого засвоєння ним сучасних технологій оподаткування підприємницької діяльності, що застосовуються в Україні та за кордоном.
Курс “Оподаткування підприємницької діяльності”
викладається після вивчення студентами предметів “Державні фінанси”, “Податкова система України” та ін. і
ґрунтується на отриманих знаннях із зазначених дисциплін.
Мета навчальної дисципліни полягає у засвоєнні
знань з основ оподаткування підприємств у різних державах (у тому числі й в Україні).
Завдання дисципліни: ознайомити студентів з основними принципами, методами та методологією оподаткування підприємств, які прийняті в Україні та в інших країнах.

5

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ТЕМАТИКА КУРСУ
ТЕМА 1. ПОДАТКИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ.
ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Кількість годин

Податки та оподатку1 вання.
Податкова система

Разом

семінарські
заняття
Самостійна
робота

лекції

Назви тем

усього

Аудиторних
з них
№
з/п

6

2

2

-

-

2

(універсальні)
2.1 Загальні
акцизи

4

2

2

4

8

(індивідуальні)
2.2 Специфічні
акцизи

4

2

2

2

6

2.3 Мито

4

2

2

2

6

Непряме оподаткування
2 підприємницької діяльності

Податки як економічна категорія. Функції податків у
ринковій економіці. Дискусійні питання про функції податків. Роль податків у сучасних економічних системах.
Класифікація податків. Різні підходи до класифікації
податків: спільні риси та відмінності. Особливості поділу
податків на види, запропонованого А.Маршаллом.
Підходи до визначення податкової системи. Склад
податкової системи. Податкова служба як суб’єктна складова податкової системи. Структура податкової служби
України та провідних зарубіжних країн.
Оподаткування як процес: поняття та організація.
Принципи оподаткування за Смітом та Вагнером. Сучасні
підходи до трактування принципів оподаткування. Принципи оподаткування, визначені українським законодавством.

ТЕМА 2. НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Загальні (універсальні) акцизи

Пряме оподаткування
3 підприємницької діяльності
3.1 Особисті податки

10

4

6

6

16

3.2 Реальні податки

6

4

2

2

8

Інші податки, збори та
платежі
4 обов’язкові
суб’єктів підприємницької діяльності

6

4

2

2

8

Всього з курсу

36

20

16

18 54

Поняття та склад загальних акцизів (податки з продажів (купівель), з обороту, на додану вартість). Загальні
акцизи у складі податкових систем різних країн (США,
Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Австрія,
Італія, Греція, країни Скандинавського півострова, Японія,
Китай, Україна). База та об’єкт оподаткування загальних акцизів. Відмінності визначення бази та об’єкта оподаткування ПДВ у різних країнах (Великобританія, Німеччина,
Італія, Австрія, Україна та ін.).
Ставки загальних акцизів та основні принципи їх
розробки. Ставки ПДВ у різних західноєвропейських кра-

7
їнах та в Україні. Диференціація ставок ПДВ як метод регулювання й стимулювання виробництва.
Пільговий механізм загальних акцизів щодо підприємницької діяльності. Методи застосування пільг: загальнорегулюючий, точковий. Експериментальні пільги. Пільги з ПДВ в Україні та в західноєвропейських країнах.
Порядок подання–прийняття звітності з питань нарахування та сплати загальних акцизів підприємствами та
фізичними особами. Порядок і терміни сплати загальних
акцизів підприємствами у різних країнах Західної Європи
та в Україні.
Облік платників та сум надходжень загальних акцизів податковими службами різних країн. Контроль податкових служб за повнотою, своєчасністю сплати та ухиленням від загальних акцизів у різних країнах.
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Облік платників та сум надходжень індивідуальних
акцизів податковими службами різних країн. Контроль
податкових служб за повнотою, своєчасністю сплати та
ухиленням від індивідуальних акцизів у різних країнах.
Акцизні марки та “податкові пости” в Україні.

2.3. Мито

Поняття та види мита. Митний тариф в Україні та в
провідних зарубіжних країнах. Особливості митного регулювання в різних країнах (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Австрія, Італія, Греція, країни
Скандинавського півострова, Японія, Китай, Україна).
Порядок сплати мита підприємствами.
Робота митних органів України та зарубіжних країн
щодо стягнення, обліку мита та недопущення контрабанди.

2.2. Специфічні (індивідуальні) акцизи

Поняття індивідуальних акцизів та їх види. Індивідуальні акцизи у складі податкових систем різних країн
(США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Австрія, Італія, Греція, країни Скандинавського півострова,
Японія, Китай, Україна). База та об’єкти оподаткування
індивідуальних акцизів у різних країнах (США, Канада,
Великобританія, Німеччина, Франція, Австрія, Італія,
Греція, країни Скандинавського півострова, Японія, Китай, Україна).
Ставки індивідуальних акцизів та основні принципи
їх розробки в зарубіжних країнах та в Україні. Регулююча
роль індивідуальних акцизів.
Пільговий механізм індивідуальних акцизів щодо підприємницької діяльності в Україні та за кордоном.
Порядок подання–прийняття звітності з питань нарахування та сплати індивідуальних акцизів підприємствами. Порядок та терміни сплати індивідуальних акцизів
підприємствами та фізичними особами у різних країнах
(США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Австрія, Італія, Греція, країни Скандинавського півострова,
Японія, Китай, Україна).

ТЕМА 3. ПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Особисті податки
Поняття та види особистих податків. Особисті податки в податкових системах різних країн (США, Канада,
Великобританія, Німеччина, Франція, Австрія, Італія,
Греція, країни Скандинавського півострова, Японія, Китай, Україна).
Прибуткове та майнове оподаткування як основні
види особистих податків з підприємств та фізичних осіб–
суб’єктів підприємницької діяльності.
Порядок визначення оподатковуваних оборотів, ставки та пільговий механізм прибуткових податків з юридичних та фізичних осіб у різних країнах (США, Канада,
Великобританія, Німеччина, Франція, Австрія, Італія,
Греція, країни Скандинавського півострова, Японія, Китай, Україна). Глобальна, шедулярна та змішана системи
стягнення прибуткових податків.
Об’єкти оподаткування, ставки та пільговий механізм
майнових податків у різних країнах. Стимулююча роль
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податку на майно юридичних
та фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності.
Порядок подання–прийняття звітності з питань нарахування та сплати прибуткових податків з юридичних та
фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності,
майнового податку. Порядок та терміни сплати (стягнення) названих податків у різних країнах (США, Канада,
Великобританія, Німеччина, Франція, Австрія, Італія,
Греція, країни Скандинавського півострова, Японія, Китай, Україна).
Облік платників та сум надходжень прибуткових і
майнових податків податковими службами різних країн.
Контроль податкових служб за повнотою, своєчасністю
сплати та ухиленням від цих податків у різних країнах.

3.2. Реальні податки

Поняття та види реальних податків. Реальні податки
як найбільш безпечні в питаннях ухилення від оподаткування. Реальні податки в податкових системах різних
країн (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Австрія, Італія, Греція, країни Скандинавського півострова, Японія, Китай, Україна).
Ставки та пільговий механізм земельних податків і
податків на грошові капітали в різних країнах. Порядок
стягнення цих податків та подання звітності по них, облік
платників та органи контролю в різних країнах. Роль податкових служб у стягненні названих податків у різних
країнах.

ТЕМА 4. ІНШІ ПОДАТКИ, ЗБОРИ ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ
ПЛАТЕЖІ СУБ’ЄКТІВ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Основні принципи місцевого оподаткування у різних
країнах. Проблема кількості місцевих податків та прав
муніципальних властей щодо їх стягнення в Україні та за
кордоном.
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Місцеві податки в Україні: порядок сплати підприємствами та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності.
Збори до соціальних фондів в різних країнах (США,
Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Австрія,
Італія, Греція, країни Скандинавського півострова, Японія, Китай, Україна): порядок сплати податків підприємствами та фізичними особами–суб’єктами підприємницької
діяльності.
Збори до відтворювальних (економічних) фондів у різних країнах (США, Канада, Великобританія, Німеччина,
Франція, Австрія, Італія, Греція, країни Скандинавського
півострова, Японія, Китай, Україна): порядок сплати податків підприємствами та фізичними особами–суб’єктами
підприємницької діяльності.
Платежі за використання природних ресурсів та рентні платежі (у США, Канаді, Великобританії, Німеччині,
Франції, Австрії, Італії, Греції, країнах Скандинавського
півострова, Японії, Китаї, Україні): види, порядок розрахунку та сплати.
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ЗМІСТ КУРСУ
ТЕМА 1. ПОДАТКИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ.
ПОДАТКОВА СИСТЕМА
• Податки та історія їх встановлення
• Податкова система
• Вплив податків на обсяг виробництва
Податок – це фіксований обов’язковий безоплатний
платіж юридичних і фізичних осіб до бюджету держави
на основі чинного законодавства. Це плата суспільства
за виконання державою своїх функцій. Він (податок) є
відрахуванням частини вартості ВНП на загальносуспільні потреби. Але таке розуміння податку існувало не завжди. На певному етапі історичного розвитку людства податки взагалі не були основним доходом держави.
Наприклад у державах давньої Греції основними доходами були казенні промисли і монополії, доходи від
оренди, від рабської праці, мито.
До XVII століття податки мали тимчасовий характер,
вводилися час від часу на визначені цілі. Така ситуація
зберігалась у більшості країн до останньої третини XIX
століття.
Оскільки першою функцією держави був захист від
зовнішнього ворога, то причиною виникнення перших
постійних податків було розширення масштабів воєнних
дій, ускладнення зброї і в зв’язку з цим – утримання регулярної армії.
Ранні теоретики називали податок викупом, який феодали сплачували за звільнення їх від обов’язку захисту
країни. Тому вважається, що податки породжені війною. З
розширенням функції держави податки стягуються на внутрішній захист та соціальні потреби. З початку XX століття
утверджується думка провідних теоретиків, згідно з якою
фіскальна мета податку замінюється соціальною.
Податки – категорія фінансова, тому їхні функції випливають з функцій фінансів. Можна виокремити розпо-
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дільчу, фіскальну, регулюючу, стимулюючу та контрольну функції податків.
Податки безпосередньо пов’язані із розподільчою
функцією. Саме з допомогою податкового механізму провадиться перерозподіл вартості створеного валового національного продукту між державою, юридичними і фізичними особами.
Суспільне призначення податків визначає фіскальна
функція. Держава повинна отримувати достатньо і надійних доходів.
Економічні відносини оподаткування характеризуються одностороннім рухом вартості — від юридичних і
фізичних осіб до держави. В результаті оподаткування
доходи юридичних і фізичних осіб зменшуються. Кожен
платник зацікавлений у сплаті якнайменшої суми. Це може досягатись або за рахунок зменшення обсягів об'єкта
оподаткування, або шляхом вибору пільгових щодо оподаткування умов діяльності. Таким чином, податки виконують регулюючу функцію. Вона є об'єктивною, оскільки
податки здійснюють вплив на виробничі відносини незалежно від волі держави, яка їх встановлює. Держава може лише використовувати їх з метою регулювання.
Використання регулюючої функції податків потребує
всебічного вивчення кожної деталі їхнього впливу. Податки зачіпають все суспільство з його широкою гамою інтересів, кожен з яких необхідно врахувати. Неприйнятною є оцінка дії регулюючої функції за сальдовим методом — що переважає: позитивний чи негативний вплив.
Сама присутність навіть незначного негативного впливу
свідчить про наявність недоліків в оподаткуванні.
Стимулююча (дестимулююча) функція створює орієнтир для розвитку чи скорочення виробництва, діяльності.
Адже податки є свого роду нормативом ефективності.
Як і регулююча, стимулююча функція може бути пов'язана із застосуванням пільг, зміною об'єкта оподаткування, зменшенням оподатковуваної бази. Інколи цю
функцію розглядають як підвид регулюючої.
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Контрольна функція полягає в тому, що при оподаткуванні держава регламентує фінансово-господарську
діяльність підприємств та організацій, отримання доходів
громадянами, використання майна. З допомогою цієї функції можна оцінити раціональність, збалансованість податкової системи, кожного важеля окремо.
У кожній країні діє цілий набір податків. Сукупність
встановлених у країні податків складає поняття податкової системи. Ці податки повинні бути взаємопов'язані між
собою, органічно доповнювати один одного, не вступати
в суперечність з системою в цілому та з її окремими елементами.
Податки, що можуть входити до податкової системи,
класифікуються за досить різними ознаками. За формою
оподаткування або ж за способом перекладання всі податки можна поділити на дві групи: прямі та непрямі. Прямі
податки – це податки, які залежать від масштабів об’єкта
оподаткування. Стягуються вони внаслідок придбання і накопичення матеріальних благ. Слід зазначити, що прямі
податки розподіляють податковий тягар за принципом
справедливості, тобто ті, хто має вищі доходи, сплачує більше. А непрямі податки – це податки, які включаються у вигляді надбавки до ціни, і сплачує їх у кінцевому підсумку
споживач (той сплачує їх більше, хто більше споживає й
має більші доходи). Терміни "прямий" і "непрямий" є рівнозначними "перекладним" і "неперекладним".
Залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки, останні поділяються на загальнодержавні та місцеві.
Загальнодержавні встановлюються вищими органами
влади і є обов'язковими для стягнення по всій території
країни незалежно від того, до якого бюджету вони зараховуються. Залежно від бюджету, до якого їх можуть зарахувати, вони поділяються на доходи центрального бюджету, доходи місцевих бюджетів і доходи, що розподіляються між центральним і місцевими бюджетами.
Місцеві податки вводяться місцевими органами влади
та управління. Вони можуть встановлюватись: у вигляді
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надбавок до загальнодержавних податків, рівень яких
обмежено вищими органами влади; введенням податків
за переліком, затвердженим вищими органами влади;
впровадженням на розсуд місцевих органів без обмежень
з боку центральної влади. Це залежить від рівня автономності місцевих бюджетів і самофінансування регіонів. На
жаль, у багатьох випадках місцевим податкам приділяється небагато уваги. Дуже часто їх вважають чимось
другорядним. Хоча вони також суттєво можуть впливати
на виробництво. Значні різниці в розмірах місцевих податків призводять до міжрегіональних та міжгалузевих переливів капіталу, "пересування" промисловості з регіону
в регіон. З огляду на це, А.Маршалл пропонував поділити
місцеві податки на дві групи: обтяжливі та такі, що приносять вигоду. Обтяжливими він називав податки, які не
приносять платникам компенсацій (наприклад, якщо
отримані кошти від податку муніципалітет направляє на
виплату відсотків по місцевих позиках, використаних на
якісь заходи, що не вдались, провалились). Саме такі
податки найбільшою мірою стимулюють міграцію виробництва й капіталу разом з людьми. За словами
А.Маршалла, вони "мають тенденцію спонукати до виїзду
тих людей, на яких їх накладено" 1.
Якщо ж кошти від податків використано таким чином,
що це призвело до дешевшої вартості якихось послуг,
котрими користується платник, то ці податки приносять
вигоди платнику. І якщо навіть вони будуть підвищені,
це може "притягувати населення та промисловість, а не
відштовхувати і те, і інше" 2.
Тобто значною мірою позитивний чи негативний
вплив місцевих податків залежить від розумного, раціонального використання отриманих від них коштів.
За способом стягнення податки поділяються на розкладні та окладні.
1

Маршалл А. Принципы экономической науки. – Т.3. – М.: Прогресс Универс, 1993. – С.244.
2
Маршалл А. Принципы экономической науки. – Т.3. – С.245.
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Розкладні спочатку встановлюються в загальній сумі
відповідно до потреб держави в доходах, потім цю суму
розкладають на окремі частини по територіальних одиницях, а на низовому рівні — між платниками. Ця форма
стягнення була історично першою.
Окладна форма стягнення передбачає спочатку
встановлення ставок, а значить, і розміру податку для
платника. Загальна ж величина податку формується як
сума платежів окремих платників. Держава, звичайно,
прогнозує надходження податку і, виходячи з цього,
встановлює ставку. Але стягнення податку іде від платника, від розмірів об'єкта оподаткування.
Як видно, податкова система кожної країни включає
до свого складу багато податків різної цілеспрямованості.
Це необхідно для забезпечення виконання всіх їхніх функцій. Адже практично неможливо в одному податкові
реалізувати всі функції. Перш за все система доходів має
забезпечити сталу фінансову базу держави для фінансування її видатків. Для цього необхідні кілька видів податків, до складу яких входять непрямі (індивідуальні та
універсальні акцизи), податки на майно, землю, прибутковий податок з населення. Ці податки, як правило,
мають яскраву фіскальну цілеспрямованість.
Також має бути досить значною кількість податків,
що покликані виконувати регулюючу функцію. Неможливо за допомогою одного податку вплинути на всі сторони
господарської діяльності і сфери суспільно-економічного
життя.
Але платника податків цікавить не стільки їх кількість (хоча й вона має велике значення), скільки сума,
яку він сплачує з отримуваних доходів. Визначальною
базою для неї, як і для податкової системи в цілому, є
обсяг бюджетних видатків. Податки сьогодні фактично є
вторинними відносно видатків. Аксіомою фінансової науки є збалансування доходів бюджету з обсягом видатків.
Недаремно визначальні наукові праці розглядають спочатку державні видатки, а вже потім переходять до характеристики податків (У. Петті "Трактат про податки та
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збори", І.М.Кулішер "Очерки фінансової науки", А.Сміт
"Дослідження про природу та причини багатства народів"). Однак слід підкреслити, що це не стосується процесу планування бюджету, при якому держава, навпаки
повинна виходити в обсягах своїх видатків із суми наявних доходів. Якщо ж більш-менш доходи відповідають
видаткам держави, то система податків, що їх надає, повинна включати не довільну кількість елементів. Їх кількість і система взаємозв'язків між ними має відповідати
загальним принципам, виконання яких дозволить більш
справедливо і повно задовольнити інтереси і держави, і,
що має найбільше значення, — її підлеглих. Перше без
другого неможливе. Саме тому А.Сміт при розгляді принципів оподаткування проголосив примат інтересів платника. Саме тому ці принципи послідовники назвали "болем про права платника".
Сформульовані чотири принципи оподаткування
А.Сміт називає законами, яким повинен відповідати кожен податок:
"Піддані будь-якої держави зобов'язані брати участь
у підтримці уряду, кожен у міру власних своїх коштів,
тобто в розмірах доходів, отримуваних ним під покровом
держави... Дотримання цього закону чи його недотримання складає те, що називають рівномірним чи нерівномірним розподілом податку" 1.
"Данина чи частина податку, що платиться кожним
підданим, повинна бути визначена, а не довільна. Час її
сплати, спосіб стягнення та розмір внеску повинні бути
точно і суворо визначені як для осіб, що платять податки, так і для всього суспільства" 2.
"Кожен податок має стягуватись в такий час і в такий
спосіб, які є найбільш зручними для платника" 3.
1

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – Т.3. – С. 185.
2
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – Т.3. – С. 185.
3
Там же.
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"Податок повинен стягуватись таким чином, щоб він
забирав з народу якомога менше грошей поверх того, що
потрапляє в державне казначейство, і в той же час, щоб
зібрані гроші залишались якомога менше часу в руках
збирачів" 1.
Ці принципи не є чистою теорією — їх дотримання
при формуванні податкової системи та податкової політики є нагальною необхідністю, і особливо у сучасних
умовах.
Необхідність залежності податків від платоспроможності платника продиктована реаліями сьогодення. Надвисокий рівень податків призводить до згортання виробництва, а існування податкових привілеїв для окремих
платників у наш час неминуче призведе до вибуху суспільного невдоволення.
Не підлягає сумніву і необхідність визначеності податку (особливо завчасної). А.Сміт з цього приводу пише,
що найменша невизначеність у справлянні податку спричинює більше зло, ніж найзначніша нерівність. Адже завдяки невизначеності платники стають залежними від
збирачів, які, використовуючи своє становище, можуть
вимагати деякі "подарунки". В цьому одна з причин корупції державного фінансового апарату. Проте головне
зло полягає не в ній, а в тому, що породжується спокуса
платника завдяки корумпованості державного апарату
ухилитись взагалі від сплати більшої частини податку. В
результаті можливість виконання податками фіскальної
функції у повному обсязі підривається. А не отримавши
частину очікуваних доходів, держава, задля їх компенсації, змушена піти на підвищення діючих податків або на
введення нових, додаткових. Підвищення податкового
тягаря неминуче вдаряє по фінансовому становищу платника. Його підрив є підривом фінансової бази держави.
З приводу цього можна також додати, що сам факт
зміни податків далі буде слугувати невизначеності. Це,
на жаль, має місце в Україні. Страх перед підвищенням

податків (або перед введенням нових) змушує підприємців страхуватися шляхом підвищення цін. З цього приводу А.Маршалл писав: "...зміна зборів збільшує ризик для
підприємців ... і суспільство платить за такий ризик більше, ніж мали б бути еквівалентні цьому ризику страхові
ставки" 1.
Держава також зацікавлена і в тому, щоб призначити
час і визначити спосіб сплати, зручний для платника. Інакше
можна підірвати його платоспроможність. Якщо ж держава хоче мати великі і стабільні доходи, то їй вигідніше
захопити підлеглих у найбільш сприятливий момент.
Адже, за відомим виразом, овець стрижуть у той час, коли їхня вовна найдовша й найгустіша.
Формулюючи четвертий принцип, А.Сміт, очевидно,
мав на увазі скорочення відстані між казною і платником,
завдяки чому мають скоротитися витрати, спричинені
процесом збирання податків. Адже чим більше буде
втрачено при стягненні податку (на утримання спеціального апарату і т. ін.), тим менше залишиться фіску державі. Тому держава зацікавлена в виконанні цього принципу, виходячи зі своїх власних потреб.
Таким чином, сформульовані А. Смітом принципи відображають тенденції сучасної податкової політики. Вони
продиктовані логікою розвитку економічного і суспільного життя, інтересами фіску, держави взагалі.
Багато авторів підкреслювали і інші якості, яким повинна відповідати податкова система. Наприклад,
А.Вагнер доповнив принципи оподаткування А.Сміта, котрий вважав податки джерелом покриття непродуктивних затрат держави і тому насамперед захищав права
платників. А. Вагнер керувався теорією колективних потреб і тому на перший план висунув принципи достатності та еластичності оподаткування. Тобто він створив систему, яка враховувала інтереси і платника, і держави з
пріоритетом останньої. Ця система передбачає дев'ять
основних правил, що класифікуються за чотирма група-
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Там же.
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ми. Перша група — фінансові принципи організації оподаткування — достатність та еластичність оподаткування; друга — народногосподарські принципи — належний
вибір джерела оподаткування (вирішення питання — чи
повинен податок падати тільки на доход або капітал
окремої особи, чи населення в цілому), правильна комбінація різних податків у таку систему, котра враховувала
б наслідки та умови їх перекладання; третя — етичні
принципи, принципи справедливості — всезагальність
оподаткування та рівномірність; четверта — адміністративно-технічні правила, або принципи податкового
управління — зручність сплати податку та мінімізація витрат на вилучення.
Вагнер вважав, що податки повинні давати достатньо
коштів для покриття видатків. З цим можна погодитись, але
тільки за умови, що розмір кожного податку буде узгоджено
не лише з розміром видатків державного бюджету, а й з платоспроможністю платників. Крім того, Вагнер підкреслює, що
податкова система має бути еластичною, тобто при збільшенні потреб вона повинна мати здатність збільшувати надходження. Але знову ж треба застерегти, що сліпе виконання
цього принципу, без узгодження з третьою групою Вагнера
або першим принципом А. Сміта, неможливе. Тобто слід підкреслити, що всі ці принципи мають враховуватись як система. Сьогоднішні спроби віддати перевагу лише деяким з них є
небезпечними і помилковими.
Виходячи з названих принципів, при побудові системи оподаткування слід звернути увагу на те, як остання
співвідноситься з виробництвом.
Задля чого взагалі існує виробництво? Воно існує задля задоволення потреб людини. Просто матеріальні
предмети людина не виробляє. Виробляються тільки корисні речі. За словами А. Маршалла, "всі людські зусилля мають своїм наслідком зміну форми чи структури матерії з метою кращого пристосування її для задоволення
потреб" 1.
1

Маршалл А. Принципы экономической науки. – Т.1. – С. 122.
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Підприємець, що організовує виробництво, також має
цілий ряд потреб, причому як споживацьких, так і виробничих. Джерелом їх задоволення є отримані з виробництва доходи (прибутки). Тому, з погляду підприємця, його виробництво існує задля отримання прибутків. Вони
одночасно є метою виробництва, його результатом і умовою продовження.
Як результат виробництва прибуток є його економічним ефектом. З огляду на це, економічна ефективність
підприємства характеризується ступенем його прибутковості, або рентабельності.
Вже звідси можна вивести пряму залежність між економічною ефективністю підприємств, національної економіки в цілому та рівнем оподаткування. Чим вищий рівень оподаткування, тим більша частина доходів піде на
сплату податків, тим менші суми прибутків залишаються
у розпорядженні підприємців. А, як відомо, підприємець
оцінює ефект від свого виробництва за тими сумами прибутків, які залишаться у його розпорядженні після здійснення всіх обов'язкових платежів. Але такий явний результат має лише дія прямих податків, платниками яких
є підприємства. Що ж стосується непрямих або прямих
податків з фізичних осіб, то їхня дія прихована.
Прямі податки з фізичних осіб, при їх підвищенні,
призводять до скорочення номінальних, а водночас і реальних доходів населення. Звичайно ж, скорочується попит
населення на товари, вироблені підприємствами. За умови
незмінної пропозиції цих товарів ціни на них неодмінно
знизяться. Скоротяться й прибутки підприємств. Це означає, що підприємства будуть змушені пожертвувати частиною прибутків (якщо це можливо) і задля збереження
незмінного рівня прибутковості будуть скорочувати загальні
витрати через зменшення обсягів виробництва.
Можна розглянути ситуацію й з іншого боку: оскільки
ціна робочої сили визначається набором життєво необхідних благ, то задля забезпечення існування робітників
зі збільшенням державних податків на їх зарплату підприємці будуть змушені підняти й саму зарплату (підви-
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щення номіналу дещо стабілізує реальні доходи, що знизилися внаслідок податків). Такий крок призводить до
зростання виробничих витрат. Прибутки починають також скорочуватись. Прагнучи запобігти цьому, підприємці також будуть мінімізувати витрати шляхом скорочення
обсягів виробництва.
Як правило, при підвищенні податків з фізичних осіб
мають місце обидві охарактеризовані ситуації одночасно.
Аналогічно діють і непрямі податки, оскільки кінцевим їх платником також є населення.
Впливаючи на економічну ефективність виробництва,
податки тим самим призводять до зміни його обсягів
(згортання чи розгортання). Існуючи задля отримання
прибутків, виробництво дуже чутливо реагує на їхнє скорочення, особливо через оподаткування. Така залежність
між економічною ефективністю підприємств, обсягами
виробництва та рівнем оподаткування дає змогу державі
регулювати виробництво через свою податкову систему.
Цей факт також означає, що при побудові податкової
системи слід звернути увагу на те, в якому співвідношенні вона знаходиться з виробництвом. При цьому повинні
дотримуватись такі умови:
— по можливості треба ухилятись від негативного
впливу оподаткування на виробництво. Порушення цієї
умови призведе до скорочення фонду коштів, з яких платяться податки;
— треба враховувати вплив податків на споживача.
Скорочення споживання негативно впливає на виробництво і скорочує обсяги надходження податків;
— повинен провадитись серйозний науковий аналіз
можливостей перекладання податків, оскільки це призводить до нерівномірного розподілу податкового тягаря.
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ТЕМА 2. НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ
•
•
•
•

Сутність та види “непрямих” податків
Стягнення ПДВ
Акцизний збір
Мито

Податки, що можуть входити до податкової системи,
класифікуються за досить різними ознаками. За формою
оподаткування або ж за способом перекладання всі податки можна поділити на дві групи: прямі та непрямі.
Непрямі податки встановлюються в цінах товарів та послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить
від його доходів. Це так звані податки на споживання.
Характеризуючи їх, Адам Сміт писав: "За відсутністю коштів для оподаткування підданих прямим податком, в
розмірах отриманого ними доходу, уряд використав непрямі податки на їхні витрати, вважаючи, що витрати їхні
в більшій частині випадків майже точно відповідають їхнім доходам" 1. Отже, непрямі податки тільки прямо не
залежать від доходу платника, бо, оскільки вони включаються в ціни, то їх платить в абсолютному розмірі більше той, хто більше споживає, отже той, хто має вищі
доходи.
Непрямі податки включають до свого складу акцизи,
фіскальні монополії, мито на товари, що експортуються
та імпортуються. Перші два види пов'язані з внутрішньою
торгівлею, третій — із зовнішньою. Види непрямих податків розрізняються залежно від особливостей ціноутворення, оскільки вони стягуються в ціні товарів.
Акцизи — це непрямі податки, які встановлюються у
вигляді надбавки до ринкової ціни. Вони характерні для
Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. Т.3. – С.-Петербург: типография Глазунова, 1866. –
С.261.
1
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системи ринкового ціноутворення, при якому держава
прямо майже не втручається в цей процес. Вона встановлює тільки надбавку до ціни, що характеризує її доход,
який вона відсікає від обсягу реалізації товарів (акциз —
від латинського "ассіdо" — "відрізати", "відсікати"). Ставки акцизу можуть бути фіксованими і пропорційними.
Фіксовані акцизи встановлюються у грошовому виразі на одиницю товарів і не залежать від ціни, якості, сортності, асортименту. Вони створюють стабільну доходну
базу бюджету, бо не залежать від зміни цін (при падінні
цін держава не втрачає надходжень, а при їх зростанні
останні не збільшуються).
Пропорційні акцизи встановлюються у відсотках до обсягу реалізації. Вони реагують на всі зміни цін на ринку, їх
вигідно використовувати за умов інфляційного зростання
цін, тому що тоді доходи держави не знецінюються.
Залежно від охоплення маси товарів розрізняють акцизи індивідуальні і універсальні. Перші встановлюються
на окремі види товарів, другі — для всього обсягу реалізації.
Історично першими виникли індивідуальні акцизи.
Нині в Україні такого роду податком є акцизний збір.
З розширенням кола товарів, що оподатковувались
акцизами, стало вигідніше перейти до універсального
непрямого оподаткування за єдиною ставкою. Спочатку
це був податок з продажу (купівель), потім — податок з
обороту. Першим податком оподатковувався обсяг продажу чи купівель товару, другим — і товарний оборот, і
послуги. В обох випадках оподаткування відбувається на
всіх стадіях виробництва і реалізації, тобто воно є багаторазовим. При цій системі податок "накручується" на
податок (кумулятивний характер).
Третьою формою універсального акцизу є податок на
додану вартість. Він також стягується багаторазово, але
охоплює щороку тільки новостворену вартість, не поширюється на перенесену вартість, яка вже була оподаткована раніше. У сучасних умовах цей податок є найпоши-
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ренішим серед непрямих універсальних. Застосовується і
в Україні.
Другий вид непрямого оподаткування внутрішньої
торгівлі — фіскальна монополія. Її відмінність від акцизів
полягає в тому, що акцизи встановлюються до ринкової
ціни, а за фіскальної монополії держава сама встановлює
таку ціну, яка забезпечує їй певні надходження. Монополія держави може бути як частковою, так і повною. У
першому випадку держава монополізує тільки процес ціноутворення, або ціноутворення і реалізацію; у другому
— залишає за собою виключне право виробництва і реалізації окремих товарів за встановленими нею цінами.
Об'єктами фіскальної монополії завжди були найбільш
масові споживчі товари (сіль, спиртні напої, тютюн і т.
ін.).
Нині державна фіскальна монополія або зовсім не
використовується, або встановлюється окремими країнами у дуже обмеженому вигляді.
Третім видом непрямих податків є мито. Воно встановлюється при ввезенні чи вивезенні товарів через кордон
країни або за транспортування товарів транзитом по території країни. Існує декілька форм мита: статистичне,
фіскальне, протекціоністське, преференційне, антидемпінгове, зрівнювальне (компенсаційне).
Статистичне мито встановлюється з метою обліку
експортно-імпортних операцій в умовах вільної зовнішньої торгівлі. Воно не має бюджетного значення, тому
ставки його невисокі.
Фіскальне мито має бюджетне значення. Його встановлюють на товари постійного попиту з метою одержання достатніх надходжень.
Протекціоністське мито вводиться з метою захисту
внутрішнього ринку від конкуренції з боку товарів іноземного виробництва. Воно встановлюється в таких розмірах, які забезпечують цінову перевагу вітчизняних товарів. Але слід зазначити, що мито — не єдиний метод захисту внутрішнього ринку. Замість нього можна викорис-
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товувати квоти на імпорт, акцизи на імпортні товари тощо.
Для захисту внутрішнього ринку у випадках, коли
задля його завоювання товари ввозяться за явно заниженими цінами, використовується також антидемпінгове
мито.
Преференційне мито має протилежну протекціоністському спрямованість. Його встановлюють на дво- чи багатосторонній основі з метою розвитку міжнародної торгівлі. Ставки його невисокі, що фактично є щаблем на
шляху до безмитної торгівлі.
Зрівнювальне (компенсаційне) мито за погодженням
сторін має врівноважувати ціни на імпортні і вітчизняні
товари з метою виключення цінової конкуренції.
На даному етапі в Україні застосовуються два види
непрямих податків: акцизи та мито.
Акцизи поділяються на універсальні, індивідуальні.
ПДВ є одним із різновидів універсальних акцизів.
Універсальні акцизи, як уже зазначалося, виникли
значно пізніше індивідуальних. Вони з’явились у ХХ столітті. Відрізнялись загальними ставками і ширшою базою
оподаткування. Це забезпечило більш стабільні та постійні доходи бюджету.
Останній факт і зумовив поширення універсальних
акцизів. Крім того, суми надходжень від них зростають
при підвищенні цін, що забезпечує деяку страховку від
впливу інфляції.
ПДВ відрізняється від інших універсальних акцизів
об’єктом оподаткування. Наприклад, податок з продажу
передбачає своїм об’єктом валовий доход на кінцевому
етапі реалізації, податок з обороту стягується з валового
обороту на всіх ступенях руху товарів. Це означає, що
останній має кумулятивний ефект. ПДВ також сплачується на всіх етапах руху товарів, але об’єктом виступає
не валовий оборот, а додана вартість.
При введенні ПДВ застосовується різна методика обчислення доданої вартості. Існує два основні методи визначення доданої вартості:
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Від повної вартості товару (В) віднімається продажна
вартість сировини, матеріалів, послуг виробничого характеру (МЗ).
До фонду зарплати (ФЗП) додається прибуток (П).
Відповідно до цих методів існують чотири способи
визначення суми ПДВ:
1)

(ФЗП + П) х С

2)

ФЗП х С + П х С

3)

(В – МЗ) + С

4)

В х С – МЗ х С ,

де: С – ставка ПДВ, В – виручка,
МЗ – матеріальні затрати.
Нині ПДВ поширений у всій Європі. Це і визначило
прийняття у 1992 році ПДВ в Україні, який разом з акцизним збором замінив податок з обороту і податок з продажів.
Оподаткування доданої вартості в Україні суттєво
змінилося в 1997 році. Крім того, постійно вносяться зміни і доповнення до чинного законодавства з питань нарахування та сплати цього податку. При вивченні даного
питання слід керуватися Законом України “Про ПДВ” від
01.10.1997 року (зі змінами та доповненнями).
Платниками ПДВ відповідно до вищеназваного Закону визначено:
– осіб, у яких обсяг оподатковуваних операцій з
продажу товарів (робіт, послуг) протягом будьякого періоду за останніх 12 календарних місяців
перевищує 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
– осіб, котрі ввозять (пересилають) товари на митну
територію України або отримують від нерезидента
роботи (послуги) для їх використання на митній
території України, за виключенням фізичних осіб,
не зареєстрованих як платники податку;
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– осіб, що здійснюють на митній території України
підприємницьку діяльність з торгівлі за готівку незалежно від обсягів продажу, за виключенням фізичних осіб, що є платниками ринкового збору;
– осіб, котрі на митній території України надають послуги з транзиту через митну територію України;
– осіб, що відповідальні за внесення податку в бюджет за об'єктами оподаткування на залізничному
транспорті, визначених у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України;
– осіб, що надають послуги зв'язку і здійснюють
консолідований облік доходів та витрат, пов'язаних з наданням таких послуг та отриманих (понесених) іншими особами, що знаходяться у підпорядкуванні такої особи.
При цьому слід звернути увагу на те, що поняття
"особа" відноситься до суб'єктів підприємницької діяльності, інших юридичних осіб, котрі не є суб'єктами підприємницької діяльності, фізичних осіб, які здійснюють
діяльність, віднесену до підприємницької, чи ввозять
(пересилають) товари на митну територію України.
Для порівняння доцільно нагадати, що згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про податок на додану
вартість", який діяв до наведеного закону, платниками
податку визначались:
– суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізовують товари (роботи, послуги), тобто підприємства, організації (в тому числі й будь-які неприбуткові), філії, відділення і відокремлені підрозділи
підприємств (організацій) та інші юридичні особи,
в яких обсяги реалізації товарів (робіт, послуг) за
рік перевищують 100 неоподатковуваних мінімумів
сукупного доходу громадян, і які перебувають на
території України, мають рахунки в банках та самостійно реалізовують продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги);
– суб'єкти підприємницької діяльності, що ввозять
(імпортують) на територію України товари, в тому
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числі виконавці договорів з переробки давальницької сировини, яка належить нерезидентам;
– покупці готової продукції, яка належить нерезидентам, виготовлена з імпортованої давальницької
сировини;
– громадяни, не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, які ввозять (пересилають) через митну територію України предмети (товари) в
обсягах, що оподатковуються митом, і підакцизні
товари;
– міжнародні об'єднання, включаючи міжнародні неурядові організації, іноземні юридичні особи і громадяни, які здійснюють від свого імені виробничу
та іншу підприємницьку діяльність на митній
території України.
У випадку, якщо у суб'єкта підприємницької діяльності не було розрахункового рахунку в установах банків
України і не було постійного представництва в Україні,
згідно зі згаданим Декретом податок на додану вартість
були зобов'язані сплачувати покупці (замовники) продукції, робіт, послуг.
Оподаткуванню за новим законодавством підлягають
операції з продажу товарів (робіт, послуг); оплати послуг
оперативної оренди; передачі прав власності на об'єкти
застави для погашення кредиторської заборгованості заставодавця; ввозу (пересилки) товарів (робіт, послуг) на
митну територію України (враховуючи ввіз майна відповідно до договорів оренди (лізингу), застави, іпотеки); вивозу товарів за межі митної території України.
Згідно з раніше діючим порядком оподатковуваними
оборотами вважались: обороти з реалізації товарів (робіт, послуг) у підприємств-виробників; різниця між цінами реалізації товарів (робіт, послуг) і цінами, за якими
постачальницько-збутові, торговельні, заготівельні організації провадять за них розрахунки з постачальниками,
включаючи ПДВ; митна вартість товарів, ввезених на територію України; різниця між виручкою від реалізації товарів (робіт, послуг) і матеріальними затратами на їх ви-
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готовлення у підприємців без створення юридичної особи; обороти з реалізації товарів (робіт, послуг) з частковою оплатою (нижче собівартості) і обороти з передачі
без оплати всередині підприємства для потреб власного
споживання, якщо затрати на них не відносяться до витрат виробництва (обігу), а також для своїх співробітників (крім продукції, виданої в оплату праці співробітникам сільськогосподарських підприємств); обороти з передачі товарів (робіт, послуг) без оплати їх вартості в
обмін на інші товари (роботи, послуги); обороти з передачі товарів (робіт, послуг) без оплати або з частковою
оплатою іншим підприємствам чи громадянам; обороти з
реалізації предметів застави, включаючи їх передачу заставоутримувачу при невиконанні забезпеченого заставою зобов'язання.
Як видно з цього порівняння, новим законом змінено
поняття об'єкта оподаткування і введено єдиний порядок
визначення цього показника для всіх категорій платників
незалежно від виду їхньої діяльності і форм власності.
Не підлягають оподаткуванню згідно з новим законом
операції з випуску, розміщення та реалізації цінних паперів, емітованих суб'єктами підприємницької діяльності,
НБУ, Міністерством фінансів, Державним казначейством;
обміну цінних паперів на інші; депозитарної, реєстраційної та клірингової діяльності з цінних паперів; передачі
майна орендодавця (лізингодавця), що є резидентом, та
його повернення по закінченню терміну договору; сплати
орендних (лізингових) платежів з фінансової оренди (лізингу) чи у разі оренди житла, що є основним місцем
проживання орендатора; передачі майна в заставу та його повернення; передачі кредитором-резидентом об'єкта
іпотечного кредиту у власність чи використання боржником; грошових виплат основної суми та відсотків по іпотечному кредиту; надання послуг по страхуванню та перестрахуванню, соціальному та пенсійному страхуванню;
обігу валютних цінностей; реалізації поштових марок,
конвертів; надання послуг з інкасації, розрахунковокасового обслуговування, залучення, розміщення та по-
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вернення грошових коштів по договорах позик, депозиту,
вкладу, страхування та поруки; надання фінансових
кредитів; оплаті вартості державних платних послуг, що
надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування і є обов'язковими для отримання; виплати
зарплати, пенсій, стипендій, субсидій, дотацій, дивідендів фізичним особам; передачі основних фондів як внеску в статутні фонди в обмін на корпоративні права; оплати вартості фундаментальних досліджень, науководослідних та дослідницько-конструкторських робіт, що
здійснюються за рахунок Державного бюджету України і
т. ін.
Базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість, визначена за вільними чи регульованими цінами із
врахуванням акцизного збору, ввізного мита та інших
податків і зборів (за винятком ПДВ), що включаються до
ціни товару (роботи, послуги). Якщо ж товари передаються безоплатно, з частковою оплатою, за бартером,
направляються на натуральні виплати працівникам, то
базою оподаткування є фактична ціна операції, але не
нижче звичайної ціни (тобто ціни реалізації товарів (робіт, послуг) продавцем, включаючи суму нарахованих
(сплачених) відсотків, вартість інвалюти, котра може бути отримана у випадку їх реалізації особам, не пов'язаним з продавцем при звичайних умовах ведення господарської діяльності).
Для товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну
територію України, базою оподаткування є митна (контрактна) вартість, але не менша за митну вартість, вказану в митній декларації із врахуванням видатків на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження, страхування до пункту перетину митного кордону
України, сплати брокерських, комісійних та інших винагород, акцизних зборів, ввізного мита і т. ін.
Порядок, що діяв до введення нового закону в
1997 році, також передбачав визначення оподатковуваних оборотів виходячи з вільних цін і тарифів, державних
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фіксованих та регульованих цін і тарифів, але включаючи ПДВ за встановленою ставкою.
Законодавством визначено дві ставки ПДВ — нульова
та 20% (раніше діяла тільки остання). За нульовою ставкою оподатковуються операції з продажу товарів, експортованих платником за межі митної території України;
продажу робіт (послуг), призначених для використання
чи споживання за межами митної території України; продажу товарів підприємствами торгівлі, що розміщені в
Україні в зонах митного контролю; наданню транспортних послуг з перевезення пасажирів чи вантажів за межами митного кордону України; продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних та торф'яних брикетів,
електроенергії.
Податкові зобов'язання платника виникають залежно від того, яка з подій сталася раніше: чи дата зарахування коштів, отриманих від покупця, на банківський
рахунок (оприбуткування в касу), чи дата відвантаження товарів.
Порядок, що діяв раніше, передбачав виникнення
податкових зобов'язань у момент реалізації. При цьому
підприємствам дозволялось самостійно обирати варіант
відображення в бухгалтерському облікові виручки від реалізації: або методом нарахування — у міру відвантаження, або касовим методом — у міру надходження виручки
на рахунок підприємства.
Датою виникнення податкових зобов'язань при здійсненні бартерних операцій є одна з подій, що сталася
раніше: дата відвантаження товару (дата оформлення
експортної митної декларації), або дата оприбуткування
платником товарів (дата оформлення імпортної митної
декларації).
Раніше діючий порядок у таких випадках передбачав, що датою для нарахування податку є дата відвантаження продукції.
При імпортуванні товарів датою виникнення податкових зобов'язань є дата оформлення імпортної митної де-
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кларації (порядок, що використовувався раніше, передбачав те ж саме).
Сума податку, який підлягає сплаті до бюджету, визначається як різниця між загальною сумою податкових
зобов'язань, що виникли протягом звітного періоду, і сумою податкового кредиту за цей самий період (тобто сумою ПДВ, сплаченою постачальникам). При цьому датою
виникнення права на податковий кредит є одна з подій,
що сталася раніше: чи дата списання коштів з банківського рахунку в оплату товарів; чи дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання товару.
Для бартерних операцій дата виникнення права на
податковий кредит – це дата здійснення заключної (балансуючої) операції, яка сталася після першої з подій, що
визначають дату виникнення податкових зобов'язань.
Для операцій з ввезенням (пересилкою) товарів датою виникнення права на податковий кредит є дата
сплати податку згідно з податковими зобов'язанями, що
виникають у такому разі.
Сплата ПДВ здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом.
Якщо обсяг оподатковуваних операцій платника за
попередній календарний рік перевищує 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то сплата ПДВ
провадиться щомісячно; якщо ж обсяг операцій менше
7200 неоподатковуваних мінімумів — сплата провадиться
за рішенням платника: помісячно чи поквартально.
За раніше діючим порядком передбачалось, що підприємства, в яких середньомісячна сума ПДВ за рік не
перевищує 25 тис. грн., сплачують ПДВ і подають декларацію не пізніше 15-го числа наступного за звітним місяця, а при сумі податку понад 25 тис. грн. сплата провадиться подекадно: 15-го, 25-го числа поточного місяця і
5-го числа наступного місяця в розмірі 1/3 суми за попередній місяць.
Законодавством також визначено перелік операцій,
що звільняються від оподаткування ПДВ. Основними з
них відповідно до нового закону є:
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продаж дитячого харчування дитячими кухнями та
спецмагазинами;
передплата та доставка періодичних видань засобів масової інформації вітчизняного виробництва;
продаж книг, зошитів, навчальних посібників вітчизняного виробництва;
продаж товарів спеціального призначення для
інвалідів;
послуги з доставки пенсій населенню;
послуги з реєстрації актів громадянського стану;
продаж лікарських засобів і виробів медичного
призначення;
послуги з охорони здоров'я;
продаж путівок на санаторно-курортне лікування
та відпочинок дітей;
послуги з утримання дітей у дошкільних закладах,
школах-інтернатах, кімнатах-розподільниках;
послуги з утримання осіб у будинках для громадян
похилого віку та інвалідів, харчування та розміщення на ніч осіб, що не мають житла, в спеціальних місцях;
послуги з перевезення пасажирів міським та приміським транспортом, автотранспортом у межах
району, тарифи на які регулюються;
послуги з поховання;
операції з приватизації державного майна в обмін
на приватизаційні папери або компенсаційні сертифікати, а також безоплатної приватизації житлового фонду, присадибних земельних ділянок та
земельних паїв відповідно до законодавства;
виконання робіт (вартість робіт) з будівництва житла, що здійснюються за рахунок коштів фізичних
осіб, та передачі такого житла у власність таким
особам;
продаж товарів власного виробництва підприємствами, що засновані всеукраїнськими громадськими
організаціями інвалідів і є їх повною власністю
(якщо кількість інвалідів, зайнятих на підприємст-
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ві, склала протягом попереднього звітного періоду
не менше 50-ти відсотків працюючих, а їхній фонд
оплати праці протягом того ж періоду склав не
менше 40-ка відсотків загальних витрат на оплату
праці, які включаються до складу валових витрат
виробництва (обігу);
• виконання робіт за рахунок коштів інвесторів з
будівництва житла для військових, ветеранів війни
і членів сімей загиблих військових;
• надання в сільській місцевості сільськогосподарськими товаровиробниками послуг з ремонту шкіл,
дошкільних закладів, інтернатів, закладів охорони
здоров'я, а також надання їм матеріальної допомоги (до одного неоподатковуваного мінімуму на місяць на одну особу) продуктами харчування власного виробництва.
Усі пільги по ПДВ, зазначені вище, можна об'єднати у
три основні групи:
1) пільги щодо операцій з продажу товарів (робіт,
послуг), які мають соціальну спрямованість;
2) пільги щодо операцій з продажу товарів (робіт,
послуг) окремими категоріями платників чи для
окремих категорій платників;
3) пільги щодо операцій з здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Це дає можливість зробити висновки про наміри держави щодо основних напрямків та методів використання
ПДВ у своїй регулюючій і стимулюючій політиці. Очевидно, такими напрямками є: регулювання соціальної сфери
та соціального захисту населення; стимулювання розвитку окремих видів діяльності ("адресне регулювання");
стимулювання розвитку міжнародних відносин шляхом
створення пільгових умов перевезення товарів для власного використання представництвами іноземних держав;
стимулювання експорту (шляхом застосування нульової
ставки).
На підставі переліку пільг можна зробити висновок
про те, що порівняно з раніше діючим порядком оподат-
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кування доданої вартості склад пільг зазнав суттєвих
змін. Частину з них відмінено взагалі, по частині звільнення замінено на використання нульової ставки. Водночас з тим з'явився ряд нових пільг, які раніше не застосовувались.
Новий порядок оподаткування відрізняється від попереднього також тим, що передбачає реєстрацію платників податку, використання податкових накладних і ведення податкового обліку придбань та продажу товарів.
На наш погляд, це є дієвим заходом щодо посилення контролю за ухиленням від оподаткування.
Цікаво було б порівняти основні положення оподаткування доданої вартості, прийняті в Україні, із зарубіжним досвідом. Податок на додану вартість використовується практично у всіх країнах Європи та деяких країнах
Азії. Але відносно розвинутих країн, або країн, що наблизились до них за рівнем розвитку, можна сказати, що там
оподаткування доданої вартості ліберальніше, аніж в
Україні. Менш відчутним є тиск на платника, натомість
більш суттєвим є регулюючий вплив. Розглянемо для
прикладу Сполучене Королівство Великобританію. Базою
оподаткування ПДВ тут також є вартість, додана на кожній стадії виробництва і реалізації товарів (робіт, послуг).
Її також визначають як різницю між сумами виручки та
вартістю закупок у постачальників. Але суттєва різниця
проглядається вже у рівні ставки — у Великобританії вона складає 17,5%, а це вже означає значно менший тиск
на платника. Стосовно регулюючого впливу, то у Великобританії, на відміну від України, наприклад, звільнені
від оподаткування продовольчі товари та транспортні
послуги. Звільнення продовольчих товарів означає
значне розширення сукупного попиту за рахунок сімей
із середнім та малим статком, а значить, і розширення
сукупного національного виробництва. Звільнення ж
транспортних послуг стимулює розвиток інфраструктури виробництва, що скорочує терміни обороту обігових
коштів підприємств та слугує скорішому розширенню
відтворення.
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У Франції діють чотири ставки ПДВ — основна 18,6%,
підвищена 22% (застосовується до оборотів з реалізації
автомобілів, кіно-фототоварів, алкогольних виробів, тютюнових виробів, парфумів, хутра та інших предметів
розкоші. До недавнього часу підвищена ставка була
встановлена в розмірі 33,33%), знижені ставки — 7%
(застосовується щодо реалізації товарів культурного
вжитку) та 5,5% (щодо товарів першої необхідності —
продуктів харчування, окрім шоколаду та алкогольних
напоїв, продукції сільського господарства, медикаментів,
житла, транспорту, туристичних та готельних послуг, вантажних та пасажирських перевезень, обідів для працівників підприємств). Якщо платник податку отримує доходи від здачі в оренду приміщень для економічної діяльності, від фінансової та банківської справи, літературної,
артистичної та спортивної діяльності, муніципального господарства, він може обирати: платити ПДВ чи прибутковий податок. Така градація ставок та існування "механізму вибору" свідчить про досить потужний регулюючий
механізм.
У Німеччині загальна ставка ПДВ — 15%. Діє також
зменшена ставка — 7% щодо оборотів з реалізації продовольчих товарів та книжково-журнальної продукції.
Але відносно продовольчих товарів ця ставка не поширюється на обороти кафе і ресторанів. Особливістю німецького регулюючого механізму є те, що підприємці, обороти яких за попередній календарний рік не перевищили
20 тисяч марок, а в поточному році не перевищать 100
тисяч марок, звільняються від сплати податку на додану
вартість. При цьому вони й не мають права на відшкодування ПДВ, сплаченого постачальникам. Такі підприємці
платять лише прибутковий податок, але мають право
відмовитися від цього особливого режиму і вести податкові розрахунки у звичайному порядку. Якщо ж підприємець отримує в календарному році доход, що не перевищує 60 тисяч марок, то він має право внести до бюджету
лише 80% розрахованої суми ПДВ (регресивне оподатку-

37
вання). Все це значно стимулює накопичення капіталу
передусім підприємствами малого бізнесу.
Італійська система також передбачає використання
кількох ставок: звичайної — 19% та ставок зі скидкою —
13,9% і 4%. Знижені ставки використовуються для оподаткування продовольчих товарів, газет, журналів. В Іспанії ПДВ стягується за ставкою 16% і також існують
знижені ставки: 7% (для продовольчих товарів, культурних і спортивних заходів, готельних і транспортних послуг) і 4% (для продуктів першої необхідності — хліб,
молоко, яйця, зерно, фрукти, овочі, ліки, книги, газети,
муніципальне житло).
У Греції більшість товарів та послуг оподатковується ПДВ за ставкою 18%. Аналогічно існують знижені ставки: 4% — на предмети культурного вжитку
(газетно-журнальна продукція, театральні квітки) і 8%
— на товари першої необхідності (продукти харчування, лікарські препарати, транспортні перевезення, готельні послуги).
У Китаї основною ставкою є 17%. Знижена ставка—
13% — застосовується також щодо товарів першої необхідності, сільськогосподарської продукції, комунальних
послуг.
Як видно з цієї короткої характеристики, для названих країн при оподаткуванні доданої вартості порівняно з
Україною притаманні такі основні відмінності:
– нижчий рівень ставок, що забезпечує менший тиск
на платників;
– диференціація ставок та більш широке застосування пільг, що робить більш дієвим регулюючий
та стимулюючий механізми.
Зміни й нововведення, проведені в Україні в 1997
році, на наш погляд, не привели до подолання основних
проблем, що існували. Передусім очікувалось суттєве
зниження рівня оподаткування. Це можна зробити, виконавши такі умови:
– встановити крім нульової та основної ставки ще
дві: підвищену (на предмети розкоші) і знижену (на про-
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дукти харчування та інші товари першої необхідності).
Причому ставки слід розрахувати так, щоб втрати від
знижених компенсувались підвищеними;
– якщо ж вирішено не змінювати ставки, то, на наш
погляд, з оподатковуваного обороту слід вилучити складники, що не є доданою вартістю (амортизація, збори до
соціальних та інших цільових фондів, акцизний збір, інші
податки та збори, що, згідно із законодавством, включаються до собівартості продукції);
– дозволити не тільки компенсацію дебетового сальдо по ПДВ і його зарахування в платежі майбутніх періодів з ПДВ, а також його використання для заліку по
інших податках (що чинним законодавством заборонено). Це аргументовано тим, що, незважаючи на введення
відповідних санкцій, повернення ПДВ з бюджету при його сьогоднішньому стані буде дуже проблематичним;
– потрібно все-таки поетапно знижувати основну
ставку ПДВ до рівня, прийнятого в більшості країн Європи;
– щодо оподаткування фізичних осіб, які є платниками ПДВ, їм слід надати право вибору: платити ПДВ чи
податок з доходів. Адже при відносно високих доходах
сплата обох податків зводить їх нанівець, унеможливлює
накопичення і відкидає стимули до подальшої праці. У
підприємця — фізичної особи — залишається один вихід
— приховування оборотів. У цьому випадку держава не
отримує жодного з названих податків. Увівши ж запропонований механізм "легального ухилення" казна отримає
хоч один із них.
Відміна ПДВ і заміна його іншим податком (наприклад, як пропонувалося — податком з продажу), на наш
погляд, є недоцільною. Адже він — одне з основних джерел доходів бюджету.
Роль ПДВ у доходах бюджету є доказом не тільки необхідності його збереження. Цей податок має ще цілий
ряд переваг як потужний регулюючий механізм (за умови
правильної його побудови):
• з його використанням може регулюватися розмір
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заробітної плати і ціни;
є чинником, що регулює кількість ланок господарського управління, тобто ліквідує надлишкові ланки;
• здатен стримувати кризу перевиробництва і спрощує процес витіснення з ринку слабких виробників, які є баластом економіки;
• не дуже складний з огляду на нарахування, що
спрощує роботу платників і зменшує потенційні
витрати держави на стягнення;
• має вмонтований механізм взаємної перевірки
платниками податкових зобов'язань один одного,
не допускає дискримінації платників і є нейтральним щодо переміщення товарів, послуг, ресурсів;
• дає можливість вилучати прибутки, які є результатом розкручування інфляції, і цим дещо стримує
невиправдане зростання цін.
Хоча неможливо не зазначити і ряд недоліків ПДВ:
• за умови перевищення оптимального рівня ставок
він діє як чинник, що стримує розвиток виробництва, стимулює інфляцію, негативно впливає передусім на високотехнологічні та науковомісткі виробництва, які створюють умови для економічного
зростання за іншими напрямками;
• в умовах недосконалого бухгалтерського обліку
зберігає можливості ухилення від оподаткування;
• хоча механізм його стягнення є не дуже складним,
та все ж вимагає професійної підготовки персоналу як податкової служби, так і підприємств, певної
підготовки громадської думки;
• більшим тягарем лягає на немаєтних споживачів,
які не накопичують, а в основному споживають.
Це свідчить про нерівномірність його розподілу за
доходами, що є вадою практично всіх непрямих
податків.
Але, проаналізувавши названі недоліки, можна дійти
висновку, що переважна більшість з них є такими, що
залежать від суб'єктивних дій, тобто рішень щодо побу•
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дови механізму стягнення податку, організації бухгалтерського обліку, тощо. Переваги ж ПДВ у більшості своїй є
об'єктивною економічною дією, що підтверджує висновки
про доцільність його збереження. Останнє не заперечує,
а навпаки — передбачає необхідність коригування самого механізму оподаткування.
Другим за значимістю непрямим податком в Україні є
акцизний збір. Це податок на окремі товари, що виробляються в Україні або ввозяться по імпорту. Перелік підакцизних товарів та ставки акцизного збору затверджує
Верховна Рада України. Перелік підакцизних товарів зі
ставками акцизного збору визначено в:
– ЗУ від 06.02.96 р. № 30/96-ВР “Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби” (зі змінами та доповненнями);
– ЗУ від 07.05.96 р. № 178/96-ВР “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні
напої” (зі змінами та доповненнями);
– ЗУ від 24.05.96 р. № 216/96-ВР “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби”
(зі змінами та доповненнями);
– ЗУ від 11.07.96 р. № 313/96-ВР “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)”
(зі змінами та доповненнями).
З 1 січня 2000 року значно зменшився перелік підакцизних товарів, яких налічувалось більше тридцяти найменувань, у той час як формування бюджету від надходження акцизного збору (за даними Державного комітету
статистики України) забезпечується в основному за рахунок реалізації такої продукції, як тютюнові вироби,
спирт, алкогольні напої та нафтопродукти. Тому скасування акцизного збору на такі товари, як кава, шоколад,
вироби зі шкіри, хутряні вироби, відео- та аудіоапаратуру, телевізори, меблі та інші товари було цілком обґрунтовано.
Розрахунки з бюджетом по акцизному збору здійснюють суб'єкти підприємницької діяльності, що виробляють або імпортують підакцизні товари, а також громадя-
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ни, які ввозять підакцизні товари на територію України.
Цей податок, як і ПДВ, у кінцевому рахунку включається
до ціни товару і перекладається на споживача.
Об'єктом оподаткування є:
– обороти з реалізації вироблених на території України підакцизних товарів, обміну на інші товари, безоплатної передачі, передачі з частковою оплатою, передачі
на умовах товарного кредиту чи відстрочення платежу, а
також на правах комісії, консигнації чи доручення;
– обороти з реалізації (передачі) підакцизних товарів для потреб власного споживання і промислової переробки;
– вартість підакцизних товарів, вироблених вітчизняними виробниками на давальницьких умовах;
– митна вартість підакцизних товарів, які ввозяться
на територію України, включаючи виготовлені за межами
митних кордонів України з давальницької сировини, реімпортовані, а також товарів, які повертаються на митну
територію України із зони митного контролю з урахуванням фактично сплачених сум мита і митних зборів.
Не підлягають оподаткуванню:
• митна вартість ввезених і конфіскованих на території України підакцизних товарів, щодо яких не
визначено власника, а також тих, що перейшли до
держави за правом спадкоємства;
• митна вартість підакцизних товарів, що провозяться через територію України транзитом;
• митна вартість імпортної чи обороти з реалізації
вітчизняної сировини, що ввозиться або використовується для виробництва підакцизних товарів;
• вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, експортованих за межі митної території України за іноземну валюту;
• митна вартість зразків підакцизних товарів, ввезених на територію України з-за її меж з метою показу чи демонстрації, якщо вони залишаються власністю іноземних юридичних осіб і їх використання
на території України не має комерційного характе-
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ру. Ці зразки пропускаються через митний кордон
за рішенням митного органу в достатній кількості
для забезпечення потреб з урахуванням мети переміщення.
Оподатковуваний оборот визначається таким чином:
а) у разі реалізації підакцизних товарів вітчизняного
виробництва: виходячи з їхньої вартості за цінами, встановленими з урахуванням акцизного збору без ПДВ;
б) у разі ввезення підакцизних товарів: виходячи з їх
митної вартості, перерахованої в національну валюту
України за курсом НБУ на дату митного оформлення, з
урахуванням фактично сплачених сум мита та митних
зборів, але не нижче індикативних цін, визначених Кабінетом Міністрів України;
в) у разі ввезення підакцизних товарів фізичними
особами для власного споживання: на підставі митної декларації з поданням товарних чеків на ці товари, а у разі
їх відсутності — виходячи з розміру індикативних цін.
Не підлягають оподаткуванню акцизним збором обороти
з реалізації:
– спирту етилового, що використовується вітчизняними товаровиробниками для виготовлення пектину,
есенції, настоїв і оцту харчових;
– спирту технічного етилового, що ввозиться в Україну і використовується на виробництво кремній-органічних сполук;
– спирту питного та етилового, що поставляються за
міжнародними договорами України, якщо звільнення їх
від оподаткування акцизним збором передбачено цими
договорами;
– легкових автомобілів спеціального призначення
для інвалідів, оплата вартості яких провадиться органами
соціального забезпечення, а також легкових автомобілів
спеціального призначення (швидка медична допомога,
міліція тощо) за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, платники визначають самостійно, виходячи:
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з обсягів реалізації підакцизних товарів і встановлених ставок;
• у разі виробництва товарів з давальницької сировини: з вартості одержаної від переробних підприємств готової продукції, за цінами на аналогічну
продукцію та встановленими ставками;
• у разі ввозу підакцизного товару на митну територію України: з його митної вартості та встановлених ставок;
• у разі ввозу підакцизного товару фізичними особами: з вартості, вказаної в митній декларації, або
вартості за індикативними цінами та ставок акцизного збору.
Митна вартість імпортних підакцизних товарів розраховується на підставі ціни, передбаченої контрактом на їх
поставку, але не нижчої, ніж індикативна ціна, визначена
Кабінетом Міністрів України. Крім того, митна вартість
включає фактичні витрати на транспортування від пункту
розташування постачальника до пункту перетину митного кордону України, навантаження, розвантаження, перевантаження, фрахт і страхування, комісійні та брокерські винагороди.
Сплата акцизного збору провадиться до 16 числа наступного за звітним місяця (виробники алкогольних напоїв — на третій робочий день після здійснення обороту).
Акцизний збір з імпортних товарів сплачується до
або під час подання вантажної митної декларації одночасно зі сплатою мита та митних зборів.
При оподаткуванні акцизним збором алкогольних напоїв і тютюнових виробів особливістю є те, що порядок
сплати вказаного податку передбачає придбання марок
акцизного збору встановлених зразків. Вони різняться за
дизайном і кольором для імпортних і вітчизняних товарів.
Марки видаються виробникам за умови сплати їх вартості, а також сплати акцизного збору за минулий місяць
відповідно до заявки-розрахунку, що містить інформацію
про планові обсяги реалізації на наступний місяць.
•
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Імпортери підакцизних товарів отримують марки після подання заявки встановленої форми та платіжних документів, що підтверджують сплату акцизного збору та
вартості марок (або простого векселя на відстрочення
платежу). Марки наклеюються на товари і слугують для
контролю за ухиленням від оподаткування.
Крім того, незаперечним є той факт, що стан роботи
підприємств–виробників підакцизних товарів суттєво
впливає на надходження акцизного збору до бюджету.
Тому з метою поповнення бюджету уряд України
здійснив заходи щодо підтримки підприємств.
Так, 7 грудня 2000 року ВРУ прийняла ряд законів,
три з яких безпосередньо стосуються питань стягнення
акцизного збору. Такими законами є:
№ 2134 –ІІІ “Про внесення змін в деякі законодавчі
акти України відносно регулювання ринку автомобілів в
Україні;
№ 2137 –ІІІ “Про внесення змін в Закон України “Про
ставки акцизного збору та ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої”;
№ 2138 –ІІІ “Про внесення змін в Закон України “
Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові
вироби”.
Часткою індивідуальних акцизів у доходах бюджету
Україна значно поступається іншим країнам (США—
6,8%; Англія— 12,3%; Німеччина, Франція, Італія, Канада — від 8,5% до 10,6%). Оскільки цей податок стосується здебільшого предметів розкоші або предметів широкого вжитку, що не є життєво важливими, а деякі з них
навіть справляють шкідливий вплив на здоров'я, то тут ,
на наш погляд, є резерви підвищення ставок. Це сприяло
б поповненню зведеного бюджету України. Тим більше
що акцизи є "товарними податками", які, на відміну від
"факторних", практично не справляють вплив на довготермінове економічне зростання. Цього висновку дійшла
Лондонська школа економіки і це дає можливість виправдати подальше підвищення ставок акцизного збору.
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Слід лише зауважити, що таке підвищення не повинне
бути різким, а має носити поступовий характер.
Стосовно третього виду непрямих податків — мита,
то його фіскальна ефективність щодо доходів зведеного
бюджету низька. Натомість регулююча роль — одна з
найвищих серед податків взагалі.
Стягнення мита в Україні регулюється Законом "Про
єдиний митний тариф", а також іншими актами, прийнятими на його основі органами виконавчої влади.
Єдиний митний тариф — це систематизований звід
ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети,
що ввозяться на митну територію України або вивозяться
за її межі. Він заснований на міжнародно визнаних нормах і розвивається у напрямку максимальної відповідності до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і правил митної справи.
Єдиний митний тариф включає: преференційну, пільгову та повну ставки.
У залежності від методу вирахування в Україні застосовуються такі види мита:
1) адвалерне (нараховується у відсотках до митної
вартості
товарів
та
інших
предметів,
які
обкладаються митом);
2) специфічне (нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товару);
3) комбіноване (поєднує обидва попередні).
У залежності від об'єкта і призначення в Україні застосовується ввізне, вивізне, сезонне, спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне мито.
Ввізне мито нараховується при ввезені товарів та інших предметів на митну територію України. Преференційні ставки ввізного мита застосовуються:
– до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони;
– у разі встановлення спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами за участю України;
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– до товарів, що походять з країн, які розвиваються.
Пільгові ставки ввізного мита застосовуються до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння. До решти товарів та інших предметів
застосовуються повні ставки ввізного мита.
Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України.
На окремі товари та предмети на строк не більше чотирьох місяців може встановлюватись сезонне ввізне і
вивізне мито.
Спеціальне мито встановлюється:
– для захисту вітчизняних виробників (якщо умови
імпортних поставок загрожують їм);
– для запобігання порушень загальнодержавних інтересів у конкретній галузі або припинення недобросовісної конкуренції;
– у відповідь на дискримінаційні чи недружні дії
проти України та її суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності.
Ставки спеціального мита встановлюються в кожному
окремому випадку.
Антидемпінгове мито застосовується у таких випадках:
– ввезення на митну територію України товарів за
ціною, істотно нижчою за їх конкурентну ціну в
країні експорту, якщо таке ввезення завдає шкоди
вітчизняним виробникам і перешкоджає розширенню виробництва подібних товарів в Україні;
– вивезення за межі митної території України товарів
за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних товарів, якщо таке вивезення завдає
шкоди загальнодержавним інтересам України.
Антидемпінгове мито встановлюється у розмірах, не
вищих за різницю між конкурентною оптовою ціною об'єкта
демпінгу в країні експорту і заявленою ціною при його
ввезенні на митну територію України або за різницю між
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ціною об'єкта демпінгу з України і середньою ціною українського експорту подібних товарів.
Компенсаційне мито застосовується:
– у разі ввезення на митну територію України товарів, при виробництві або експорті яких прямо чи
побічно використовувалася субсидія, якщо таке
ввезення загрожує вітчизняним виробникам чи
розширенню виробництва подібних товарів;
– у разі вивезення за межі митної території України
товарів, при виробництві або експорті яких прямо
чи побічно використовувалась субсидія, якщо таке
вивезення завдає шкоди державним інтересам
України.
Ставка компенсаційного мита не може перевищувати
розміру субсидій.
Спеціальне, антидемпінгове та компенсаційне мито
застосовуються за результатами розслідування Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, що
проводиться за заявою українських або іноземних державних органів, підприємств, організацій, а також з ініціативи Митно-Тарифної Ради України.
Нарахування мита проводиться на основі митної вартості товарів та інших предметів, яка включає:
– ціну, зазначену в рахунку-фактурі;
– витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до
пункту перетину митного кордону України;
– комісійні та брокерські;
– плату за використання об'єктів інтелектуальної
власності, що стосується цих товарів і має бути
сплачена імпортером (експортером) прямо або
побічно як умова їх ввезення (вивезення).
Якщо буде встановлено невідповідність митної вартості або у разі неможливості перевірки її обчислення, митні органи визначають митну вартість на основі ціни на
подібні товари у провідних країнах-експортерах.
Від сплати мита звільняються ряд об'єктів, основними
з яких є:
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– транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу та пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство та
інше майно, необхідне для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної зупинки або придбане за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії (поломки) цих транспортних
засобів;
– предмети матеріально-технічного постачання та
спорядження, паливо, сировина для промислової
переробки, продовольство та інше майно, що вивозиться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та
орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами і організаціями суден, які ведуть
морський промисел, а також продукція їхнього
промислу, що ввозиться на митну територію України;
– національна валюта України, іноземна валюта та
цінні папери;
– товари та інші предмети, що підлягають оберненню у власність держави у випадках, передбачених
законами України;
– товари та інші предмети, що стали в результаті
пошкодження до пропуску їх через митний кордон
України непридатними до використання як вироби
або матеріали;
– предмети, що ввозяться або вивозяться для офіційного і особистого користування організаціями
та особами, які відповідно до міжнародних договорів України та законів України користуються правом безмитного ввезення та вивезення таких
предметів;
– товари та інші предмети, які походять з митної території України і ввозяться назад на цю територію
без обробки або переробки, а також товари та інші
предмети іноземного походження, які вивозяться
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за межі митної території України без обробки або
переробки;
– товари та інші предмети, що знову ввозяться на
митну територію України і походять з іншої території, які були оплачені митом при первинному ввезенні на митну територію України та тимчасово
вивозились за її межі;
– товари та інші предмети, що знову вивозяться за
межі митної території України і походять з цієї території, які були оплачені митом при первинному
вивезенні за межі митної території України та тимчасово ввозились на цю територію;
– інші товари та предмети, що визначені законами
України.
Допускається зниження ставок мита при ввезенні таких товарів та інших предметів:
– відремонтованих та раніше ввезених на митну територію України або вивезених за межі цієї території;
– пошкоджених до їхнього пропуску через митний
кордон України, але придатних для використання
як вироби або матеріали;
– в інших випадках, визначених законами України.
Безмитне ввезення (вивезення) або пільгове обкладання митом допускається для товарів, які:
– ввозяться у спеціальні митні зони на території
України для кінцевого споживання в цих зонах;
– вивозяться зі спеціальних митних зон для споживання за межами митної території України та походять з цих зон;
– вивозяться зі спеціальних митних зон на митну територію України та походять з цих зон.
Розміри пільг і порядок їх застосування встановлює
Верховна Рада України шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної митної зони.
Можуть встановлюватись преференції у вигляді звільнення
від мита, зниження ставок мита або встановлення квот
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на преференційне ввезення щодо товарів та предметів,
які:
– походять з держав, що утворюють з Україною митний союз або зону вільної торгівлі;
– походять з країн, що розвиваються і користуються
загальною системою преференції;
– обертаються в прикордонній торгівлі.
Товари, що тимчасово (на визначені терміни) ввозяться на митну територію України і призначені для зворотного вивезення у незмінному стані або відремонтованому вигляді, а також товари, що вивозяться на аналогічних умовах і призначені для зворотного ввезення, пропускаються через митний кордон без сплати мита. Терміни умовного безмитного ввезення (вивезення) визначаються Митним Кодексом України.
Якщо товари ввозяться для зборки, монтажу, переробки або обробки з подальшим зворотним вивезенням
протягом одного року, то сплачене мито може бути повністю або частково повернено власникові товарів при їх
вивезенні. Для цього необхідно подати документи про
використання цих товарів для цілей, визначених законодавством.
Така коротка характеристика механізму справляння
мита, що застосовується в Україні. Він дійсно відповідає
міжнародним стандартам, але, виходячи з українських
умов, має ряд недоліків. Передусім , він залишає шанси
для несплати або несвоєчасної сплати акцизного збору
та митних зборів. Для цього оформлюється, наприклад,
транзит через територію України, хоча товар далі не вивозиться, а зберігається і реалізовується в Україні. Для
подолання цього Урядом України впроваджено і далі розробляється ряд заходів, виконання яких покликане перекрити шлях контрабанді та підвищити контрольну і регулюючу ефективність мита.
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ТЕМА 3. ПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
• Особисті податки
• Прибуткове оподаткування підприємницької

діяльності
• Реальні податки в Україні
• Порівняльний аналіз прямого оподаткування в

Україні та за кордоном
Прямі податки за своєю питомою вагою в доходах
консолідованого бюджету поступаються непрямим. Ці податки є найбільш справедливою формою оподаткування
в порівнянні з непрямими, але вони не страхують бюджет
від інфляції. Тому в умовах інфляційної економіки переважають непрямі податки. Такий факт є недоліком податкової системи, але він вимушений.
Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо
платників, їх розмір залежить від масштабів об'єкта оподаткування. Вони сприяють такому розподілу податкового тягаря, при якому більше платять ті члени суспільства,
що мають вищі доходи. Це найсправедливіший принцип
оподаткування. Але він пов'язаний зі складним механізмом стягнення податків, оскільки виникають проблеми
обліку об'єкта оподаткування й ухилення від сплати. Тому податкова система не може обмежуватись тільки прямими податками.
Прямі податки поділяються на дві групи: особисті й реальні. При особистих первинним явищем виступає платник,
а вторинним — об'єкт оподаткування; при реальних —
навпаки. Особисті податки встановлюються персонально
для конкретного платника, їхніми видами є: прибутковий, подушний (в Україні не справляється), майновий, на
спадщину і дарування (в Україні справляється через систему державного мита). Через прибутковий податок
встановлюється пряма залежність між доходами платника
і його платежами в Державний бюджет. Залежно від пла-
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тника розрізняють два види прибуткового податку: з фізичних і з юридичних осіб.
Прибутковий податок з фізичних осіб стягується з
особистих доходів громадян (заробітної плати, персоніфікованого прибутку підприємців і т. ін.). Податок з юридичних осіб справляється із загального доходу підприємства, у формі якого виступає прибуток. Використання одночасно цих двох видів прибуткового податку дає можливість охопити оподаткуванням увесь створений валовий доход, який включає заробітну плату і прибуток, і
регулювати фінансовими методами співвідношення між
ними. Співвідношення між цими податками визначається
пропорціями розподілу валового доходу між фізичними і
юридичними особами. В країнах із розвинутою економікою у створеному валовому доході переважають індивідуальні доходи, тому й частка прибуткового податку з
фізичних осіб значно вища. Податок з юридичних осіб
має підпорядковане (але не другорядне) значення. Маючи незначну питому вагу у доходах бюджету, він використовується як важіль регулювання економіки.
Стягнення прибуткового податку може здійснюватись
за двома системами: шедулярною і глобальною. При шедулярній системі оподаткування провадиться окремо з
кожного виду доходів. Глобальна система передбачає
оподаткування сукупного доходу. В практиці також застосовується комбінування цих двох систем (наприклад,
в Україні оподаткування фізичних осіб провадиться спочатку при отриманні доходів — з кожного їх виду окремо,
а потім сума податку перерозраховується за сукупним річним доходом).
Прибутковий податок має як переваги, так і недоліки. Головною його перевагою є те, що рівень оподаткування ставиться у пряму залежність від джерела сплати
податків — доходу. Разом з тим, для реалізації цього
принципу справедливості велике значення має підхід до
встановлення шкали ставок (пропорційних, прогресивних
чи регресивних). При використанні прогресивних велику
роль відіграє рівень прогресії — помірний чи високий.
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Серед недоліків прибуткового оподаткування особливо виділяються труднощі, пов'язані з обліком об'єкта
оподаткування. Першу проблему становлять приховування доходів і ухилення від сплати податку. Друга проблема пов'язана з обліком доходу як об'єкта оподаткування і полягає у встановленні порядку визначення доходу. Доход — сальдова величина, і його розмір залежить від системи розмежування витрат. При зміні цієї системи буде отримана інша величина доходу (прибутку),
хоча об'єктивно ні сума доходів, ні сума витрат не змінюються.
Прибутковий податок має велике значення для регулювання економіки, яке може провадитись через диференціацію ставок і пільгове оподаткування.
Подушний податок — історично відмираюча форма
оподаткування, хоча уряд М. Тетчер робив спроби запровадити його наприкінці 80-х років у Великобританії.
Цей податок встановлюється персонально для фізичної
особи незалежно від її доходів чи майна. Він має стимулюючі властивості, адже для того, щоб сплатити його,
необхідно працювати і отримувати доход. За умов застосування подушного оподаткування податковий тягар рівномірно розкладається на членів суспільства, не створюючи обмежень у стимулі до праці. Але для цього потрібні такі умови, як ценз прописки, що обмежує свободи
громадян і заважає міграції робочої сили. Останнє досить
суттєве для сучасного ринку праці.
Майновий податок встановлюється стосовно майна,
що перебуває у власності платників. Його перелік визначається законодавством. В Україні оподатковуються
транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми.
Передбачається оподаткування майна підприємств і нерухомого майна громадян. Джерелом сплати таких податків є доходи. Тому дуже важливим є їх узгодження з
прибутковим оподаткуванням.
Майнове оподаткування майже виключає можливість
ухилення від сплати. Для стягнення не обов’язкова наявність високопрофесійного апарату, тому ці податки ши-
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роко застосовуються на місцевому рівні, їх суттєвим недоліком є обмежена регулююча дія. Вони діють лише як
фінансовий тиск проти власника (щоб не платити ці податки, треба не бути власником).
Податок на спадщину і дарування є різновидом майнового оподаткування. Але, на відміну від інших майнових податків, він має разовий характер і стягується при
переході власності від однієї особи до іншої. Джерелом
його сплати є особисті кошти власника або частина коштів, отриманих від реалізації майна. В Україні цей податок
справляється через систему державного мита.
До групи особистих податків слід також віднести і
податки на здійснення окремих видів діяльності та державну реєстрацію. Більшість податківців чомусь при класифікації не схильні звертати на них окрему увагу. Мабуть-тому, що в більшості країн розміри їх незначні. Але
в Україні ситуація дещо відмінна. До цих податків ми
пропонуємо відносити плату за ліцензії, патенти, сертифікати, збори за державну реєстрацію юридичних та
фізичних осіб. Вони інколи досягають такого рівня, що їх
можна зрівнювати з іншими податками, звичними для
всіх. У більшості випадків вони стосуються доходів підприємців. Але досвід показує, що це залежить від особливостей податкового законодавства у той чи інший період. Якщо суми, спрямовані на сплату деяких із названих податків, дозволено включати до собівартості продукції, то вони діють як непрямі, оскільки перекладаються
на споживача, входячи до ціни разом із витратами виробництва та обігу. Але все ж таки у більшості країн і найчастіше їх платять з власних доходів підприємці. У будьякому випадку ці податки покликані відігравати передусім регулюючу роль. Хоча, зупиняючись на українській
дійсності, слід підкреслити, що функціонуюча в нас система їхньої побудови та стягнення призводить до значної
бюрократизації відносин держава — платник, що б’є по
підприємництву інколи сильніше, ніж тягар суми.
Серед прямих податків безперечно основним для
підприємств в Україні як з фіскальної, так і з регулюючої
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точки зору є податок на прибуток. Його регулююча роль
полягає в тому, що він може суттєво впливати на вибір
правових форм організації бізнесу, на напрямки розподілу прибутку (споживання чи накопичення), на вибір методів фінансування інвестицій, на розподіл ресурсів між
сферами господарської діяльності, на темпи економічного
зростання на макрорівні. Тобто він є потужним регулятором економічних процесів та стимулятором економічної
активності.
Податок на прибуток підприємств піддавався досить
частим кардинальним змінам. Двічі в Україні змінювався
об’єкт оподаткування:
– до 1993р. – доход;
– протягом І кварталу 1993р. – прибуток;
– далі до 1995р. – доход;
– з 1995р. – прибуток;
– з 1995р. реформувалася лише система вирахування податку.
З 1995 року по 1997 рік оподатковувався балансовий
прибуток. Основною його складовою був прибуток від
реалізації, який розраховується як різниця між виручкою
та собівартістю продукції.
Така система мала суттєвий недолік, собівартість формувалась протягом виробничого споживання ресурсів.
Від часу їх закупки до часу споживання проходив певний
період. За цей період підприємство зазнавало збитків,
пов’язаних з інфляційним зростанням цін на продукцію.
Механізм оподаткування прибутку в Україні кардинально
змінився з прийняттям Закону України від 22.05. 1997 р.
№ 283/ВР-97.
Платниками цього податку визначено:
– суб'єкти підприємницької діяльності, бюджетні,
громадські та інші підприємства, установи і організації,
котрі здійснюють діяльність, що має на меті отримання
прибутку як на території України, так і за її межами;
– нерезиденти – фізичні та юридичні особи, створені
в будь-якій організаційно-правовій формі, котрі отримують доходи з джерел, що походять з України, за винят-
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ком установ і організацій, які мають дипломатичний статус чи імунітет згідно з міжнародними договорами України або за законом;
– філії, відділення та інші окремі підрозділи платників, що не мають статусу юридичної особи та розміщені
на території іншої територіальної общини (але вони зобов'язані вести окремий облік своєї діяльності і мати окремий банківський рахунок);
– постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерел, що походять з України, чи виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких
нерезидентів та їх установ.
Об'єктом оподаткування є прибуток, що визначається
шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу
звітного періоду на:
– суму валових витрат;
– суму амортизаційних відрахувань.
Валовий доход — це загальна сума доходу платника
податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній
чи нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, морській економічній зоні, так і
за її межами. Для промислових підприємств він включає:
– загальні доходи від реалізації товарів (робіт, послуг), цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску (розміщення) та операцій з їх остаточного погашення (ліквідації);
– доходи від товарообмінних (бартерних) операцій;
– доходи від операцій з розрахунками в іноземній
валюті;
– доходи від спільної діяльності у вигляді дивідендів,
отриманих від нерезидентів, роялті, володіння борговими
вимогами, доходи від лізингу (оренди);
– доходи минулих періодів, не враховані і виявлені
лише в звітному періоді;
– доходи з інших джерел та від позареалізаційних
операцій (отримана безповоротна фінансова допомога і
вартість безкоштовно переданих товарів, за винятком
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неприбуткових організацій та підрозділів платника, що
не мають статусу юридичної особи; сума кредиторської
заборгованості, термін позову якої минув; вартість матеріальних цінностей, що були передані платнику на зберігання і використані ним у власному господарському обігу
чи виробництві, суми штрафів та пені, отримані платником; сума державного мита, що була сплачена позивачем і повернена на його користь за рішенням суду).
З валового доходу виключають:
– суми акцизного збору, ПДВ;
– суми коштів або вартість майна, отриманого платником як компенсацію за примусове вилучення державою іншого майна платника;
– суми коштів чи вартість майна, отримані платником за рішенням суду як компенсація прямих витрат та
збитків, понесених внаслідок порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, якщо вони не віднесені до валових витрат чи не компенсовані за рахунок
страхових резервів;
– суми коштів у частині надміру сплачених податків,
зборів (обов'язкових платежів), котрі повертаються або
повинні бути повернені платнику з бюджету, якщо вони
не включені до складу валових витрат;
– суми коштів або вартість майна, отриманого платником у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані ним, у тому числі грошові та
майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи;
– суми доходів, накопичених на пенсійних рахунках
як додаткове пенсійне забезпечення (пенсійний план);
– суми доходів чи вартість майна, отриманих спілками, асоціаціями та іншими об’єднаннями юридичних
осіб, які створені для представлення інтересів засновників і утримуються тільки за рахунок внесків таких засновників, не здійснюють підприємницької діяльності, за виключенням отримання пасивних доходів;
– суми отриманого емісійного доходу;
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– номінальна вартість взятих на облік, але не погашених цінних паперів, які засвідчують відносини позики,
а також платіжних документів, виданих боржником на
ім'я платника податку як забезпечення чи підтвердження
заборгованості (облігацій, ощадних сертифікатів, казначейських зобов'язань, векселів, боргових розписок, акредитивів, чеків, гарантій, банківських наказів та ін.);
– доходи від спільної діяльності на території України
без створення юридичної особи, дивіденди, отримані
платником від інших платників податку;
– кошти та майно, отримані у вигляді міжнародної
технічної допомоги, що надається іншими державами згідно з міжнародними угодами, які набувають чинності у
встановленому законодавством порядку;
– кошти, надані платнику Державним інноваційним
фондом на умовах повернення при здійсненні інноваційних проектів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Після зменшення валового доходу у вказаному порядку отримують скоригований для цілей оподаткування
валовий доход.
Валові витрати виробництва і обігу — це сума будьяких витрат платника податку в грошовій, матеріальній
чи нематеріальній формах, що здійснюються як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбані чи виготовлені цим платником для подальшого використання у
власній господарській діяльності.
До їх складу відносять:
– суми витрат, сплачені чи нараховані протягом звітного періоду в зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, реалізацією продукції (робіт, послуг) і охороною праці, із врахуванням обмежень, визначених законом;
– суми коштів чи вартість майна, добровільно передані до Державного бюджету чи бюджету територіальних
одиниць, до неприбуткових організацій, але не більше
4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного
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періоду, за виключенням відрахувань на додаткове пенсійне забезпечення;
– суми коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на яких працює на основному місці роботи не менше 75% таких осіб, на користь цих
об'єднань для проведення благодійної діяльності, але не
більше 10% оподатковуваного прибутку;
– суми внесених (нарахованих) податків і зборів,
визначених Законом України "Про систему оподаткування", за виключенням: податку на прибуток, податку на
нерухомість; податку на дивіденди; податку на виграші в
лотереї та в ігорних місцях; податку на доходи нерезидентів; ПДВ, включеного в ціну товару, придбаного платником для виробничого чи невиробничого використання
(але слід врахувати, що якщо підприємство не зареєстровано як платник ПДВ, то до складу валових витрат входять суми ПДВ, сплачені в ціні товарів, вартість
яких входить до валових витрат платника); податків на
доходи фізичних осіб, що відраховуються за рахунок таких доходів; сплати вартості торговельних патентів, які
враховуються для зменшення податкових зобов'язань
платника; пені, штрафів, сплачених за рішенням сторін
чи державних органів, суду;
– суми витрат, не віднесених до валових витрат минулих звітних періодів у зв'язку з втратою, знищенням чи
псуванням документів, визначених правилами податкового обліку та підтверджених такими документами в звітному періоді;
– суми витрат, не врахованих у минулих періодах у
зв'язку з помилками і виявлених у звітному періоді в
розрахунку податкового зобов'язання;
– суми безнадійної заборгованості (у частині, що не
була віднесена до валових витрат) у випадках, коли відповідні заходи з її стягнення не привели до позитивних
наслідків, а також суми заборгованості (дебіторської),
відносно яких закінчився термін позову;
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– суми зменшення вартості запасів покупних матеріалів, сировини, покупних комплектуючих виробів, напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і
залишках готової продукції на кінець звітного періоду в
порівнянні з початком (якщо ж ця вартість збільшилась,
то відповідно сума віднімається від валових витрат); суми витрат, пов'язаних з поліпшенням основних фондів,
але не більше 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду (сума, що перевищує таке обмеження, відноситься на збільшення балансової вартості основних фондів і підлягає амортизації);
– суми перевищення балансової вартості основних
фондів і нематеріальних активів над вартістю їх реалізації (обернене ж перевищення збільшує валові доходи).
Це положення стосується тільки основних фондів групи
1. Для груп 2 і 3 сума перевищення вартості реалізації
над балансовою вартістю відноситься до валових доходів
(а балансова вартість прирівнюється до нуля), а обернене перевищення, очевидно, на валові витрати не відноситься.
Не включаються до складу валових витрат:
– витрати на потреби, не пов'язані з веденням господарської діяльності (прийоми, презентації, свята, розваги, відпочинок, подарунки, крім благодійних внесків і
пожертв неприбутковим організаціям і витрат, пов'язаних
із рекламою своїх товарів (але не більше 2% від оподатковуваного прибутку за попередній звітний період); придбання лотерей, участь в азартних іграх, фінансування
особистих потреб фізичних осіб, за виключенням витрат
на оплату праці, внесків на додаткове пенсійне забезпечення);
– придбання, будівництво, реконструкція, модернізація, ремонт та інше поліпшення основних фондів, що
підлягає амортизації; витрати, пов'язані з видобутком
корисних копалин, а також придбанням нематеріальних
активів, які підлягають амортизації;
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– утримання органів управління об'єднань платників, включаючи холдингові компанії, що є окремими юридичними особами;
– здійснення прямих інвестицій, включаючи виплату
емісійного доходу на користь емітента корпоративних
прав;
– виплати дивідендів;
– виплати винагород та інших видів заохочень фізичним та юридичним особам у разі відсутності документальних
доказів, що такі виплати є компенсацією за фактично надану послугу (відпрацьований час); суми збитків, понесених унаслідок реалізації товарів пов'язаним з платником податку особам чи обміну товарів за цінами, нижчими від звичайних;
– будь-які витрати, не підтверджені обов'язковими
документами.
До складу валових витрат відносяться також:
– витрати на забезпечення найманих робітників
спецодягом, взуттям, обмундируванням, необхідним для
виконання професійних обов'язків, а також продуктами
спецхарчування згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;
– витрати (крім тих, що підлягають амортизації), пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської
діяльності, на винаходи та раціоналізацію, проведення
дослідно-експериментальних і конструкторських робіт,
виготовлення моделей та зразків, пов'язаних з основною
діяльністю платника податку, виплату роялті і придбання
нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності
платника податку;
– витрати на придбання науково-технічної літератури;
– витрати з підготовки і перепідготовки фізичних
осіб, що вступили в трудові відносини з платником, з
профілю платника в українських закладах освіти;
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– витрати на гарантійний ремонт і заміну реалізованих товарів, але не вище 10% від сукупної вартості реалізованих товарів, термін гарантії яких ще не минув;
– витрати на рекламу товарів, що продаються платником;
– витрати на організацію прийомів, презентацій,
святкувань, придбання і розповсюдження подарунків,
включаючи безоплатну роздачу товарів (але не більше
2% від оподатковуваного прибутку платника за попередній звітний період);
– будь-які витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення,
(крім тих, що підлягають амортизації), які є власністю
платника;
– витрати на переробку, зберігання, захоронення і
ліквідацію рештків виробничої діяльності;
– витрати на страхування: ризиків транспортування,
громадянської відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що є складовою основних фондів платника; екологічних та ядерних збитків; майна
платника; кредитних та інших ризиків, за виключенням
страхування життя, здоров'я та інших ризиків фізичних
осіб;
– застраховані збитки (суми отриманих страхових
компенсацій відносять на валові доходи);
– витрати на придбання ліцензій і спеціальних дозволів, включаючи плату за реєстрацію підприємства,
крім витрат на придбання торговельних патентів, передбачених Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності";
– витрати на відрядження, підтверджені документально
або в межах норм, встановлених Кабінетом Міністрів
України;
– витрати на утримання і експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури, що знаходились на балансі і
утримувались за рахунок платника на момент набуття дії
Закону України "Про внесення змін в Закон "Про оподат-
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кування прибутку підприємств" (крім капітальних витрат,
що підлягають амортизації);
– витрати на нарахування чи виплату відсотків за
борговими зобов'язаннями (в тому числі за кредитами чи
у вигляді орендної плати) протягом звітного періоду;
– витрати на оплату праці фізичних осіб, що вступили в трудові відносини з платником, які включають основну та додаткову зарплату, авторські винагороди, виплати за виконані роботи;
– суми зборів на обов'язкове державне пенсійне та
соціальне страхування фізичних осіб, які вступили в трудові відносини з платником податку;
– добровільні внески на пенсійний рахунок працівника, відкритий у межах пенсійних планів, але не більше
п’ятнадцяти відсотків сукупного доходу працівника,
отриманого від платника податку (при цьому джерелом
внеску є доход працівника).
Звільняється від оподаткування:
1) прибуток підприємств, установ Всеукраїнських
громадських організацій інвалідів (які є їх повною
власністю), отриманий від реалізації товарів (робіт, послуг) власного виробництва (крім підакцизних товарів, посередницької діяльності, ігорного
бізнесу). Але це положення поширюється лише на
підприємства, де кількість інвалідів, які мають там
основне місце роботи, становить протягом звітного
періоду не менше 50% від загальної кількості працюючих, і фонд оплати праці таких інвалідів складає протягом звітного періоду не менше 25%
загального;
2) прибуток підприємств, отриманий від реалізації на
митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, якщо
цей прибуток спрямовується на збільшення обсягів
виробництва і зменшення роздрібних цін таких
продуктів. Продукти повинні відповідати переліку,
затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Прибуток оподатковується за базовою ставкою 30%.
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Оподатковується у розмірі 50% від діючої ставки
прибуток від реалізації інноваційного продукту, заявленого при реєстрації в інноваційних центрах, створених у
відповідності із законом (але тільки протягом трьох років
після державної реєстрації продукції як інноваційної).
Будь-яка особа, що виплачує іншій особі виграші в
лотерею (крім державної), в казино, в ігорних місцях, а
також дивіденди, зобов'язана утримувати і вносити до
бюджету 30% суми, що підлягає виплаті.
Існують також інші ставки, що поширюється на специфічні види діяльності.
Ставка 15% застосовується при оподаткуванні валових доходів нерезидентів, які не здійснюють підприємницьку діяльність в Україні через постійне представництво,
проте отримані з джерел на території України.
За десятивідсотковою ставкою оподатковуються доходи нерезидентів, отримані у вигляді страхових внесків,
страхових платежів або страхових премій від перестрахування ризиків на території України.
За ставкою 6% оподатковуються доходи нерезидентів, які як оплата вартості фрахту транспортних засобів
виплачуються резидентами, а також ті доходи, що отримані страховиком у випадку дострокового розірвання договору зі страхування (крім випадків, пов’язаних зі смертю застрахованої особи).
За найнижчою ставкою – 3% оподатковуються валові доходи від страхової діяльності (крім страхування
життя).
Відносно новим і доволі прогресивним, на наш погляд, є порядок ведення податкового обліку. Мається
на увазі саме визначення дати збільшення валових витрат: у залежності від того, що сталося раніше, — дата
списання коштів з банківського рахунку на оплату товарів (дата видачі з каси) чи дата оприбуткування товарів. Виходячи з цього, датою збільшення валового
доходу є також та подія, яка сталася раніше, — дата
зарахування отриманих від покупця коштів на бан-
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ківський рахунок (оприбуткування в касу) чи дата відвантаження товарів.
Також доволі прогресивним є законодавче закріплення таких положень:
– платник податку має право зменшити суму валового доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів у разі, якщо покупець без погодження з платником податку затримує оплату їх
вартості більше ніж на 30 днів від дати, визначеної
умовами договору, але при умові, що платник звернувся з заявою в суд про стягнення заборгованості з такого покупця. Якщо суд у наступному звітному періоді не задовольняє позов або задовольняє його частково, платник збільшує валовий прибуток на відповідну вартість відвантажених товарів і нараховує пеню;
– платник може самостійно проводити індексацію
балансової вартості основних фондів на коефіцієнт, що визначається, виходячи з рівня інфляції за
минулий рік (щорічно).
Сума податку, що підлягає сплаті, зменшується на
суму вартості торгових патентів, придбаних платником
згідно з Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".
Податок сплачується авансовими платежами до 20
числа місяця, наступного за звітним. Кінцевий розрахунок за квартал проводиться до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом (саме квартал і рік є податковими періодами).
Якщо вести мову про загальні відмінності нової редакції Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від попередньої, то ними є наступні:
– більш чітке і повне визначення використаних термінів;
– більш чітке визначення платників;
– абсолютно новий підхід до порядку визначення
об'єкта оподаткування;
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– перехід до методу валових витрат при визначенні
оподатковуваного прибутку;
– впорядкованість складу валових витрат підприємств;
– застосування єдиної ставки оподаткування для
всіх видів господарських операцій;
– перехід до глобального способу оподаткування;
– застосування спеціальних умов оподаткування
прибутку, отриманого від деяких операцій особливого виду;
– скорочення пільг;
– зміна порядку нарахування і сплати податку.
Можна виділити кілька сильних і слабких сторін нового порядку оподаткування прибутку. Безумовно прогресивним є затвердження таких положень, які суттєво
зменшують податковий тягар і розширюють стимулюючий
вплив:
– включення до складу валових витрат сум витрат
минулих періодів, які не були враховані; сум
безнадійної заборгованості; сум сплаченого ПДВ
за товари для підприємств, які не є платниками
ПДВ; сум витрат на гарантійний ремонт та заміну
товарів до 10% вартості реалізованих товарів,
термін гарантії яких не минув; витрат на рекламу
(без обмежень у відсотках, як це було раніше);
витрат в зв'язку зі сплатою відсотків за боргами
без обмежень за обліковою ставкою НБУ;
– надання платнику права вибору особливого порядку оподаткування результатів діяльності, що
здійснюється за довгостроковим контрактом;
– звільнення від оподаткування прибутку від реалізації в Україні дитячого харчування, який спрямовано на розширення виробництва цього продукту;
– пільгове (50% ставки) оподаткування прибутку
від реалізації інноваційного продукту;
– надання права зменшення суми валового доходу у
разі затримки оплати покупцем (згідно з порядком, охарактеризованим вище);
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– визнання датою збільшення витрат не дату списання, а дату оплати чи оприбуткування товарів,
робіт, послуг;
– зменшення суми податку на вартість торговельних
патентів;
– віднесення сум простроченої кредиторської заборгованості на державних підприємствах до валових
доходів, а не повне вилучення їх до бюджету, як
це було раніше;
– надання права платникам самостійно проводити
індексацію основних фондів у зв'язку з інфляцією.
Недоліками нового порядку оподаткування є:
– малий (на наш погляд) відсоток дозволених витрат на покращання основних фондів (5% на рік
від їх балансової вартості). Цей відсоток був би
достатнім, якби парк обладнання не був настільки
застарілим. Сьогодні він потребує покращання
майже у повному складі. А при таких нормах цей
процес затягнеться на десятиріччя. Тут, звичайно,
можна зауважити, що витрати на покращання основних фондів можна відносити не тільки на валові витрати підприємств — є й інші джерела. Але у
наших підприємств вони надто обмежені. Стосовно
ж податкових пільг чи податкового кредиту на такі
потреби, то вони не передбачені. Крім того, балансова вартість уже не визначається як первинна, а
значить, п’ятивідсотковий рівень через деякий час
означатиме дуже малу суму. Тим паче, що нові основні фонди будуть вимагати покращення з плином часу, коли їхня балансова вартість, розрахована згідно з новим порядком (за мінусом амортизації) буде вже низькою. Тут хотілося б звернути
увагу на те, що новий порядок розрахунку балансової вартості фактично призводить до збільшення
терміну амортизації, незважаючи на досить високі
норми відрахувань. Це знову ж означає суттєве
дестимулювання процесу оновлення парку обладнання. Скорочення названого терміну могло б до-
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сягатися при збереженні трактування балансової
вартості основних фондів як первинної;
– не передбачено інвестиційного податкового кредиту, а також пільг на частину прибутку, що інвестується (реінвестується) у виробництво. Це свідчить про слабкість регулюючого механізму;
– оподаткування дивідендів за базовою ставкою
30%, що дошкульно впливає на дрібних акціонерів
і відчутно вплине на їхню платоспроможність,
скорочення якої, в свою чергу, вплине на попит, а
отже і на обсяги виробництва;
– відсутність механізму стимулювання науководослідних і дослідно-конструкторських робіт;
– відсутність знижених ставок для механізму стимулювання малого бізнесу, які застосовуються в більшості
країн.
На підтвердження деяких із названих моментів щодо
недоліків нашої системи доцільно було б знову звернутись до зарубіжного досвіду оподаткування. Передусім
зупинимось на досвіді Сполученого Королівства Великобританія. З метою посилення регулюючої ролі податку на
прибуток тут застосовується декілька його ставок. Основною є ставка 33%. Для підприємств малого бізнесу вона
зменшується до 25%. Цікаво, що в цій країні до категорії
малих відносять підприємства не в залежності від кількості працюючих, а в залежності від розміру отриманого
прибутку (до 250-ти тисяч фунтів стерлінгів на рік). Цей
факт дозволяє державі справляти значний регулюючий
вплив на ефективність підприємств. Натомість нафтовидобувні компанії сплачують податок за звичайною ставкою, а потім додатково вносять до бюджету ще 50% доходу, що залишився. Таким чином забезпечується рівномірність розподілу доходів між підприємствами різних галузей.
Французьке законодавство також передбачає декілька ставок податку на прибуток (прибуткового податку з
юридичних осіб). Основною з них є 34%. Є підвищена
ставка — 42%. Прибутки від землекористування та від
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вкладів у цінні папери оподатковуються за ставками від
10% до 24%. Крім того, з метою стимулювання передбачено прямі вирахування з податку 10% від приросту інвестицій у розвиток виробництва і 50% від приросту
вкладень у наукові дослідження.
У Німеччині встановлено пільгову ставку (36% проти
50%) для оподаткування дивідендів, з урахуванням того,
що вони включаються в особисті доходи акціонерів і підлягають оподаткуванню прибутковим податком.
В Іспанії діє знижена ставка (26% проти 35%) для
кооперативів. Крім того, застосовується цікавий механізм
стимулювання розширення виробництва і створення додаткових робочих місць — зменшення оподатковуваної
бази на 15 тисяч песет за створення кожного додаткового робочого місця.
Сполучені Штати Америки посилюють регулюючий
вплив федерального податку на прибуток корпорацій
шляхом його ступінчатого стягнення. Основна ставка —
34%. Але за перших 50 тисяч доларів прибутку сплачується 15% податку, за наступних 25 тисяч доларів —
25%, за залишок поверх зазначених сум —34%. Це особливо справляє благотворний вплив на підприємства малого бізнесу та слугує протидією надмірній концентрації
виробництва і його монополізації. Крім того, у цій країні
корпораціям дозволяється зменшувати податок на прибуток у розмірі 20% приросту затрат на науково-дослідні і
дослідно-конструкторські роботи і 20% затрат на фінансування програм фундаментальних наукових досліджень,
що здійснюються за договорами з університетами.
Відсутність знижених ставок для підприємств малого
бізнесу в Україні частково компенсується існуванням
спрощеної системи оподаткування.
Скористатися спрощеною системою оподаткування,
обліку та звітності мають право:
• юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, якщо у них середньо-облікова чисельність працюючих за рік не перевищує 50 осіб і обсяг
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виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує 1 млн. грн. Такий порядок введено згідно з Указом Президента України "Про
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" №727/98 від З
липня 1998 року (діє в редакції Указу № 746/99 від
28.06.1999р.).
Спрощеною системою не мають права скористатися:
• суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні
особи, на яких поширюється дія Закону України
“Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності”;
• творчі товариства, страхові компанії, банки, інші
фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;
• учасники спільної діяльності, визначеної п.7.7. Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”;
• суб’єкти підприємницької діяльності, у статутному
фонді яких частки, що належать юридичним особам
– учасникам та засновникам даних суб’єктів, які не є
суб’єктами малого підприємництва, перевищують 25 %.
Суб’єкти підприємницької діяльності самостійно обирають спосіб спрощеного оподаткування доходів. Вибір
провадиться один раз і залишається незмінним протягом
звітного року. Суб’єкт підприємницької діяльності, який
перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку і
звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок
єдиного податку:
1) 6% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору
у разі сплати ПДВ згідно з Законом України “Про
податок на додану вартість”;
2) 10% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за винятком акцизного збору
у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
Мале підприємство, яке сплачує єдиний податок, не є
платником таких видів податків і зборів, як:
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– ПДВ, крім випадків, коли юридична особа обрала
спосіб оподаткування доходів за ставкою 6%;
– податок на прибуток підприємств;
– плата за землю;
– збори за спеціальне використання природних ресурсів;
– збір на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування;
– комунальний податок;
– збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;
– збір на видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг.
Для переходу на спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності мале підприємство подає письмову заяву до органу податкової служби за місцем державної реєстрації не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного
звітного (податкового) періоду (кварталу), за умови
сплати всіх податків та обов'язкових платежів, термін
сплати яких настав на дату подання заяви. Органи ДПІ
зобов'язані протягом 10-ти робочих днів видати безоплатно свідоцтво про право сплати єдиного податку або подати письмову мотивовану відмову.
Свідоцтво видається малим підприємствам терміном
на один рік.
Термін сплати єдиного податку – до 20-го числа місяця, наступного за тим, у якому одержано виручку.
Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів від платників розподіляє суму єдиного податку таким чином:
1) до Державного бюджету – 20 %;
2) до місцевого бюджету – 23 %;
3) до Пенсійного фонду України - 42%
4) на обов'язкове соціальне страхування -15%.
Щоквартально, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом, платник подає до органу державної податкової служби розрахунок сплати єдиного
податку, акцизного збору і податку на додану вартість (у
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разі обрання ним єдиного податку за ставкою 6%), а також платіжне доручення про сплату цього податку з відміткою банку про зарахування коштів.
Суб'єкти малого бізнесу, незалежно від технології та
наявності виробництва продукції (робіт, послуг), його матеріаломісткості та кількості здійснюваних за місяць господарських операцій, можуть обирати один із варіантів
ведення спрощеної форми бухгалтерського обліку. Це
може бути проста форма бухгалтерського обліку чи форма обліку з використанням (веденням) регістрів обліку
майна малого підприємства.
Рішення про ведення обліку витрат за статтями калькуляції, видами продукції, за виробничими підрозділами
приймається виключно самим суб'єктом малого бізнесу
(за потребою). Обов’язково суб'єкти малого бізнесу, які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку
та звітності, ведуть касову книгу і книгу обліку доходів і
витрат, в якій у хронологічній послідовності ведуться записи про здійснення господарських операцій, що
відбулися у звітному (податковому) періоді. Ряд податків
(ПДВ (якщо єдиний податок 6%), акцизний збір, прибутковий податок з громадян, інші утримання із заробітної
плати (на пенсійне та соціальне страхування), плата за
торговий патент) платники єдиного податку сплачують
на загальних підставах, тому облік (як бухгалтерський,
так і податковий) цих податків залишається без змін.
Цією системою можуть користуватися і новостворені
підприємства.
Відмовитися від застосування спрощеної системи
оподаткування підприємство може з початку наступного
звітного (податкового) періоду (кварталу), за умови подання заяви до відповідного органу державної податкової
служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення попереднього звітного (податкового) періоду (кварталу).
Щодо ще одного виду податку, який ми відносимо до
особистих, – прибуткового податку з громадян, — слід
відзначити, що він стосується двох організаційно-правових форм підприємницької діяльності:
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– юридичні особи зобов’язані провадити його
утримання із заробітної плати найманих працівників та переказувати до бюджету;
– фізичні особи – суб’єкти підприємницької
діяльності
—
зобов’язані
провадити
його
утримання
із
заробітної
плати
найманих
працівників, а також сплачувати з власних доПлатниками
податку є громадяни України, іноземні
ходів.
громадяни та особи без громадянства, які отримують доходи в Україні.
Податок стягується за прогресивною шкалою ставок
(від 10-ти до 40%). Неоподатковуваний мінімум – 17 грн.
на місяць.
Із сум доходів, одержаних громадянами не за сумісництвом, податок утримується за пропорційною ставкою
20%. Те ж саме стосується і громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні (тобто знаходяться
на її території менше 183-х днів).
Об’єктом оподаткування є сукупний оподатковуваний
доход за календарний рік, який визначається як сума місячних сукупних оподатковуваних доходів, одержаних із
різних джерел на території України та за її межами.
Підприємства провадять утримання податку з найманих працівників згідно із шкалою щомісячно, а в кінці року провадять річний перерахунок за сукупним річним доходом, розбиваючи його на середньомісячні. Такий перерахунок здійснюється до 1 лютого наступного за звітним
року. Якщо працівник мав доходи за сумісництвом, річний перерахунок податку провадиться податковою службою на підставі декларації сумісника. Сумісники зобов’язані подати декларацію до 1 квітня наступного за
звітним року. Юридичні і фізичні особи, які використовують працю сумісників, зобов’язані не пізніше як через 30
днів після виплати їм доходів надіслати до податкових
органів за місцем проживання громадянина відомості про
виплачені суми доходів і суми утриманого з них податку.
Якщо громадянин отримував доходи за кордоном, то
сплачені там суми податку зараховуються при сплаті
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прибуткового податку в Україні, але в сумі, не більшій,
ніж підлягає сплаті за українським законодавством. Для
цього слід подати довідку податкових органів країни, з
якої походять доходи.
Оподаткуванню підлягає доход, одержаний як у грошовій, так і в натуральній формах.
Пільги з прибуткового податку надаються у вигляді
звільнення від оподаткування деяких видів доходу або у
вигляді права на зменшення сукупного оподатковуваного
доходу для відповідної категорії платника.
Основними видами доходів, які звільняються від оподаткування, є:
– допомога по державному соціальному страхуванню (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності) і виплати по державному соціальному забезпеченню;
– суми одержуваних аліментів;
– пенсії;
– компенсаційні виплати в грошовій і натуральній
формах (наприклад, добові за час перебування в
службовому відрядженні);
– доходи громадян від продажу вирощеної в особистому підсобному господарстві сільськогосподарської продукції (рослинної та тваринної) та ін.
Зменшення сукупного оподатковуваного доходу
встановлено в неоподатковуваних мінімумах і провадиться для окремих категорій громадян (інвалідів, постраждалих від Чорнобильської аварії, одного з членів подружжя, що мають дітей, і т. д.).
Переказ податку до бюджету повинен провадитися в
день одержання в установах банків коштів на виплату
заробітної плати працівникам.
Для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, об’єктом оподаткування є різниця між валовим
доходом і документально підтвердженими витратами,
безпосередньо пов’язаними з одержанням доходу. Тому
підприємці-фізичні особи зобов’язані вести облік доходів
і витрат.
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Якщо громадянин займається підприємницькою діяльністю і обрав форму оподаткування звичайну за шкалою, то нарахування податку здійснюється податковими
органами на підставі декларації. Декларація повинна бути подана платником до 1 квітня наступного за звітним
року. При цьому протягом року платники щоквартально
сплачують до бюджету авансові платежі: по 25% річної
суми податку за попередній рік. Якщо підприємець працює перший рік, то авансові платежі складають 25% річної суми податку, обчисленої податковими органами за
оціночним доходом на поточний рік. Авансові платежі
сплачуються у такі терміни: до 15 березня, до 15 травня,
до 15 серпня і до 15 листопада.
Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності
— мають право самостійно обрати спосіб оподаткування
доходів за фіксованим податком (якщо їхні доходи не перевищують 7000 неоподатковуваних мінімумів за останні
12 календарних місяців, а кількість найманих працівників
не більша п’яти).
Розміри фіксованого податку встановлюються за рішенням місцевої Ради у межах від двадцяти до ста гривень за календарний місяць для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність самостійно. Якщо підприємець використовує працю найманих осіб, то за кожного
з працівників він повинен сплатити 50% фіксованого податку.
Доходи громадянина, одержані від здійснення підприємницької діяльності, що оподатковується фіксованим
податком, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року, а
сплачена сума фіксованого податку є остаточною і не
включається до перерахунку загальних зобов’язань такого платника податку або осіб, які перебувають з ним у
трудових відносинах, чи членів його сім’ї, які беруть
участь у підприємницькій діяльності.
Платник фіксованого податку звільняється від ведення обов’язкового обліку доходів і витрат.
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Фізичні особи можуть також обирати форму оподаткування за єдиним податком. Він залежить від виду діяльності та місця її здійснення. Його розмір складає від двадцяти до двохсот гривень на місяць. Якщо фізична особа займається декількома видами діяльності, які дозволено
оподатковувати єдиним податком (але за різними ставками), то вона повинна придбати одне свідоцтво і сплатити
податок у загальній сумі не вище двохсот гривень. Переходячи на спрощену систему, суб’єкт підприємництва повинен подати заяву до податкової інспекції за місцем реєстрації за місяць до початку наступного року за умови
сплати всіх податків та зборів у поточному році.
До особистих податків відносимо також податок із
власників транспортних засобів. Основним документом,
що регламентує порядок обчислення і справляння податку з власників транспортних засобів — є Закон України
від 11.12.1991 р. (у редакції від 18.02.1997 р.,
16.07.1997 р., 13.07.2000 р.), статтею 6 якого встановлено, що юридичні особи, в тому числі іноземні, самостійно обчислюють і визначають суму податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
станом на 1 січня поточного року.
Розрахунок суми податку складається юридичною
особою – платником податку на підставі бухгалтерського
звіту (балансу) станом на 1 січня і подається до органів
ДПС за місцем свого знаходження та місцем постійного
базування транспортних засобів у порядку і строки, визначені органами ДПС , але не пізніше 15 березня.
Сума податку, визначена юридичною особою у розрахунку, складеному станом на 1 січня поточного року,
сплачується щоквартально – рівними частинами, до 15-го
числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Закон не передбачає проведення перерахунку суми
податку і подання податкового розрахунку до органів
ДПС у разі зняття транспортних засобів з обліку чи їх перереєстрації з будь-яких причин протягом року.
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Порядок заповнення Розрахунку податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також його форму затверджено наказом ДПА
України №61 від 16.02.2000 р., зареєстрованим Міністерством юстиції України 01.09.2000 р. №121/4342.
Відповідно до цього Порядку нарахована сума податку, що підлягає сплаті за звітний рік, розбивається платником на чотири рівні частини (кожна по 25% від загальної суми податку підсумкового рядка) і відображається
платником у розрахунку за поквартальними строками
сплати. Розрахунок податку підписується керівником підприємства і головним бухгалтером, затверджується печаткою і подається до відповідного органу ДПС.
За транспортні засоби, зняті протягом року з обліку,
податок не повертається, і перерахунки розміру податку
перед особами у зв'язку з перереєстрацією транспортних
засобів не проводяться.
Стосовно фізичних осіб – власників транспортних засобів слід додати, що вищеназваний податок стягується
під час проходження технічного огляду автомобілів.
Реальні податки передбачають оподаткування майна
згідно з його зовнішніми ознаками. Вони включають до
свого складу земельні податки, домові податки, промислові податки та податки на грошовий капітал. Найпоширенішими з них практично в усіх країнах є земельний та
промисловий податки.
Історично першим вважається земельний податок.
Його виникнення та існування до сьогоднішніх днів
пов’язано з тим, що земля є основним джерелом багатства. На ранніх історичних етапах цей податок справлявся
в натуральній формі. Потім було здійснено перехід до
сплати у грошовій формі. Існує декілька форм обчислення цього податку. Головною з них є обчислення на основі
площі земельної ділянки. Дана форма застосовується і в
Україні. При такому методі обчислення держава диференціює ставки в залежності від родючості ґрунтів та їх місцезнаходження відносно ринків збуту продукції. Також
враховується доходність землі. Однак врахувати повною
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мірою всі ці ознаки не вдається в жодній країні. Наприклад, в Україні до 1997 року діяли фіксовані ставки податку за одиницю площі. При цьому передбачалося, що їхні
межі розроблені з урахуванням родючості ґрунтів за регіонами. В межах населених пунктів ставки різнилися залежно від кількості населення. Але всі ці ставки недостатньо враховували місцезнаходження ділянки відносно
ринку збуту продукції. Наприклад, у населених пунктах
чисельністю 1тис.чол. і кілька млн. чол. ставки плати за
землю різнилася лише в три рази.
Разом з тим, диференційна рента від цих ділянок,
пов’язана з місцезнаходженням ділянки відносно ринку
збуту, різнилася інколи в десятки разів. Тому в 1997 році
для розв’язання цієї проблеми було здійснено перехід до
оподаткування землі згідно з грошовою оцінкою, хоча
фіксовані ставки за одиницю площі збереглися для земель, грошову оцінку яких не проведено. Як і в більшості
країн, методика грошової оцінки не повністю враховує різницю в ренті.
Якщо в цілому порівняти земельні податки з іншими,
то вони не мають суттєвих недоліків, але водночас мають цілий ряд переваг:
1. Кожен сплачує цей податок залежно від свого володіння. Тому в даному випадку найбільш чітко
дотримані принципи соціальної справедливості.
2. Щоб сплатити даний податок, на землі необхідно
вести господарство. В цьому проявляється стимулююча функція податку.
3. Це податок, від якого практично не існує способів
ухилення.
Нині в Україні плата за землю сплачується або власниками ділянки, або землекористувачами.
Платниками є як юридичні, так і фізичні особи.
Ставки податку встановлюються:
a) у відсотках до грошової оцінки;
b) у копійках за одиницю площі в залежності від
типу землі.
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Найвища ставка характерна для земель населених
пунктів, які знаходяться в користуванні підприємств, та
для земель природоохоронних зон, що також передані у
користування. Але ще до сьогоднішнього дня в Україні
повністю не завершено грошову оцінку земель. Тому
тимчасово для земель, які ще повністю не оцінені, застосовують фіксовані ставки податків у копійках за м2 .
При стягненні плати за землю у курортних населених
пунктах застосовують підвищені коефіцієнти.
Пільги з плати за землю не так часто змінюються, як
з інших податків і є більш усталеними. Можна виділити
три основні групи пільг:
1) для ділянок загальнодержавного, соціального та
культурного, природничого призначення (заповідники,
ботанічні сади, зоопарки і т.д.);
2) для деяких, визначених законом установ (науково-дослідні та навчальні заклади сільськогосподарського
призначення, місцеві органи влади, органи прокуратури
дитячі санаторно-курортні, оздоровчі заклади, вітчизняні
заклади освіти, культури, охорони здоров’я, релігійні організації, що займаються підприємницькою діяльністю);
3) для фізичних осіб (пенсіонери, інваліди І – ІІ груп,
постраждалі від Чорнобильської катастрофи і т.д.).
Податок сплачується до 15 числа місяця, наступного
за звітним.
Надходження від цього податку повністю зараховуються
до місцевих бюджетів і мають цільове призначення. Вони
можуть використовуватися лише на такі цілі:
1) Фінансування заходів з охорони земель та підвищення їх родючості.
2) Ведення земельного кадастру, землеустрій та моніторинг земель.
3) Створення земельного інноваційного фонду.
4) Компенсація власникам витрат, пов’язаних із консервацією земель не з їх вини.
5) Проведення земельної реформи.
Податок на промисел стягується з різних видів промислів, які приносять доход. Метою введення цього по-
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датку в Україні було поповнення місцевих бюджетів за
рахунок оподаткування таких доходів фізичних осіб, які,
як правило, не оподатковуються іншими видами податків, оскільки податковим адміністраціям важко проконтролювати їх отримання.
Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України
"Про податок на промисел" платниками цього податку є
громадяни України, іноземці та особи без громадянства —
ті, що постійно проживають в Україні, і ті, що не мають
постійного місця проживання, — за умови, що вони не
зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності і
здійснюють несистематичний (не більше чотирьох разів
протягом календарного року) продаж виготовленої, переробленої або придбаної продукції, речей, товарів.
Не належать до платників податку на промисел громадяни, які здійснюють діяльність від імені іншої особи,
будучи при цьому найманими працівниками; фізичні особи—суб'єкти підприємницької діяльності; громадяни, що
здійснюють продаж особистої власності через державний
або приватний нотаріат чи біржу; громадяни, які продають продукцію тваринництва, рослинництва, вирощену
на присадибній (дачній, садовій) ділянці, в особистому,
підсобному господарстві, а також реалізують товари через мережу комісійної торгівлі.
Якщо громадяни здійснюють продаж продукції, товарів більше чотирьох разів протягом календарного року,
то вони зобов'язані зареєструватися як суб'єкти підприємницької діяльності.
Отже, якщо громадянин вирішив здійснювати продаж
продукції або товарів, він повинен звернутися до державної податкової інспекції за місцем проживання або за місцем здійснення продажу товарів (продукції), якщо він не
має постійного місця проживання, для того, щоб отримати одноразовий патент на торгівлю. Для одержання одноразового патенту громадянин подає декларацію, у якій
вказує свої паспортні дані, а також найменування товару,
його кількість і продажну вартість. У декларації, крім цього, зазначається термін реалізації товару (продукції).
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Відповідно до Декрету "Про податок на промисел"
торгівля товарами може здійснюватися протягом трьох
або семи днів.
Ставка податку на промисел встановлена у розмірі
10% від вартості товару, зазначеної у декларації, якщо
продаж здійснюється до трьох днів, і 20% — якщо його
продаж здійснюється до семи днів. У будь-якому випадку
вартість одноразового патенту не може бути меншою від
одного неоподатковуваного мінімуму, тобто менше 17-ти
гривень.
Громадянин повинен представити податковій інспекції, якій подавав декларацію, квитанцію про сплату відповідної суми. Після цього йому при пред'явленні паспорта видається одноразовий патент, за що громадянин розписується у спеціальному журналі. Патент дає право
здійснювати продаж товарів (продукції) у терміни, зазначені в ньому. Квитанція про сплату залишається в державній податковій інспекції і додається до декларації.
Контроль за дотриманням торгівлі за одноразовими
патентами покладається на державні податкові інспекції
та органи внутрішніх справ.
Громадяни, що здійснюють продаж товарів (продукції), зобов'язані пред'являти одноразові патенти на вимогу зазначених контролюючих органів.
У випадку порушення громадянином зазначених правил посадовими особами податкових інспекцій або органів внутрішніх справ складається протокол про адміністративне правопорушення. На таких громадян, згідно з
постановою начальника державної податкової інспекції
або його заступника, накладається адміністративний
штраф у розмірі від одного до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (від 17 до 170 грн.). Якщо
порушення здійснені громадянином повторно, протягом
12 місяців після накладення адміністративного штрафу,
розмір штрафу становить від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340
грн.).
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Варто зауважити, що Декретом не передбачене таке
порушення, як зміна продажної вартості товарів у процесі
їх реалізації.
Податки на промисел також зараховуються до місцевих бюджетів.
Податок на грошовий капітал поширюється на кошти,
вкладені в цінні папери з урахуванням доходу від них.
Найчастіше оподатковується доход. В Україні цей податок не діє, хоча оподатковуються дивіденди, що фактично є елементом податків на грошовий капітал.

ТЕМА 4. ІНШІ ПОДАТКИ, ЗБОРИ ТА
ОБОВ’ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ СУБ’ЄКТІВ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
• Платежі за ресурси та послуги
• Збори до цільових фондів
• Місцеві податки та збори
Природні ресурси є власністю держави. За їх використання держава як власник стягує плату. Призначення
цієї плати полягає у покритті видатків на можливе відтворення та забезпечення ефективності використання
цих ресурсів. Як і податки, такі платежі є обов’язковими.
Але, на відміну від податків, вони передбачають еквівалентність. Відчутної фіскальної ролі вони не відіграють.
Основними видами платежів за ресурси та послуги є:
збір за спеціальне використання лісових ресурсів (лісовий доход); збір за спеціальне використання водних ресурсів (плата за воду); збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету; рентна
плата за нафту і газ; відрахування від плати за транзит
природного газу, нафти і аміаку; платежі за користування надрами; державне мито; єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України. Охарактеризуємо найбільш значні з наведених.
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.
Цей збір введено з метою мобілізації коштів для відтво-
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рення лісового фонду, поліпшення його якісного складу,
забезпечення дотримання правил експлуатації лісів.
Спеціальне використання лісових ресурсів включає
такі види діяльності:
• заготівля деревини під час рубок головного користування;
• заготівля живиці;
• заготівля другорядних лісових матеріалів (пень,
луб, кора, деревна зелень);
• побічні лісові користування (випасання худоби,
розміщення пасік, заготівля сіна).
Плата справляється за встановленими таксами або у
вигляді орендної плати чи доходу, одержаного від реалізації лісових ресурсів на конкурсних умовах.
Лісові ресурси поділяють на ресурси державного і місцевого значення. До ресурсів державного значення відносять деревину від рубок головного користування і живицю. Такси на них затверджує Кабінет Міністрів України.
До лісових ресурсів місцевого значення належать другорядні лісові матеріали та лісові ресурси, віднесені до побічних лісових користувань. Такси на них встановлюються обласними адміністраціями.
Використання лісових ресурсів здійснюється на відведеній ділянці. Документом, який дозволяє лісокористування, є лісорубний квиток (ордер) або лісовий квиток.
Такси на деревину лісових порід, що відпускається
на пні, застосовуються з урахуванням розподілу лісів за
лісотаксовими поясами і розрядами, видами основних
порід лісу, якістю деревини та асортиментом ділової деревини.
У разі застосування конкурсних умов реалізації лісових ресурсів та у випадку оренди збір та орендна плата
за них встановлюється не нижче діючих такс.
Колективні, приватні підприємства і громадяни сплачують до бюджету збір у момент одержання лісорубного
квитка (ордера). Державні та громадські лісозаготівельні
організації і підприємства сплачують плату за відпуск деревини на пні вісім разів на рік: 15 лютого – 15, 15 бе-
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резня – 10, 15 квітня – 10, 15 червня – 10, 15 липня –
10, 15 вересня – 15, 15 листопада – 15 і 15 грудня –
15 відсотків річної суми платежу.

Збір за спеціальне використання водних ресурсів.
Платниками збору є суб’єкти підприємницької діяльності, що використовують водні ресурси та користуються
водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту.
Збір обчислюється виходячи з фактично спожитого
обсягу води з урахуванням обсягу втрат води в системах
водопостачання платників за ставками в копійках за кубічний метр.
Підприємства гідроенергетики та водного транспорту
обчислюють збір, виходячи з:
• обсягу води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій;
• тоннаж-діб експлуатації вантажних самохідних
і несамохідних суден;
• місце-діб експлуатації пасажирських суден.
За користування водами для потреб гідроенергетики
ставки збору встановлено в копійках за 100 кубічних
метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій; за користування водою для потреб водного транспорту – в копійках за одну тоннаж-добу експлуатації
вантажних суден та одне місце-добу експлуатації пасажирських суден.
На використання водних ресурсів встановлюються
обмеження (ліміти).
Якщо вода споживається платником у межах встановленого ліміту, збір за спеціальне використання водних
ресурсів відноситься на валові витрати виробництва щодо оподаткування прибутку та на собівартість продукції
(робіт, послуг) платника. Якщо ж вода споживається поверх ліміту – збір справляється у п’ятикратному розмірі і
відноситься за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні платника.
На користування водами для потреб гідроенергетики
і водного транспорту ліміти не встановлюються.
Збір не справляється:
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за воду, що використовується для задоволення
питних і санітарно-гігієнічних потреб населення;
• за воду, що використовується для протипожежних
потреб;
• за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів тощо.
Суми збору за спеціальне використання водних ресурсів розподіляються таким чином:
– за ресурси загальнодержавного значення – 80%
зараховується до Державного бюджету України і
20% – до місцевих бюджетів (територіальних громад);
– за ресурси місцевого – 100% зараховується до
бюджетів територіальних громад;
– збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту – 100% до Державного бюджету України.
•

Збір за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету.
Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету, призначений для розвитку
мінерально-сировинної бази країни. Він справляється з
суб’єктів підприємницької діяльності, які видобувають
корисні копалини на раніше розвіданих родовищах, а також на розташованих у межах території України, її континентального шельфу та на виключної (морської) економічної зони родовищах з попередньо оціненими запасами,
які за згодою зацікавлених надрокористувачів передані
їм для промислового освоєння. Цей збір у повному обсязі
зараховується до Державного бюджету України.
Нормативи збору встановлюються окремо для кожного виду корисних копалин чи груп близьких за призначенням корисних копалин у гривнях до одиниці видобутку чи погашення у надрах запасів корисних копалин. Обсяг погашення запасів корисних копалин визначається як
сума обсягів видобутих корисних копалин та фактичних
їх втрат у надрах під час видобування.
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Нормативи збору індексуються з урахуванням офіційно встановленого індексу інфляції.
Якщо геологорозвідувальні роботи були виконані частково за рахунок власних коштів надрокористувача, а
частково – за рахунок Держбюджету, то користувачі
сплачують цей збір із застосуванням до нього коефіцієнта залежно від обсягу виконаних власним коштом розвідувальних робіт.
Збір за виконані геологорозвідувальні роботи справляється з дати початку видобутку корисних копалин.
Сплачені суми відносяться до валових витрат при оподаткуванні прибутку та списуються на собівартість продукції надрокористувача.
Збір за виконані геологорозвідувальні роботи сплачується до бюджету авансовими платежами. Якщо сума
збору за минулий місяць складала більше десяти тисяч
гривень – авансові платежі сплачуються подекадно - до
13-го, 23-го числа поточного місяця і до 3-го числа наступного місяця. При цьому авансова сума розраховується, виходячи з кількості видобутих корисних копалин за
кожну минулу декаду. Якщо сума збору за минулий місяць становила менше десяти тисяч гривень – авансові
платежі сплачуються до 15-го числа наступного за звітним місяця, виходячи з фактичної кількості видобутих
корисних копалин за кожний минулий місяць. По закінченні кварталу, півріччя, 9-ти місяців і року платники
обчислюють повну суму збору наростаючим підсумком з
початку року, виходячи з фактичної кількості видобутих
корисних копалин. Переказ коштів провадиться в
п’ятиденний термін з дати, встановленої для подання фінансової звітності.

Рентна плата за нафту і газ.
Платниками цього збору є нафтогазовидобувні підприємства, які здійснюють видобуток на території України. Ставки рентної плати за нафту і природний газ, що
видобуваються в Україні, затверджуються Міністерством
економіки України, Міністерством фінансів України разом
з Державним комітетом нафтової, газової та нафтопере-
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робної промисловості України і періодично переглядаються. Їх встановлено у розрахунку за 1 тонну нафти та за
1000 куб. метрів газу.
Рентна плата включається до оптової відпускної ціни
на нафту і природний газ (без ПДВ) у національній валюті України за офіційним валютним курсом до долара США
на дату відпуску продукції нафтогазовидобувними підприємствами.
Датою відпуску продукції вважається:
• для
нафти, що відвантажується залізничним
транспортом, – дата виписування залізничної квитанції на маршрут чи групу вагонів;
• для нафти, що відвантажується трубопровідним
транспортом, – дата оформлення акта прийманняздавання на пунктах здавання нафти;
• для газу – дата оформлення акта прийманняздавання на пунктах заміру газу.
Рентна плата вноситься до Державного бюджету
України. Її сума визначається нафтогазовидобувними
підприємствами, виходячи з фактично оплачених споживачами обсягів нафти і газу та ставок рентної плати.
Сплата провадиться щодекадно авансовими платежами –
15-го і 25-го числа поточного місяця – за першу і другу
декади, 5-го числа наступного місяця – за решту днів звітного місяця.
Стосовно державного мита і єдиного збору, який
справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, то вони сплачуються суб’єктами підприємницької діяльності не регулярно, а лише епізодично (при
вчиненні відповідних дій, оформленні договорів майнового характеру, реєстрації тощо). Порядок справляння достатньо повторити з курсу “Податкова система України”.

Збір на обов’язкове державне
пенсійне страхування.
Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування
призначений для наповнення Пенсійного фонду України,
тобто його справляння має соціальну мету. Справляння
цього збору провадиться за двома напрямками:
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з роботодавців залежно від їхньої витрат на оплату праці найманих працівників (у вигляді нарахувань);
• з найманих працівників залежно від їх зарплатні
(у вигляді утримань).
Суб’єкти підприємницької діяльності (фізичні та юридичні особи), які використовують працю найманих працівників, сплачують цей збір за ставкою 32% від фактичних витрат на оплату праці. Підприємствами і організаціями, де працюють інваліди, збір на обов’язкове державне
пенсійне страхування сплачується за ставкою 4% від фактичних витрат на оплату праці інвалідів та за ставкою
32% від фактичних витрат на оплату праці інших працівників. Для підприємств Всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не
менше 50% загальної чисельності працюючих, збір визначається за ставкою 4% від фактичних витрат на оплату праці всіх працівників.
Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності
— також сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування за ставкою 32% від своїх оподатковуваних доходів.
Із заробітної плати найманих працівників утримується збір у таких розмірах:
• 1% від сукупного оподатковуваного доходу (зарплати та інших виплат, що підлягають оподаткуванню прибутковим податком), якщо такий доход
не перевищує 150 грн на місяць;
• 2% від сукупного оподатковуваного доходу (зарплати та інших виплат, що підлягають оподаткуванню прибутковим податком), якщо такий доход
перевищує 150 грн на місяць.
Юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з
купівлі-продажу валют, сплачують збір на обов’язкове
державне пенсійне страхування за ставкою 1% від суми
названої операції. Суб’єкти підприємницької діяльності,
які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота
•
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(крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, сплачують 5% від вартості реалізованих виробів.
Також цей збір сплачують юридичні та фізичні особи
при відчуженні легкових автомобілів (крім авто для забезпечення інвалідів та отриманих у спадок) у розмірі
3% від вартості автомобіля.
Суб’єкти підприємницької діяльності – виробники та
імпортери тютюнових виробів сплачують 1,5 грн. збору
за 1000 шт. сигарет без фільтру і 2,5 грн. за 1000 шт.
сигарет з фільтром.
Якщо суб’єкт підприємницької діяльності купує нерухоме майно, то збір стягується за ставкою 1% від вартості, зазначеної в договорі купівлі-продажу.
Стягнення збору також провадиться з фізичних та
юридичних осіб, що користуються послугами стільникового рухомого зв’язку, та з операторів цього зв’язку, які
надають свої послуги безоплатно, – у розмірі 6% від вартості оплачених послуг (будь-яких по стільниковому рухомому зв’язку).
Сплата сум збору провадиться одночасно з отриманням коштів в установах банку на оплату праці.
Збір на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні введено з метою покриття витрат держави у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності громадян,
виплатою допомоги при народженні та похованні громадян, безробіттям громадян, нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями, які спричинюють втрату працездатності.
Внески на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, сплачуються таким чином:
• роботодавцями – 2,5% суми фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників;
• найманими працівниками – 0,25% суми оплати
праці, якщо зарплата нижча 150 грн., і 0,5% –
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якщо зарплата перевищує 150 грн.;
фізичними особами – суб’єктами підприємницької
діяльності – 3% оподатковуваного доходу.
• Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття сплачуються у таких розмірах:
• роботодавцями – 2,5% від суми фактичних витрат
на оплату праці найманих працівників;
• найманими працівниками – 0,5% від суми оплати
праці;
• фізичними особами–суб’єктами підприємницької
діяльності – 3% оподатковуваного доходу.
Страхові тарифи на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності, встановлені відповідним Законом
України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності” від 22.02.2001р.
Вони залежать від класів професійного ризику виробництва (ст. 1 Закону) і варіюються від 0,84% до 13,8%
фактичних витрат на оплату праці.
Сплата сум збору провадиться одночасно з отриманням коштів в установах банку на оплату праці.
•

Витрати на сплату всіх зазначених зборів до цільових фондів
відносяться платниками на валові витрати при оподаткуванні прибутку та списуються на собівартість продукції
(робіт, послуг).
Місцеві податки і збори вводяться за рішенням органів місцевого самоврядування. Конкретні розміри ставок,
пільги та порядок сплати визначаються ними ж у межах,
визначених чинним законодавством України.
На території України застосовуються такі два місцеві
податки і цілий ряд зборів:
– комунальний податок;
– податок з реклами;
– готельний збір;
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–
–
–
–
–
–
–
–

збір за парковку автомобілів;
ринковий збір;
збір за видачу ордера на квартиру;
збір з власників собак;
курортний збір;
збір за участь у бігах на іподромі;
збір за виграш на бігах;
збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі
на іподромі;
– збір за право використання місцевої символіки;
– збір за право проведення кіно- і телезйомок;
– збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей;
– збір за проїзд територією прикордонних областей
автотранспортом, що їде за кордон;
– збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі;
– збір за право використання суб'єктами підприємницької діяльності приміщень, пов'язаних з їх діяльністю, які знаходяться у центральній частині населеного пункту, та у будинках, що є пам'ятками
історії та культури.
Охарактеризуємо ті з названих податків і зборів, які
стосуються переважної більшості суб’єктів підприємницької діяльності.
Комунальний податок сплачують суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи. Його розмір не
повинен перевищувати 10% фонду заробітної платні,
обчисленого шляхом множення кількості працюючих на
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Цей податок є найбільш поширеним місцевим податком в Україні.
Податок з реклами стягується при сплаті послуг за
розміщення реклами. Реклама – це передача інформації з
комерційною метою. Тобто така інформація містить характеристику зовнішніх та якісних ознак, призначення товару. Об'єктом оподатковування є вартість послуг за
встановлення і розміщення реклами. Розмір податку не
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повинен перевищувати 0,1% вартості послуг за розміщення одноразової реклами і 0,5 % – за розміщення реклами на тривалий час.

Податок може стягуватися при розміщенні реклами в засобах масової інформації, на афішах, плакатах, рекламних
щитах, транспорті, інших технічних засобах, на майні та
одязі, при виготовленні спеціальних буклетів та іншої друкованої продукції.
Ринковий збір сплачується як фізичними особами (суб'єктами підприємницької діяльності), так і громадянами, що торгують без державної реєстрації (мають одноразовий патент
про сплату податку на промисел або торгують сільгосппродукцією, вирощеною у власному підсобному господарстві).
Ринковий збір стягується адміністрацією ринку і
включається до вартості плати за торгове місце. Максимальний розмір ринкового збору з громадян не повинен
перевищувати 20% мінімальної заробітної плати. Адміністрація ринку зобов'язана видати кожному громадянину
платіжний документ, у якому вказується не тільки сума
плати за торгове місце, а й розмір ринкового збору.
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі стягується з громадян, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари залежно
від площі торгового місця, його територіального розміщення і виду продукції. Ставки встановлюються місцевими органами влади, але граничний розмір цього збору не
повинен перевищувати 20 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (340 грн.) для суб'єктів постійного
здійснення торгівлі в спеціально відведених для цього місцях і одного неоподатковуваного мінімуму (17 грн.) у
день здійснення разової торгівлі.
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ1
СЕМІНАР 1. ПОДАТКИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ.
ПОДАТКОВА СИСТЕМА
Мета:
Засвоєння студентами теоретичних знань з вивчення
таких складних економічних явищ, як податки, податкова система, економічна ефективність виробництва та система зв’язків між цими категоріями.
Виховна мета:
Усвідомлення майбутніми працівниками податкової
служби такого важливого інструменту державної політики, як податки. Розуміння крилатого вислову Б.Франкліна: “Вмирати і сплачувати податки – доля кожного”.
Міжпредметні зв’язки:
Політекономія;
Макроекономіка;
Мікроекономіка;
Податкова система України;
Бухгалтерський облік;
Економіка підприємства.
План заняття:
Організаційна частина:
•
оформлення журналу;
•
перевірка присутності студентів на занятті.
Мотивація пізнавальної діяльності:
•
повідомлення теми і мети заняття;
•
повідомлення плану заняття.
Письмове опитування у формі тестових завдань з теми,
час проведення – 10 хвилин.
1

Задачі й завдання розроблено на основі:
Білик М.Д., Золотко І.А. Податкова система України: Навч.метод. посібник для самост. вивч. дисц. –К.: КНЕУ.–192с.
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Застосування роздаткового матеріалу та засобів наочного
навчання у вигляді карток, що містять:
схеми класифікації податків за різними ознаками
(додаток № 1);
таблиці з принципами оподаткування за А.Смітом та
Вагнером (додаток № 2);
графічне зображення кривої Лаффера (додаток
№ 3).
Усне опитування за питаннями:
1. Податки та історія їх становлення.
2. Податкова система.
3. Вплив податків на обсяги виробництва.
Заслуховування рефератів.
Підведення підсумків.
– Короткий висновок з кожного виступу студентів із
вказівками на позитивні та негативні сторони, оцінка виступу;
– коментоване виставлення оцінок;
– загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно доопрацювати;
– рекомендація літератури для подальшого поглибленого вивчення окремих важливих питань семінару;
– оголошення теми наступного семінарського заняття та перелік питань, які будуть на ньому розглянуті.

Теми для написання рефератів
Історичний розвиток форм оподаткування.
Зародження держави і податків.
Дискусійні питання функцій податків.
Податкова система держави як показник її економіко-соціального розвитку.
 Етапи становлення податкової системи в Україні.
 Історія становлення міжбюджетного розподілу
податків в Україні.
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Рекомендована література
Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, АДПС України, 2001. – 362 с.
Мельник П.В. Оподаткування та податкове регулювання виробництва. – Одеса: Астропринт, 1999. – 124 с.
Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для
вузов / Под ред. проф. В.Г.Князева, проф. Д.Г.Черника.
– М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 191 с.
Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС.
– 2000. – 416 с.
Опарін В.М. Фінанси (загальна частина) Навчальний
посібник.– К.: КНЕУ, 1999. – 164 с.
Налоги и налогообложение / Под ред. И.Г.Русаковой
и др. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
Юткина Т.Ф. Налоги и налообложение. – М.: Финансы, 1998.
Кучерявенко Н.П. Налоговое право. – Харьков: Консум, 1998.
Держава – податки – бізнес: Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки: Монографія /
Суторміна В.М. Федоров В.М. Андрущенко В.Л. – К.: Либідь, 1992.

Рекомендації щодо підготовки
Готуючись до семінару, необхідно:
звернути увагу на те, що він охоплює першу тему
лекційного курсу “Податки та оподаткування. Податкова система”;
повторити такі поняття, як податок; історія його походження; функції, які виконують податки; принципи, за якими має бути побудована податкова система в кожній країні;
ознайомитись з поняттям податкової системи та різних підходів до її визначення за посібником з даного курсу;
розглянути класифікацію податків за різними ознаками, користуючись як посібником для самостійної
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роботи з курсу, так і іншими рекомендованими вище
джерелами;
ознайомлюючись з літературою, звернути увагу на
досвід зарубіжних країн при вивченні такого складного явища, як оподаткування, враховуючи при
цьому, що відомі економісти світу мають різні точки
зору стосовно розуміння сутності податків; слід відзначити, що цей матеріал вивчався раніше в різних
курсах, тому необхідно повторити й систематизувати отримані раніше знання (“Податкове право”,
“Державні фінанси”, “Податкова система”), узагальнюючи їх для подальшого використання в майбутній
практичній роботі.
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Рекомендовані завдання
для тестового контролю знань до теми:
ПОДАТКИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ.
ПОДАТКОВА СИСТЕМА
1) Принципи побудови системи оподаткування за

А.Смітом:
А. Справедливість, визначеність, зручність, економія.
Б. Рівність, соціальна справедливість, компетенція,
єдиний підхід.
В. Обов’язковість, рівнозначність, стабільність,
єдиний підхід.
Г. Доступність, рівномірність сплати, економічна
обґрунтованість.
2) Непрямими податками є:
А. Фіскальна монополія
Б. Податок на прибуток.
В. Майновий податок.
Г. Подушний податок.
3) До прямих податків належать:
А. Податок на майно.
Б. Податок з продажів.
В. Податок з купівель.
Г. Фіскальні монополії.
4) За рівнем встановлення податки поділяються на:
А. Місцеві та загальнодержавні.
Б. Розкладні та окладні.
В. Особисті та реальні.
Г. Прямі та непрямі.
5) За формою оподаткування податки поділяються на:
А. Місцеві та загальнодержавні.
Б. Розкладні та окладні.
В. Особисті та реальні.
Г. Прямі та непрямі.
6) За економічним змістом об’єкта оподаткування по-

датки поділяються на:
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А.
Б.
В.
С.

На доходи, на майно, на витрати (споживання).
Розкладні та окладні.
Реальні та особисті.
На грошовий капітал.

7) За способом стягнення податки поділяються на:
А. Місцеві та загальнодержавні.
Б. Розкладні та окладні.
В. Особисті та реальні.
Г. Прямі та непрямі.
8) До реальних податків належать:
А. Прибутковий, на майно, на витрати, з продажів
Б. Подушний, на спадщину та дарування, на додану вартість.
В. Майновий, прибутковий, подушний, з обороту.
С. Земельний, промисловий, домовий, на грошовий капітал.
9) До особистих податків належать:
А. Прибутковий, на майно, на витрати, з продажів.
Б. Подушний, прибутковий, майновий, на спадщину та дарування.
В. Майновий, прибутковий, подушний, з обороту.
С. Земельний, промисловий, домовий, на грошовий капітал.
10) До загальних акцизів належать:
А. Фіскальні монополії.
Б. Податок з обороту.
В. Акцизний збір.
С. Майнові податки.
11) До універсальних акцизів належать:
А. Податок з продажу.
Б. Податок з обороту.
В. Акцизний збір.
С. ПДВ.
12) Неперекладні податки – це:
А. Податок з продажів.
Б. Податок з оборотів.
В. Фіскальні монополії.
Г. Податок на промисел.
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13) Перекладні податки – це:
А. Податок на прибуток.
Б. Податок з продажів.
В. Податок на спадщину.
Г. Земельний податок.
14) Реальні податки – це такі, що:
А. Передбачають оподаткування обєкта за зовнішніми ознаками.
Б. Встановлюються персонально для конкретного
платника.
С. Передбачають стягнення порядку із сукупного
доходу платника.
Г. Встановлюються в цінах товарів та послуг.
15) Особисті податки – це такі, що:
А. Встановлюються персонально для конкретного
платника.
Б. Передбачають оподаткування об’єкта за зовнішніми ознаками.
В. Встановлюються в цінах товарів та послуг.
Г. Прямо не залежать від доходу платника.
16) Прямі податки – це такі, що:
А. Встановлюються в цінах товарів та послуг.
Б. Встановлюються безпосередньо щодо платника.
В. Не залежать від масштабів обєкта оподаткування.
Г. Прямо не залежать від доходу платника.
17) Непрямі податки – це такі, що:
А. Встановлюються безпосередньо щодо платника.
Б. Встановлюються персонально для конкретного
платника.
В. Передбачають оподаткування обєкта за зовнішніми ознаками.
Г. Встановлюються в цінах товарів та послуг.
18) Непрямі податки переважають над прямими:
А. В країнах з низьким життєвим рівнем населення.
Б. При зростанні рівня податкових надходжень у
країні.
В. В країнах з розвинутою ринковою економікою.
Г. При відсутності інфляційних процесів у країні.
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СЕМІНАР 2. НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стягнення ПДВ в Україні
Мета:
Засвоєння студентами теоретичних знань з теми:
“Стягнення ПДВ в Україні”; порівняння механізму стягненням даного виду податку в Україні та в різних країнах
світу; визначення проблемних питань щодо стягнення
податку на додану вартість на перехідному етапі розвитку економіки в країні; набуття практичних навичок за
питаннями нарахування та сплати ПДВ юридичними особами та фізичними особами – суб’єктами підприємницької
діяльності.
Виховна мета:
Формування основних рис майбутнього працівника
податкової служби, який вміє використати набуті практичні навички для попередження та виявлення порушень
при визначенні платниками податків податкового зобов’язання, податкового кредиту та бюджетного відшкодування з податку на додану вартість.
Міжпредметні зв’язки:
Податкова система України;
Бухгалтерський облік;
Економіка підприємства.
План заняття:
Організаційна частина:
оформлення журналу;
перевірка присутності студентів на занятті.
Мотивація пізнавальної діяльності:
повідомлення теми і мети заняття;
повідомлення плану заняття.
Застосування роздаткового матеріалу та засобів наочного
навчання у вигляді карток, що містять:
методику визначення ПДВ за різними методами
(додаток № 4 );
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блок-схему ПДВ (додаток № 5);
Усне опитування за питаннями:
1. База та об’єкт оподаткування загальних акцизів.
2. Відмінності визначення бази та об’єкта оподаткування ПДВ у різних країнах.
3. Порядок подання–прийняття звітності з питань нарахування та сплати загальних акцизів підприємствами
та фізичними особами.
4. Порядок і терміни сплати загальних акцизів підприємствами у різних країнах Західної Європи та в Україні.
5. Облік платників та сум надходжень загальних акцизів податковими службами різних країн.
6. Контроль податкових служб за повнотою, своєчасністю сплати та ухиленням від загальних акцизів у різних країнах.
7. Порядок нарахування та сплати ПДВ.
Рішення задач.
Роздаються картки з умовами задач та бланки податкової декларації з податку на додану вартість кожному студенту. Один із студентів біля дошки
розв’язує задачі. Заповнюється податкова декларація.
Заслуховування рефератів.
Підведення підсумків:
короткий висновок по кожному виступу студентів
(курсантів) з вказівками на позитивні та негативні
сторони, оцінка виступу;
коментоване виставлення оцінок;
загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно доопрацювати;
рекомендація літератури і посібників для подальшого поглибленого вивчення окремих важливих питань семінару;
оголошення теми наступного семінарського заняття
та перелік питань, які будуть на ньому розглянуті.
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Теми для написання рефератів














Історичний розвиток форм оподаткування.
Дискусійні питання функцій податків.
Проблеми класифікації податків.
Сучасні
підходи
до трактування
принципів
оподаткування.
Вплив непрямих податків на процеси ціноутворення.
Податкова політика та інфляція.
Сутність податку на додану вартість, його
зародження і розвиток.
Передумови введення ПДВ в Україні.
Історія становлення ПДВ в Україні.
Проблеми діючої системи оподаткування доданої
вартості.
Вдосконалення механізму справляння ПДВ в Україні.
ПДВ у системі універсальних акцизів.
Роль ПДВ у доходах бюджету.

Рекомендована література
Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, АДПС України, 2001. – 362 с.
Мельник П.В. Оподаткування та податкове регулювання виробництва. – Одеса: Астропринт, 1999. – 124с.
Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для
вузов / Под ред. проф. Князева В.Г., проф. Черника Д.Г.
– М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 191 с.
Закон України “Про податок на додану вартість” (із
змінами і доповненнями). – Київ, 3 квітня 1997р.
Мельник П.В., Данілов О.Д., Ходаківська В.П., Вдовиченко М.І., Синцова О.О. Сучасні підходи до трактування принципів оподаткування. Податкова система
України. Практикум: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 25 с.
Все про податки: Довідник / Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492с.
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Рекомендації щодо підготовки
Даний семінар охоплює тему курсу “Непряме оподаткування підприємницької діяльності”. Розглядаються загальні (універсальні) акцизи. При підготовці до семінару
слід звернути особливу увагу на основні характеристики
непрямих податків, на їх переваги та недоліки. Далі слід
проаналізувати необхідність введення ПДВ, зважаючи на
історію його походження та швидкість поширення в Європі. Після цього перейти до розгляду ПДВ як головного
непрямого податку в Україні і основного джерела наповнення доходної частини бюджету. Необхідно також звернути особливу увагу на те, який механізм оподаткування
ПДВ у різних країнах світу, зробити порівняльний аналіз
з порядком оподаткування, який діє в нашій країні. Усі ці
питання висвітлені у відповідній темі лекційного курсу,
посібнику для самостійної роботи та у наведених вище
літературних джерелах.
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СЕМІНАР 3. СПЕЦИФІЧНІ (ІНДИВІДУАЛЬНІ)
АКЦИЗИ
Мета:
Засвоєння студентами та курсантами теоретичних
знань з теми, порівняння стягнення даного виду податку в
Україні та в різних країнах світу; визначення важливості
значення стягнення акцизного збору на перехідному етапі
розвитку економіки в країні; набуття практичних навичок
з питань нарахування та сплати акцизного збору по вітчизняних та імпортних товарах.
Виховна мета:
Усвідомлення студентами та курсантами регулюючого
механізму другого за значимістю непрямого податку в
Україні та важливості заходів держави стосовно удосконалення оподаткування підакцизних товарів.
Міжпредметні зв’язки:
Податкова система України;
Бухгалтерський облік;
Економіка підприємства.
План заняття:
Організаційна частина:
оформлення журналу;
перевірка присутності студентів на занятті.
Мотивація пізнавальної діяльності:
повідомлення теми і мети заняття;
повідомлення плану заняття.
Застосування роздаткового матеріалу та засобів наочного
навчання у вигляді карток, що містять:
методику визначення акцизного збору по вітчизняних
товарах та по імпортних товарах (додаток № 6);
Усне опитування за питаннями:
1. Порядок визначення бази та об’єкта оподаткування індивідуальних акцизів у різних країнах;
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2. Порядок подання–прийняття звітності з питань нарахування та сплати індивідуальних акцизів підприємствами.
3. Порядок та терміни сплати індивідуальних акцизів
підприємствами та фізичними особами у різних країнах.
4. Облік платників та сум надходжень індивідуальних
акцизів податковими службами різних країн.
5. Контроль податкових служб за повнотою, своєчасністю сплати та ухиленням від індивідуальних акцизів у різних країнах.
6. Акцизні марки та “податкові пости” в Україні.
Рішення задач.
Роздаються картки з умовами задач кожному студенту
та бланки розрахунку акцизного збору, який подається у
вигляді звітного документа до ДПІ. Один із студентів біля
дошки розв’язує задачі. Далі заповнюється розрахунок акцизного збору.
Заслуховування рефератів.
Підведення підсумків:
короткий висновок з кожного виступу студентів з вказівками на позитивні та негативні сторони, оцінка виступу;
коментоване виставлення оцінок;
загальні підсумки семінару, наголошення на моментах,
які необхідно доопрацювати;
рекомендація літератури і посібників для подальшого
поглибленого вивчення окремих важливих питань семінару;
оголошення теми наступного семінарського заняття та
перелік питань, які будуть на ньому розглянуті.

Теми для написання рефератів
 Специфічні акцизи як форма непрямого оподаткування.
 Історія введення і становлення акцизного збору в
Україні.
 Недоліки та переваги специфічних акцизів.
 Роль акцизного збору в доходах бюджету.
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 Проблеми вдосконалення акцизного збору.
 Особливості сплати індивідуальних акцизів підприємствами у різних країнах Західної Європи та в
Україні.

Рекомендована література:
Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, АДПС України, 2001. – 362 с.
Мельник П.В. Оподаткування та податкове регулювання виробництва. – Одеса: Астропринт, 1999. – 124с.
Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для
вузов / Под ред. проф. Князева В.Г., проф. Черника Д.Г. –
М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 191
Мельник П.В., Данілов О.Д., Ходаківська В.П., Вдовиченко М.І., Сунцова О.О. Податкова система України.
Практикум: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС
України, 2001. – 25 с.
Положення про строки сплати акцизного збору і подання розрахунку акцизного збору, затверджене ГДПІ
України від 25 грудня 1995року (№ 99).
ЗУ від 07.12.2000 р. № 2134 –ІІІ “Про внесення змін
в деякі законодавчі акти України відносно регулювання
ринку автомобілів в Україні”;
ЗУ від 07.12.2000 р. № 2137 –ІІІ “Про внесення змін
в Закон України “Про ставки акцизного збору та ввізного
мита на спирт етиловий та алкогольні напої”;
ЗУ від 07.12.2000 р. № 2138 –ІІІ “Про внесення змін
в Закон України “ Про ставки акцизного збору та ввізного
мита на тютюнові вироби”.
Все про податки: Довідник / Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492 с.

Рекомендації щодо підготовки
Даний семінар продовжує вивчення теми “Непряме
оподаткування підприємницької діяльності”. Розглядається
другий за значимістю непрямий податок в Україні – акцизний збір.
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Необхідно наголосити на тому, що індивідуальні акцизи історично виникли першими, але їх роль як доходу
бюджету на сьогоднішній день не дуже висока. Такий податок, як акцизний збір, не є життєво важливим, тому що
стосується здебільшого предметів розкоші або предметів
широкого вжитку. Тому з точки зору багатьох економістів
світу даний вид податку більше використовується як регулюючий механізм і містить в собі резерви підвищення ставок.
Враховуючи викладене, слід вивчити (або повторити
з раніше вивченого) методологію застосування та стягнення даного виду податку. Основним документом, який необхідно опрацювати, є “Положення про строки сплати акцизного збору і подання розрахунку акцизного збору”, (у
редакції наказу ДПА України від 19 лютого 1997 року № 42,
із змінами та доповненнями). Необхідно також звернути
особливу увагу на роль індивідуальних акцизів у інших
країнах світу. Цікаві висновки з цього приводу зробила
Лондонська школа економіки, яка коментує специфічні акцизи як “товарні податки”, які практично не справляють
вплив на довготермінове економічне зростання. Ці та інші
питання з даної теми висвітлені у посібнику для самостійної підготовки, а більш широко описані у рекомендованих
літературних джерелах.
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Рекомендовані завдання
до теми:
НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦИФІЧНІ АКЦИЗИ

Задача.

ВАТ, яке розташоване у обласному місті, займається
виготовленням ювелірних виробів.
За вихідними даними, наведеними в таблиці, визначити:
1) відпускну ціну продукції, що виробляється на підприємстві;
2) суму акцизного збору, що припадає на одиницю продукції;
3) періодичність сплати та подання звітності по ПДВ та
акцизного збору;
4) суму ПДВ, яку сплатить ВАТ за звітний період.
Показники

№ варіанту
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Собівартість
одиниці про100 150 140 130 110 120 160 180 200 170
дукції, грн.
Прибуток
від собівартості, %
Кількість
продукції,
що виробляється протягом кожного
місяця, шт.

20

10

100 200

30

50

20

15

25

10

150 110 170 160

15

25

30

80

130

90
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Розв’язок (варіант № 1)

Визначаємо відпускну ціну продукції за формулою:
Цв = С + П ,

де:

С–

собівартість продукції, П – прибуток.

100 + 100 × 20 %
= 120 грн .
100 %
Визначаємо суму акцизного збору за формулою:
Ц

В

=

Ц В × 100
СА = (100 − ) ,
А%
де:

А% – ставка акцизного збору, що становить для нашої продукції 55% (відповідно до ЗУ № 313/96-ВР
від 11.07.96 р. “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі види товарів” (із змінами та
доповненнями).
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СЕМІНАР 4.
МИТО
Мета:
Засвоєння студентами теоретичних знань з теми “Непряме оподаткування підприємницької діяльності” та важливості значення даного виду податку на перехідному
етапі розвитку економіки в країні; набуття практичних навичок з питань нарахування та сплати митної вартості товарів, мита та митних зборів юридичними особами та фізичними особами – СПД.
Виховна мета:
Формування основних рис майбутнього працівника податкової служби.
Міжпредметні зв’язки:
Податкова система України, оподаткування ЗЕД.
План заняття:
Організаційна частина:
оформлення журналу;
перевірка присутності студентів на занятті.
Мотивація пізнавальної діяльності:
повідомлення теми і мети заняття;
повідомлення плану заняття.
Застосування роздаткового матеріалу та засобів наочного
навчання у вигляді карток, що містять:
блок-схему “Мито” (додаток № 7);
Письмове опитування у формі тестових завдань з теми, час
проведення –10 хвилин;
Усне опитування за питаннями:
1) Поняття та види мита.
2) Митний тариф в Україні та в провідних зарубіжних
країнах.
3) Порядок сплати мита підприємствами.
4) Порядок нарахування та сплати мита.
Розв’язування задач.
Роздаються картки з умовами задач кожному студенту. Один із студентів біля дошки розв’язує задачі.
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Заслуховування рефератів.
Підведення підсумків:
короткий висновок з кожного виступу студентів із
вказівками на позитивні та негативні сторони, оцінка виступу;
коментоване виставлення оцінок;
загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно доопрацювати;
рекомендація літератури і посібників для подальшого поглибленого вивчення окремих важливих питань
семінару;
оголошення теми наступного семінарського заняття
та перелік питань, які будуть на ньому розглянуті.
Теми для написання рефератів:
Проблеми вдосконалення мита в Україні.
Митна політика держави та її цілі.
Мито в системі непрямих податків.
Проблеми вдосконалення діючої системи мита та митних зборів в Україні.

Рекомендована література
Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, АДПС України, 2001. – 362 с.
Мельник В.М. Оподаткування та податкове регулювання виробництва. – Одеса: Астропринт, 1999. – 124с.
Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для
вузов / Под ред. проф. Князева В.Г., проф. Черника Д.Г. –
М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 191 с.
Все про податки: Довідник / Азаров М.Я., Кольга В.Д.,
Онищенко В.А. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492 с.
Мельник П.В., Данілов О.Д., Ходаківська В.П., Вдовиченко М.І., Сунцова О.О. Податкова система України.
Практикум: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС
України, 2001. – 25 с.
ЗУ від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язаннь платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами”.
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Рекомендації щодо підготовки
Даний семінар охоплює останнє питання теми “Непряме оподаткування”, яке стосується третього виду непрямих
податків – мита.
Передусім слід звернути увагу на те, що стягнення мита в Україні регулюється Законом України “Про єдиний митний тариф”, а також іншими актами, прийнятими на його
основі органами виконавчої влади. Пригадавши з пройденого матеріалу на попередніх ступенях освіти (“Фінанси”,
“Податкова система України”), які існують види мита, способи визначення митної вартості, слід звернути увагу на
його низьку фіскальну ефективність щодо доходів зведеного бюджету, враховуючи при цьому велику регулюючу
роль даного виду податку серед інших, що застосовуються
в країні.
При підготовці до семінару потрібно зробити аналіз
відповідності механізму справляння мита в нашій країні
міжнародним стандартам, звернути увагу на основні недоліки податкового законодавства, які існують на сьогоднішній день, та на необхідність застосувати заходи щодо підвищення контрольної та регулюючої ефективності мита.
Всі ці питання висвітлені у відповідних темах курсу та посібниках для самостійної роботи, а також у рекомендованій додатковій літературі.

Рекомендовані завдання
для тестового контролю знань до теми:
НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Непрямі податки – це податки, які:
а) Платить і є носієм одна особа.
б) Включаються в ціну на стадії виробництва у виробників.
с) Стягуються з виробництва цінностей: доходу і майна.
г) Стягуються зі споживання цінностей: витрат і користування речами.
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2. Непрямі податки:
а) Не залежать від доходів або майна окремого платника.
б) Стягуються внаслідок придбання і накопичення
матеріальних благ.
в) Залежать від об’єкта оподаткування.
с) Стягуються за декларацією і за кадастрами.

3. До переваг непрямих податків відносять:
а) Швидкість, стабільність та рівномірність надходження до бюджету.
б) Обмежені можливості для стимулювання виробництва.
в) Відсутня безпосередня залежність від розміру доходів платника.
с) Сплачується кінцевим споживачем.

4. До недоліків непрямих податків відносять:
а) Не мають примусового характеру, не потребують
накопичення певних коштів.
б) Диференціація ставок за групами товарів та послуг.
в) При підвищенні цін надходження в бюджет істотно
не змінюються.
г) Не залежать від доходів або майна окремого платника.

5. Компенсаційне мито – це:
а) Мито, що встановлюється для врівноваження цін на
імпортні та вітчизняні товари за погодженням сторін
з метою виключення цінової конкуренції.
б) Мито, яке встановлюється на товари постійного попиту з метою одержання достатніх надходжень.
в) Мито, яке встановлюється з метою обліку експортно-імпортних операцій.
г) Мито, що вводиться з метою захисту внутрішнього
ринку від конкуренції з боку товарів іноземного виробництва.

6. Статистичне мито – це:
а) Мито, що встановлюється для врівноваження цін на
імпортні та вітчизняні товари за погодженням сторін
з метою виключення цінової конкуренції.
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б) Мито, яке встановлюється на товари постійного попиту з метою одержання достатніх надходжень.
в) Мито, яке встановлюється з метою обліку експортно-імпортних операцій.
г) Мито, що встановлюється у випадках, коли товари
ввозяться за явно заниженими цінами.

7. Фіскальне мито – це:

а) Мито, що вводиться з метою захисту внутрішнього
ринку від конкуренції з боку товарів іноземного виробництва.
б) Мито, яке встановлюється на товари постійного попиту з метою одержання достатніх надходжень.
в) Мито, яке встановлюється з метою обліку експортно-імпортних операцій.
г) Мито, що встановлюється у випадках, коли товари
ввозяться за явно заниженими цінами.

8. Протекціоністське мито – це:
а) Мито, яке встановлюється з метою обліку експортно-імпортних операцій
б) Мито, що встановлюється у випадках, коли товари
ввозяться за явно заниженими цінами.
в) Мито, що вводиться з метою захисту внутрішнього
ринку від конкуренції з боку товарів іноземного виробництва.
г) Мито, яке встановлюється на товари постійного попиту з метою одержання достатніх надходжень.

9. Антидемпінгове мито – це:
а) Мито, що встановлюється для врівноваження цін на
імпортні та вітчизняні товари за погодженням сторін
з метою виключення цінової конкуренції.
б) Мито, що вводиться з метою захисту внутрішнього
ринку від конкуренції з боку товарів іноземного виробництва.
в) Мито, яке встановлюється на товари постійного попиту з метою одержання достатніх надходжень.
г) Мито, що встановлюється у випадках, коли товари
ввозяться за явно заниженими цінами.
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10. Порядок нарахування та сплати ввізного мита здійснюється на основі:
а)
б)
в)
г)

Платіжного доручення.
Платіжного повідомлення.
Вантажно - митної декларації.
Податкової накладної.

11. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати мита
здійснюють:
а)
б)
в)
г)

Органи ДПС України.
Митні органи України.
Інспекції по цінах.
Органи Держказначейства.

12. Єдиний митний тариф передбачає ставки:
Загальні, індивідуальні, пільгові.
Пільгові, преференційні, індивідуальні.
Преференційні, пільгові, повні.
Пільгові, загальні, індивідуальні.

13. Марка акцизного збору:
а) Підтверджує сплату акцизного збору.
б) Є спеціальним знаком маркування товарів, яка підтверджує сплату акцизного збору.
в) Є різновидом податкового векселя.
г) Є гарантом майбутньої сплати акцизного збору.

14. Спільні риси мита та акцизного збору:

а) Ставки диференційовані за групами товарів.
б) Невеликий перелік товарів, що підлягають оподаткуванню.
в) Контроль за правильністю та своєчасністю справляння податку здійснюють органи ДПС.
г) Справляння податку пов’язане із зовнішньоекономічною діяльністю країни.

15. Відмінні риси мита від Акцизного збору:
а) Податок включається в ціну товарів і сплачується за
рахунок кінцевого споживача.
б) Ставки диференційовані за групами товарів.
в) Стягується при переміщенні через митний кордон.
г) Невеликий перелік товарів, що підлягають оподаткуванню.
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16. Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:
а) Вивезення товарів за межі митної території України
для їх споживання за межами митної території України.
б) Передачі майна орендодавця, який є резидентом, у
користування орендарю.
в) Надання послуг із страхування і перестрахування.
г) Виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій.

17. Звільняються від оподаткування ПДВ операції з:
а) Послуг з доставки пенсій та грошової допомоги населенню.
б) Продажу товарів, що були експортовані платником
податку за межі митної території України.
в) Продажу робіт, призначених для використання та
споживання за межами митної території України.
г) Надання транспортних послуг з перевезень пасажирів та вантажів за межами митного кордону України.

18. ПДВ за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій
з:
а) Надання транспортних послуг з перевезень пасажирів та вантажів за межами митного кордону України.
б) Послуг з доставки пенсій та грошової допомоги населенню.
в) Продажу путівок на санаторно-курортне лікування
та відпочинок дітей.
г) Надання послуг архівними установами України.
Сплата ПДВ провадиться не пізніше:
а) 25-го числа місяця, що настає за звітним періодом.
б) 20-го числа місяця, що настає за звітним періодом.
в) 20-го числа місяця, що настає за звітним кварталом.
г) 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом.

19. Податкова декларація з ПДВ подається до ДПІ:
а) 25-го числа місяця, що настає за звітним періодом,
незалежно від виникнення податкових зобов’язань.
б) Протягом 40 днів від останнього дня місяця, що настає за звітним періодом, незалежно від виникнення
податкових зобов’язань.
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в) 25-го числа місяця, що настає за звітним періодом,
у залежності від того, чи виникло податкове зобов’язання.
г) Протягом 40 днів від останнього дня місяця, що настає за звітним періодом, у залежності від того, чи
виникло податкове зобов’язання.

20. Об’єктом оподаткування акцизним збором є обороти з
реалізації:
а) Підакцизних товарів на експорт за іноземну валюту.
б) Товарів для власного споживання, промислової переробки.
в) Легкових автомобілів спеціального призначення.
г) Спирту етилового, що використовується для виготовлення лікарських засобів.

21. Ставки акцизного збору встановлюються:

а) У % до обороту з продажу та у твердих сумах з
одиниці реалізованого товару.
б) У твердих сумах з одиниці реалізованого товару.
в) У % до обороту з продажу.
г) 55% до обороту з продажу.

Рекомендовані завдання
до теми: НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ. МИТО

Задача.

Підприємство ввозить в Україну автомобіль вартістю
8000 доларів США. Вартість транспортування, страхування
та брокерські послуги становлять 300 доларів США. Об’єм
циліндрів двигуна 1590 см3.
Необхідно визначити податки, які сплатить підприємство:
1. Суму
2. Суму
3. Суму ПДВ.
акцизного збору.
ввізного мита

Вихідні дані:
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Курс НБУ на день оформлення вантажно-митної декларації становив 5,5 грн за 1$. Ставка акцизного збору –
0,1 євро за 1 см3. Ставка специфічного ввізного мита —
0,15 євро за 1 см3. Курс євро: 5,6 грн за 1 євро на день
оформлення вантажно-митної декларації. Ставка митних
зборів для предметів, митна вартість яких понад 1000 доларів США (згідно з постановою КМУ від 27.01.97 р. № 67
«Про ставки митних зборів») становить 0,2 % від вартості
товару).

Розв’язок

Під час митного оформлення автомобіля необхідно
сплатити:
1)
2)
3)
4)

Ввізне мито (М)
Митний збір (Мз)
Акцизний збір (Аз)
Податок на додану вартість.

1)
2)
3)
4)
5)

МВ = (8000 + 300) х 5,5 = 45650 (грн);
Мз = 45650 х 0,2% / 100% = 91,2 (грн);
М = 1590 х 0,1 х 5,6 = 890,4 (грн);
Аз = 1590 х 0,3 х 5,6 = 2671,2 (грн);
ПДВ = (45650 + 91,2 + 890,4 + 2671,2) х20%/100 %= 9860,
56 грн.

Відповідь:
При ввозі в Україну автомобіля підприємство сплатить до бюджету: мита – 890,4 грн., акцизного збору –
2671,2 грн., податку на додану вартість – 9860, 56 грн.

119

СЕМІНАР 5. ПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Особисті податки
Мета:
Засвоєння студентами теоретичних знань з теми, порівняння основних положень оподаткування щодо особистих
податків в Україні та в зарубіжних країнах; набуття практичних навичок з питань нарахування та сплати прибуткових та майнових податків як основних видів особистих податків з підприємств та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.
Виховна мета:
Формування основних рис майбутнього працівника податкової служби, який вільно орієнтується в складній економічній ситуації країни та вдало вміє використати набуті
знання для майбутньої практичної роботи.
Міжпредметні зв’язки:
Фінанси підприємств;
Податкова система України;
Бухгалтерський облік;
Економіка підприємства.
План заняття:
Організаційна частина:
оформлення журналу;
перевірка присутності студентів на занятті.
Мотивація пізнавальної діяльності:
повідомлення теми і мети заняття;
повідомлення плану заняття.
Застосування роздаткового матеріалу та засобів наочного
навчання у вигляді карток, що містять:
блок-схему визначення податку на прибуток підприємств (додаток № 8)
блок-схему визначення податку на доходи фізичних
осіб (додаток № 9);
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блок-схему визначення податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (додаток № 10);
Усне опитування за питаннями:
1) Прибуткове та майнове оподаткування як основні види особистих податків з підприємств та фізичних осіб
– суб’єктів підприємницької діяльності.
2) Податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів як різновид майнового
оподаткування.
3) Порядок визначення оподатковуваного обороту по
прибутковим податкам з юридичних осіб.
4) Ставки та пільговий механізм прибуткових податків з
юридичних осіб у різних країнах.
5) Порядок стягнення податку на прибуток в Україні.
6) Спрощена система оподаткування суб’єктів малого
підприємництва.
7) Ставки та пільговий механізм прибуткових податків з
фізичних осіб у різних країнах.
8) Глобальна, шедулярна та змішана системи стягнення
прибуткових податків.
9) Порядок стягнення прибуткового податку з фізичних
осіб.
10) Пряме оподаткування в Україні та за кордоном: порівняльний аналіз.
11) Контроль податкових служб за повнотою, своєчасністю сплати та ухиленням від сплати прибуткових та
майнових податків.
Ділова гра.
Заслуховування рефератів.
Підведення підсумків:
– короткий висновок по кожному виступу студентів із
вказівками на позитивні та негативні сторони, оцінка виступу;
– коментоване виставлення оцінок;
– загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно доопрацювати;
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– рекомендація літератури і посібників для подальшого поглибленого вивчення окремих важливих питань семінару;
– оголошення теми наступного семінарського заняття
та перелік питань, які будуть на ньому розглянуті.

Теми для написання рефератів:
 Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств.
 Загальна характеристика прибутку як об’єкта
оподаткування.
 Бюджетне значення податку на прибуток.
 Податок на прибуток як регулюючий чинник економічних процесів.
 Переваги та недоліки податку на прибуток.
 Проблеми вдосконалення діючої системи оподаткування прибутку.
 Проблеми оподаткування суб’єктів малого підприємництва.
 Реформування прямого оподаткування підприємницької діяльності в Україні.

Рекомендована література:
Мельник В. М. Оподаткування та податкове регулювання виробництва: Монографія. – Одеса: Астропринт,
1999. – 124с.
Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для
вузов / Под ред. проф. Князева В.Г., проф. Черника Д.Г. –
М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 191 с.
Мельник П.В., Данілов О.Д., Ходаківська В.П., Вдовиченко М.І., Синцова О.О. Податкова система України.
Практикум: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 25 с.
Все про податки: Довідник / Азаров М.Я., Кольга В.Д.,
Онищенко В.А.– К.: Експерт-Про, 2000.– 492 с.
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Указ Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва в Україні" від 12.05.98р. // Урядовий
кур’єр. – 14.05.98р.– С.5
Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування,
обліку
та
звітності
суб'єктів
малого
підприємництва" від 3.07.98р. №727/98
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” (із змінами і доповненнями). – Київ, 28 грудня
1994р.
Декрет Кабінету Міністрів України “Про прибутковий
податок з громадян” (із змінами і доповненнями). – Київ,
26 грудня 1992р.
Закон України “Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000р., № 2181-ІІІ.

Рекомендації щодо підготовки:
Даний семінар охоплює тему “Пряме оподаткування
підприємницької діяльності”, розглядаються особисті податки.
Готуючись до семінару, слід звернути особливу увагу
на те, що пряме оподаткування історично виникло раніше, ніж непряме і що у сучасних умовах економічного розвитку прямі податки є базисом податкових систем держав
з розвиненою економікою. Слід також проаналізувати переваги та недоліки, які притаманні прямим податкам порівняно з непрямими. Цей матеріал ви знайдете у відповідних темах курсу та посібника для самостійної роботи, а також у рекомендованій додатковій літературі, що згадується
вище.
Далі слід розглянути прямі податки з точки зору поділу
їх на особисті та реальні; усвідомити сутність та види особистих податків, звернути увагу на те, що при особистому
оподаткуванні первинним виступає платник і при цьому
податки встановлюються персонально для нього.
Необхідно з’ясувати (або відновити у пам’яті отримані
знання з пройдених курсів) такі поняття як, порядок нарахування та сплати прямих особистих податків, оформлен-
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ня звітних податкових документів, перевірка їх достовірності.
Після цього студенти мають бути готові до участі у діловій грі, сценарій якої наводиться нижче.

Ділова гра
ТЕМА: ПРИБУТКОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ
Мета гри:
Визначення законодавчих та нормативних актів щодо
оподаткування податком на прибуток фізичних осіб.
Розкриття методики стягнення податку, яка визначається в практиці податкової роботи як спосіб стягнення із
назвою “біля джерела”.
Відпрацювання навичок практичного застосування
отриманих знань.
Відпрацювання навичок підготовки відповідних документів та перевірки їх достовірності органами ДПС.
Відпрацювання основ організаційно-управлінської роботи щодо нарахування і стягнення прибуткового податку
з громадян.
Сценарій гри.
У грі беруть участь чотири особи:
платник прибуткового податку,
співробітник податкової служби,
бухгалтер підприємства, де платник одержує заробітну
плату за основним місцем роботи,
бухгалтер підприємства, де платник одержує заробітну
плату за сумісництвом.
Етапи роботи:
1) Бухгалтер підприємства, де платник одержує заробітну плату за основним місцем роботи, протягом
року нараховує і перераховує до бюджету прибутковий податок з доходів платника. По закінченні
звітного року він робить перерахунок по прибутковому податку за рік і надсилає відповідні дані за
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формою № 3 до податкової інспекції, а також на вимогу платника надає йому довідку за формою № 3.
2) Бухгалтер підприємства, де платник одержує заробітну плату за сумісництвом, протягом року нараховує і перераховує до бюджету прибутковий податок з доходів платника та надсилає відповідні дані
до податкової інспекції за формою № 2. По закінченні звітного року на вимогу платника надає йому
довідку платника за формою № 2.
По закінченні року платник заповнює податкову декларацію і подає її до органів ДПС за місцем проживання.
Податковий інспектор перевіряє податкову декларацію
і приймає рішення щодо сплати платником донарахованої
суми податку або повернення зайво сплачених сум.
Після закінчення роботи група представляє викладачеві результати гри.
Використовуються такі звітні податкові документи:
– Форма № 1 – ДЕКЛАРАЦІЯ про доходи, одержані з 1
січня по 31 грудня 20__ року або за інший період
звітного року (Додаток № 11).
– Форма № 2 – ДОВІДКА про суму виплаченого доходу і утриманого податку у 200__ році не за основним місцем роботи, в т.ч. за сумісництвом та цивільно-правовими договорами. (Додаток № 12).
– Форма № 3 – ДОВІДКА про суму виплаченого доходу і утриманого податку у 20__ році за основним місцем роботи (Додаток № 13).
Вихідні дані щодо проведення гри:
Варіант 1
Оподатковуваний доход платника за місцем основної
роботи в поточному році по місяцях відповідно становив:
за 01 – 200 грн; 02 – 250 грн; 03 – 280 грн; 04 – 320 грн;
05 – 260 грн; 06 – 300 грн; 07 – 200 грн; 08 – 240 грн; 09
– 300 грн; 10 – 220 грн; 11 – 155 грн; 12 – 200 грн. За
сумісництвом він одержав у лютому – 300 грн, у жовтні –
600 грн. Крім того, платник 6 вересня одержав на свій банківський рахунок з-за кордону (з США) плату за надання
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консультаційних послуг у розмірі 5000 доларів США, про
що не сповістив податкову інспекцію.
Варіант 2
Оподатковуваний доход платника за місцем основної
роботи в поточному році по місяцях відповідно становив:
01 – 200 грн; 02 – 400 грн; 03 – 180 грн;
04 – 240 грн; 05 – 160 грн; 06 – 500 грн;
07 – 180 грн; 08 – 340 грн; 09 – 180 грн;
10 – 220 грн; 11 – 255 грн; 12 – 520 грн.
За сумісництвом він одержував у січні – 1300 грн., у
вересні – 1600 грн. Крім того, платник в листопаді одержав в США плату за надання консультаційних послуг у
розмірі 5000 доларів США, про що не сповістив податкову
інспекцію і надав довідку щодо сплати прибуткового податку в сумі 1000 доларів США за кордоном.
Варіант 3
Оподатковуваний доход платника за місцем основної
роботи в поточному році по місяцях становив:
01 – 360 грн; 02 – 404 грн; 03 – 380 грн;
04 – 240 грн; 05 – 260 грн; 06 – 500 грн;
07 – 280 грн; 08 – 240 грн; 09 – 280 грн;
10 – 320 грн; 11 – 155 грн; 12 – 520 грн.
За сумісництвом він одержав у січні – 300 грн., у вересні – 590 грн. Крім того, платник в серпні одержав в
США плату за надання консультаційних послуг у розмірі
1000 доларів США, про що сповістив податкову інспекцію.
Прибутковий податок з цієї суми за кордоном платник не
сплачував.
Варіант 4
Платник має посвідчення громадянина, що постраждав
від Чорнобильської катастрофи першої категорії. Оподатковуваний доход платника за місцем основної роботи в поточному році по місяцях відповідно становив:
01 – 160 грн; 02 – 140 грн; 03 – 280 грн;
04 – 240 грн; 05 – 160 грн; 06 – 500 грн;
07 – 380 грн; 08 – 240 грн; 09 –180 грн;
10 – 320 грн; 11 – 190 грн; 12 –520 грн.
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За сумісництвом він одержав у лютому – 2300 грн, у
вересні – 1590 грн. Крім того, від підприємницької діяльності платник одержав у поточному році 5800 грн валового
доходу. Витрати, пов’язані одержанням цього доходу, становили 689 грн.
Варіант 5
Платник має посвідчення громадянина, що постраждав
від Чорнобильської катастрофи четвертої категорії. Оподатковуваний доход платника за місцем роботи в поточному
році по місяцях відповідно становив:
01 – 200 грн; 02 – 160 грн; 03 – 180 грн;
04 – 540 грн; 05 – 660 грн; 06 – 500 грн;
07 – 780 грн; 08 – 240 грн; 09 – 380 грн;
10 – 320 грн; 11 – 290 грн; 12 – 520 грн.
За сумісництвом він одержав у березні – 800 грн, у вересні – 3500 грн. Крім того, від підприємницької діяльності
платник одержав у поточному році 3500 грн. валового доходу. Витрати, пов’язані з одержанням цього доходу, становили 999 грн. У поточному році платник перерахував до
благодійного фонду 400 грн.

127

СЕМІНАР 6. РЕАЛЬНІ ПОДАТКИ
Мета:
Засвоєння студентами та курсантами теоретичних
знань по темі “Пряме оподаткування підприємницької діяльності”; порівняння основних положень оподаткування
щодо реальних податків в Україні та в зарубіжних країнах; набуття практичних навичок з питань нарахування та
сплати земельного, промислового податків як основних
видів реальних податків.
Виховна мета:
Усвідомлення майбутніми працівниками органів ДПС
важливості розв’язання проблем, пов’язаних із реалізацією
такої моделі оподаткування, яка ґрунтувалася б на органічному поєднанні інтересів держави та платника податків.
Міжпредметні зв’язки:
Фінанси підприємств;
Податкова система України;
Бухгалтерський облік;
Економіка підприємства.

План заняття:
Організаційна частина:
оформлення журналу;
перевірка присутності студентів на занятті.
Мотивація пізнавальної діяльності:
повідомлення теми і мети заняття;
повідомлення плану заняття.
Застосування роздаткового матеріалу та засобів наочного навчання у вигляді карток, що містять:
блок-схему плати за землю (додаток № 14);
блок-схему податку на промисел (додаток № 15);
Письмове опитування у формі тестових завдань з теми, час
проведення — 10 хвилин.
Усне опитування за питаннями:
1. Поняття та види реальних податків.
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1.1. Земельний.
1.2. Домовий.
1.3. Промисловий.
1.4. На грошовий капітал.
2. Плата за землю.
2.1. Основи оподаткування. (Переваги та недоліки).
2.2. Платники земельного податку.
2.3. Об’єкти оподаткування. Ставки.
2.4. Пільги та терміни сплати.
2.5. Використання коштів, що надходять від земельного
податку.
2.6. Порядок нарахування та сплати земельного податку.
3. Промислові податки.
3.1. Відмінні риси від прибуткового податку з фізичних
осіб.
3.2. Платники податку на промисел в Україні.
3.3. Ставки та порядок сплати податку на промисел.
4. Оподаткування дивідендів.
4.1. Усунення подвійного оподаткування.
Рішення задач.
Роздаються картки з умовами задач кожному студенту.
Один із студентів біля дошки розв’язує задачі.
Заслуховування рефератів.
Підведення підсумків
Короткий висновок по кожному виступу студентів
(курсантів) з вказівками на позитивні та негативні
сторони, оцінка виступу;
коментоване виставлення оцінок;
загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно доопрацювати;
рекомендація літератури для подальшого поглибленого вивчення окремих важливих питань семінару;
оголошення теми наступного семінарського заняття
та питань, які будуть на ньому розглянуті.
 Теми для написання рефератів
 Плата за землю: загальна характеристика, переваги
і недоліки.
 Плата за землю як інструмент раціонального вико-
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ристання земельних угідь і розміщення виробництва
та населення в регіональному розрізі.
 Проблеми вдосконалення механізму стягнення плати за землю.
 Роль плати за землю у формуванні доходів бюджету.

Рекомендована література
Мельник П.В., Данілов О.Д., Ходаківська В.П., Вдовиченко М.І., Синцова О.О. Податкова система України.
Практикум: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС
України, 2001. – 25 с.
Мельник В.М. Оподаткування та податкове регулювання виробництва. – Одеса: Астропринт, 1999. – 124 с.
Мещерякова О. В. Налоговые системы развитых стран
мира: справочник. – М.: Фонд “Правовая культура”, 1995.
– 240 с.
Закон України “Про плату за землю” (із змінами і доповненнями). – Київ, 3 липня 1992р.
Про податки і збори населенню України: Посібник /
Азаров М.Я., Бондаренко Г.І., Мельник П.В., Лєкарь С.І.,
Зайцев В.І., Макаров Д.В., Тарангул Л.Л. – Ірпінь, 2000. –
182 с.
Декрет Кабінету Міністрів України “Про податок на
промисел”. – Київ, 17 березня 1993р.

Рекомендації щодо підготовки
При підготовці до семінару зверніть увагу на те, що він
охоплює другу групу прямих податків, які мають назву
“реальні податки”.
Передусім слід визначитись, у чому полягає різниця
між особистими та реальними податками, що виступає первинним при реальному оподаткуванні, а що вторинним.
Крім того, необхідно зрозуміти такі поняття, як сутність та
види реальних податків; важливість їх застосування для
здійснення заходів з державного регулювання економіки.
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Все, що стосується специфіки даної теми, подано в посібнику. Крім того, доцільно було б скористатися рекомендованими законодавчими актами та підручниками.

Рекомендовані завдання до теми:
ПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ. РЕАЛЬНІ ПОДАТКИ
Задача 1
У м. Житомирі розташоване ВАТ, яке займає земельну
ділянку площею 15 га. Частина цієї ділянки (1,5 га) здається в оренду політехнічному інституту під гуртожитки.
Необхідно визначити:
суму земельного податку, яке сплатить ВАТ м. Житомира за звітний період.
Розв’язок
Об’єктом плати за землю є ділянка землі, що знаходиться у власності або використанні, в тому числі на умовах оренди. Платниками є власники землі та землекористувачі. Ставка податку встановлюється в залежності від
конкретного регіону та цільового використання земельної
ділянки.
Так як платник податку ВАТ знаходиться в м. Житомирі, де за статистичними даними проживає близько 800 тис.
чол. і грошової оцінки землі не проводилося, то ставка податку визначається згідно законом в розмірі 27,15 коп/м2,
крім цього, так як м. Житомир – обласний центр, то діє коефіцієнт у розмірі 2,5.
Визначаємо площу земельної ділянки, яка використовується під виробництво:
15га – 1,5 га = 13,5 га.
Σ Податку = 13,5 га × 10000 м2 × 27,15 коп/м2 × 2,5
= 9163135 коп. = 916311,25 грн.
Відповідь:
ВАТ м. Житомира сплатить за звітний період земельного податку на суму 916311,25 грн.
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СЕМІНАР 7. ІНШІ ПОДАТКИ ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДЯЛЬНОСТІ
Мета:
Засвоєння студентами теоретичних знань з теми; набуття практичних навичок з питань нарахування та сплати
ресурсних та рентних платежів в Україні; визначення порядку застосування і сплати місцевих податків і зборів.
Виховна мета:
Майбутні працівники податкової служби повинні зрозуміти важливість основного призначення плати за користування природними ресурсами, які є власністю держави;
усвідомити, що від місцевих податків та зборів залежить
розвиток регіонів.
Міжпредметні зв’язки:
Фінанси підприємств;
Податкова система України;
Бухгалтерський облік;
Економіка підприємства.
План заняття:
Організаційна частина:
оформлення журналу;
перевірка присутності студентів на занятті.
Мотивація пізнавальної діяльності:
повідомлення теми і мети заняття;
повідомлення плану заняття.
Письмове опитування
у формі тестових або теоретичних завдань з теми, час проведення 10 хвилин.
Застосування роздаткового матеріалу та засобів наочного
навчання у вигляді карток, що містять:
блок-схему збору за використання лісових ресурсів
(додаток № 16);
блок-схему плати за воду (додаток № 16);
Усне опитування за питаннями:
1. Плата за ресурси та послуги.
1.1. Лісовий доход.
1.2. Плата за воду.
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1.3. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за
рахунок Державного бюджету.
1.4. Рентна плата за нафту і газ, що видобуваються в
Україні.
2. Державне мито.
3. Збори до цільових фондів та соціальних фондів.
4. Місцеві податки та збори в Україні: порядок застосування місцевих податків і зборів.
Рішення задач.
Роздаються картки з умовами задач кожному студенту.
Один із студентів біля дошки розв’язує задачі.
Заслуховування рефератів.
Підведення підсумків.
Короткий висновок з кожного виступу студентів з
вказівками на позитивні та негативні сторони, оцінка виступу;
коментоване виставлення оцінок;
загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно доопрацювати;
рекомендація літератури і посібників для подальшого поглибленого вивчення окремих важливих питань семінару;
оголошення теми наступного семінарського заняття
та перелік питань, які будуть на ньому розглянуті.

Теми для написання рефератів
 Місцеві податки та їх роль у податковій системі
України.
 Проблеми вдосконалення місцевого оподаткування
в Україні.
 Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджету.
 Основні принципи місцевого оподаткування в різних
країнах світу.
 Проблемні питання щодо кількості місцевих податків
та прав муніципальних властей щодо їх стягнення в
Україні та за кордоном.
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 Реформування системи зборів та обов’язкових платежів.
 Проблемні питання щодо нового порядку стягнення
зборів до соціальних фондів.

Рекомендована література
Мельник П.В., Данілов О.Д., Ходаківська В.П., Вдовиченко М.І., Синцова О.О. Податкова система України.
Практикум: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС
України, 2001. – 25 с.
Мельник В.М. Оподаткування та податкове регулювання виробництва. – Одеса: Астропринт, 1999. – 124 с.
Все про податки: Довідник / Азаров М.Я., Кольга В. Д.,
Онищенко В.А. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492 с.
Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки
і збори” (із змінами і доповненнями). – Київ, 20 травня
1993р.
Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” (із змінами і доповненнями). – Київ, 21 січня 1993р.
Указ Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва в Україні" від 12.05.98р. // Урядовий
кур’єр. – 14.05.98р.
Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.98р. №727/98.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Програму
розвитку малого підприємництва в Україні на 97–98рр." від
29.01.97р. №86.
Постанова Кабінету Міністрів України № 1494 “Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту” від
16.08.99р.

Рекомендації щодо підготовки
Даний семінар охоплює тему: “Інші податки та
обов’язкові платежі суб’єктів підприємницької діяльності”.
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Слід відзначити, що види платежів, які розглядаються
на семінарі, суттєвого бюджетного значення не відіграють,
але вони не менш важливі за всі інші, які вивчались з попередніх тем даного курсу. При підготовці до семінару слід
опрацювати такі важливі аспекти, як основне призначення
та порядок стягнення платежів за ресурси та послуги; звернути увагу на особливості механізму впровадження органами місцевого самоврядування місцевих податків та зборів; усвідомити важливість розвитку малого та середнього
підприємництва, ефективне використання якого
дасть
можливість підняти національну економіку. Всі ці питання
ви зможете знайти в навчальному посібнику для самостійної роботи з курсу та опрацювавши рекомендовану літературу.
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Рекомендовані завдання
для тестового контролю знань
до теми: МІСЦЕВІ ТА ІНШІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ,
РЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ ПІДПРИЄМСТВ
ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Спільні риси платежів за ресурси та послуги з іншими
податками:
а) Покриття видатків держави на відтворення.
б) Виконують фіскальну функцію.
в) Мають суттєве бюджетне значення.
г) Мають обов’язковий характер.
Чим відрізняється стягнення плати за ресурси від
сплати інших податків та зборів:
а) Покриття видатків держави на відтворення.
б) Виконують фіскальну функцію.
в) Мають суттєве бюджетне значення.
г) Мають обов’язковий характер.
Що не є основним призначенням збору за спеціальне
використання лісових ресурсів:
а) Мобілізація коштів для відтворення лісового
фонду.
б) Поліпшення якісного складу лісового фонду.
в) Забезпечення правильної експлуатації лісів.
г) Забезпечення доходної частини бюджету.
До лісових ресурсів державного значення належать:
а) Заготівля деревини від рубок головного користування.
б) Заготівля живиці.
в) Заготівля другорядних лісових матеріалів.
г) Побічні лісові користування.
До лісових ресурсів місцевого значення належать:
а) Заготівля деревини від рубок головного користування.
б) Заготівля живиці.
в) Заготівля другорядних лісових матеріалів.
г) Побічні лісові користування.
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Державні та громадські лісозаготівельні організації та
підприємства сплачують збір за спеціальне використання
лісових ресурсів:
а) Вісім разів на рік.
б) Щоквартально.
в) Щомісячно.
г) При одержанні лісорубного квитка (ордера).
Колективні приватні підприємства і громадяни вносять
до бюджету збір за спеціальне використання лісових ресурсів:
а) Вісім разів на рік.
б) Щоквартально.
в) Щомісячно.
г) При одержанні лісорубного квитка (ордера).

Збір за використання водних ресурсів справляється:
а) За воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення.
б) За користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту.
в) За воду, що використовується для протипожежних
потреб.
г) За воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою території міст та інших населених пунктів.
У межах встановленого ліміту збір за спеціальне використання водних ресурсів відноситься:
а) На валові витрати.
б) За рахунок прибутку, що залишається.
в) На валові доходи.
с) На собівартість.

Збір за спеціальне використання водних ресурсів за понадлімітне використання:
а) Справляється у п’ятикратному розмірі і відноситься
за рахунок прибутку.
б) Справляється у десятикратному розмірі і відноситься на собівартість.
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в) Справляється в подвійному розмірі і відноситься на
валові доходи.
г) Справляється у п’ятикратному розмірі і відноситься
на валові доходи.

г) Вартість послуг, що надаються шляхом проведення
рекламних виставок.

Збір за виконані геологорозвідувальні роботи зараховується:

а) 10 % НМДГ у місяць на кожного середньоспискового працівника.
б) 15% НМДГ у квартал на кожного середньоспискового працівника.
в) 10 % НМДГ у місяць на кожного працівника за фактом явки на роботу.
г) 10 % НМДГ у місяць на кожного працівника за фактом явки на роботу.

а) У повному обсязі до Державного бюджету.
б) 80% – до Державного бюджету та 20% – до бюджетів територіальних громад.
в) 50% – до Державного бюджету і 50% – до бюджетів
територіальних громад.
г) У повному обсязі до місцевого бюджету.

Збір за виконані геологорозвідувальні роботи справляється:
а) З дати видобутку корисної копалини авансовими
платежами:
б) За півріччя та наприкінці року до 15-го числа місяця, наступного за звітним за фактичними даними.
в) В кінці року, до 15-го числа місяця, що слідує за
звітним за фактичними даними.
г) Щомісяця, авансовими платежами.

Властивості, які не характеризують місцеві податки та
збори:
а) Місцеві органи влади мають певні повноваження
щодо їх встановлення та стягнення.
б) Виступають доповненням до загальнодержавних
податків та зборів.
с) Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють порядок сплати.
г) Кошти від сплати податків зараховуються до Державного бюджету.

Не є об’єктом оподаткування податком з реклами:
а) Вартість інформаційних вивісок при вході в приміщення.
б) Вартість послуг, що надаються з установки та розміщення реклами на телебаченні.
в) Вартість послуг, що надаються з установки та розміщення реклами всередині будинків.

Граничний розмір комунального податку не повинен перевищувати:

Не звільняються від сплати комунального податку:
а) Бюджетні організації та сільськогосподарські.
б) Суспільні організації, на яких кількість ветеранів
війни складає 50% від середньосписочної чисельності.
в) Планово-дотаційні підприємства, які отримують дотацію з бюджету.
г) Суспільні організації, в яких відсутні штатні працівники.

Розмір ставки збору за парковку автотранспорту в спеціально
обладнаних місцях встановлюється:
а)
б)
в)
г)

У розмірі не > 5% НМДГ за одну годину стоянки.
У розмірі не > 10% НМДГ за одну годину стоянки
У розмірі не > 5% НМДГ за дві години стоянки
У розмірі не > 10% НМДГ за дві години стоянки.

Ринковий збір стягується:
а) Представниками адміністрації ринку до початку торгівлі за кожен день.
б) Представниками податкової інспекції на момент перевірки.
в) Представниками адміністрації ринку після реалізації
платниками продукції.
г) Представниками податкової інспекції до початку торгівлі за кожен день.

Гранична ставка ринкового збору для юридичних осіб має бути:
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а)
б)
в)
г)

Не > трьох мінімальних заробітних плат.
Не > 20% мінімальної заробітної плати.
Не > п’яти мінімальних заробітних плат.
Не > 10% мінімальної заробітної плати.

Гранична ставка ринкового збору для фізичних осіб має бути:
а)
б)
в)
г)

Не > трьох мінімальних заробітних плат.
Не > 20% мінімальної заробітної плати.
Не > п’яти мінімальних заробітних плат.
Не > 10% мінімальної заробітної плати.

Готельний збір стягується:
а) За кожну добу проживання, в тому числі і неповні,
у розмірі 10% вартості проживання.
б) За кожні повні добу проживання у розмірі 20 % вартості проживання.
в) За кожні добу проживання, в тому числі і неповні, у
розмірі від 10% до 20% вартості проживання.
г) За кожні повні добу проживання у розмірі від 10%
до 20% вартості проживання.

Від сплати курортного збору звільняються:
а) Громадяни, які тимчасово прибули у курортну зону
для відпочинку.
б) Громадяни віком від 55-ти років і старші.
в) Громадяни, які проживають у палатках та автомашинах.
г) Громадяни, що прибули в курортну зону до родичів
та близьких.

Рекомендовані завдання
до теми: МІСЦЕВІ ТА ІНШІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ, РЕСУРСНІ
ПЛАТЕЖІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Задача 1.
У м. Києві розташоване ВАТ, яке використовує прісну
воду для власних потреб у обсязі 95000 м3. Затверджений
ліміт з використання води – 10000 м3. Має на балансі підприємства 44 вантажні автомобілі з об’ємом двигунів
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2400 см3, 5 автокарів із об’ємом двигунів 900 см3, 2 моторні човни з об’ємами двигунів 950 см3.
Необхідно визначити:
Податок із власників транспортних засобів та інших
самохідних машин.
Плату за спеціальне використання прісних водних ресурсів.
Розв’язок.
Порядок обчислення і сплати податку на транспортні
засоби регулюється Законом України “Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів” від 18 лютого 1997 р. та Законом України №
986-ХІV внесені зміни в ст.3 чинного закону відносно ставок податку.
Платниками податку з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів є юридичні особи, у
власності яких є транспортні засоби. Ставка податку на рік
встановлюється в гривнях зі 100 см3 залежно від виду транспортних засобів. Згідно з переліком ставок для вантажних
автомобілів із об’ємом двигуна менше 8200 см3 ставка податку складає 10 грн зі 100 см3. Оскільки автокар використовується для внутрішніх потреб, то ці автомобілі не є об’єктами
оподаткування цим податком. У переліку кодів по ГС опису і
кодування товарів з моторних човнів податок береться лише
з розмірів, то за об’ємом двигуна, що наведений в умові задачі, неможливо визначити ставку податку. ВАТ м. Києва не
належить до організацій, що звільняються від податку або
сплачують його у розмірі 50 %.
Тобто, сума податку складе:
Σ Податку = 44×2400 см3×10 грн/100 см3 = 10560грн
Оскільки ВАТ використовує воду для власних потреб,
то воно повинне сплачувати податок за спеціальне використання прісних водних ресурсів.
Розмір плати за збір води із водяних об’єктів визначається на підставі нормативів плати, фактичних обсягів забору води і встановлених лімітів на цей забір. Нормативи
плати за спеціальне використання водних ресурсів і порядок стягування таких платежів установлюються Кабінетом
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Міністрів України. Згідно з цими нормативами підприємство
повинне сплачувати за воду 3,42 коп./м3. Підприємство
використовує воду в межах установлених лімітів. Тобто,
сума платежу за використання водних ресурсів складе:
Σ Платежу=9500 м3×3,42 коп./м3=32490коп = 324,9грн
Відповідь:
1. Сума податку з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин, які сплатить ВАТ м. Києва за звітний період, становитиме 10560 грн.
2. Плата за спеціальне використання прісних водних
ресурсів, які сплатить ВАТ м. Києва за звітний період, становитиме 324,9 грн.
Задача 2.
Навчальний заклад фінансується за рахунок бюджету і
займає площу 30 га. Має на території госпрозрахункові
склади площею 1 га. Використовує воду на невиробничі
потреби 500 м3 за ліміту 300 м3. На балансі інституту знаходиться 3 легкові автомобілі з об’ємом двигунів 1500 см3,
2 автобуси з об’ємом двигунів 2500 см3.
Необхідно визначити:
Суму земельного податку.
Податок з власників транспортних засобів.
Плату за спеціальне використання прісних водних ресурсів.
Задача 3.
Підприємство розташоване в Ірпені і займає площу 18
га. З них – здає в оренду Академії ДПС України гуртожитки
загальною площею 1,2 га. Підприємство має на балансі 20
самоскидів з об’ємом двигунів 1500 см3, 30 вантажних автомобілів (з об’ємом двигунів 2500 см3), 4 легкових автомобілі (з об’ємом двигунів 1600см3) та 3 автобуси (з
об’ємом двигунів 2300см3) та використовує на виробничі
потреби прісної води 10000 м3 при затвердженому ліміті
8000 м3.
Необхідно визначити:
1. Суму земельного податку.
2. Податок із власників транспортних засобів.
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3. Плату за спеціальне використання прісних водних
ресурсів.
Задача 4.
ТОВ розташоване в місті Києві і займає площу 5 га. На
використання для власних потреб вод затверджений ліміт
– 1000 м3. Фактично використано 1200 м3. Товариство має
на своєму балансі 2 легкових автомобілі з об’ємом двигунів
1500 см3, 4 вантажні автомобілі з об’ємом двигунів
2500 см3, 1 електрокару та 2 автонавантажувачі з об’ємом
двигунів 600 см3.
Необхідно визначити:
1. Суму земельного податку.
2. Податок із власників транспортних засобів.
3. Плату за спеціальне використання прісних водних
ресурсів.

Додаток № 1

Додаток № 2

Окладні

Зрівнювальне

Преференційне

Протекціоністське

Фіскальне

Статистичне

Мито

Принципи оподаткування,
сформовані шотландським економістом і філософом А. Смітом

За економічним змістом об’єкта оподаткування

На майно

На витрати (споживання)

На додану
вартість

З обороту

З продажів
(купівель)
На грошовий
капітал

Специфічні

Універсальні
Домовий

Промисловий

Земельний

Акцизи
Фіскальна
монополія

за рівнем встановлення

визначеність

зручність

економія

Принципи оподаткування за А.Вагнером
Вагнер створив систему оподаткування, яка враховувала інтереси і
платника, і держави з приорітетом останньої. Вагнер вважав, що податки
повинні давати достатньо коштів для покриття видатків. Ця система
передбачає дев’ять основних правил, які класифікуються у 4 групи:

1.

2.

3.

4.
Місцеві

На доходи

На здійснення
деяких видів
діяльності та
реєстрацію

На спадщину
та дарування

Майновий

Прибутковий

Подушний

Особисті

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ

ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ

справедливість

ПРЯМІ

Реальні

За формою оподаткування

НЕПРЯМІ

РОЗКЛАДНІ

за способом стягнення

Фінансові принципи організації оподаткування –
достатність та еластичність оподаткування;

Народногосподарські принципи:
належний вибір джерела оподаткування (вирішення питання – чи
повинен податок падати тільки на доход або капітал окремої
особи, чи населення в цілому),
правила комбінації різних податків у таку систему, яка б
врахувала наслідки та умови їх перекладання;
Етичні принципи, принципи справедливості –
всезагальність оподаткування та рівномірність;
адміністративно-технічні правила,
або принципи податкового управління – зручність сплати податку
та мінімізація витрат на вилучення.

Додаток № 4

Додаток № 3

У світовій практиці при обчисленні ПДВ
використовуються чотири методи його визначення:

Графічно ефект Лаффера відображає відповідна крива.
Д

1.

О
Т1
Доходи, представлені
до оподаткування

В
Доходи, що підлягають оподаткуванню

Т – ставки податку
(Т1– гранична ставка);
В – база оподаткування;
Д – доходи бюджету.

Т

Прямий аддитивний, або бухгалтерський.
ПДВ = Т х (ЗП + Д).
2. Непрямий аддитивний.
ПДВ = Т х ЗП + Т х Д.
3. Метод прямого віднімання.
ПДВ = Т х (Пр – Мз).
4. Непрямий метод віднімання (або метод зарахування за розрахунками)
ПДВ = Т х Пр - Т х Мз,
де
ПДВ – податок на додану вартість, що підлягає сплаті;
Т – податкова ставка;
ЗП – сума виплаченої заробітної плати;
Д – сума отриманого доходу (прибутку);
Пр – надходження за продану продукцію;
Мз – понесені матеріальні затрати.

Методика обчислення ПДВ.
Податок, який підлягає сплаті до бюджету, можна виразити такою формулою:
ПДВ =

(ОР − ОН ) × 20% − ( М З × 20%)
,
100%

де: ПДВ – податок на додану вартість;
ОР – об`єм реалізації, яка оподатковується;
ОН – об`єм реалізації, яка не оподатковується, або оподатковується за
нульовою ставкою;
МЗ – матеріальні затрати.
Податок на додану вартість, який слід сплатити, дорівнює різниці цих
величин.
(Ор – Он) х 20% – відповідає податковому зобов`язанню.
Мз х 20% – відповідає податковому кредиту.

Додаток № 6

Додаток № 5

Методика обчислення акцизного збору
з вітчизняних товарів:

Блок-схема ПДВ

Об’єкт
оподаткування

Платники

Юридичні
особи

Фізичні
особи

Ставки

1) 20% (Включення в ціни
товарів, робіт, послуг).
2) 0% (операції, пов’язані з
експортом
товару,
продажем
вугілля
та
електроенергії)

Для обчислення акцизного збору з товарів, ставки яких у %, визначають
в першу чергу оподатковуваний оборот (ОО)
⎛ С+П ⎞
OOB = ⎜
⎟ ×100 ,
⎝ 100 − А ⎠

де ОО – оподатковуваний оборот, що включає в себе суму акцизного збору;
С – собівартість виробництва;
П – прибуток;
А – ставка акцизного збору, %.
Сума акцизного збору визначається:

– Обороти з реалізації,
що включають суму
ПДВ;

– Вартість придбаних матеріальних
ресурсів (робіт, послуг) з ПДВ, які
відносяться на собівартість;

– інші обороти, які
включають суму
ПДВ

– вартість придбаних і введених в
експлуатацію основних виробничих
фондів та нематеріальних активів

CА =

ОО × А
100

,

де СА – сума акцизного збору.

Методика обчислення акцизного збору
з імпортних товарів, ставки яких у %:
ООім = МВ + М

,

де МВ – митна вартість;
М – мито.
Сума акцизного збору (СА) визначається:
CА =

ОО × А
.
100

Додаток № 8

Додаток № 7

Блок-схема
“Податок на прибуток підприємств”

Блок-схема “Мито”

Платники

Юридичні
особи

Об’єкт оподаткування

Митна
вартість
товарів

Фізичні
особи

Які здійснюють
переміщення

Фіксовані:
у встановленому
грошовому
розмірі
на одиницю
оподаткування

Склад митної вартості:
•
•

товарів через
митний кордон

Пропорційні:
у відсотках
до митної
вартості

Ставки

•
•

ціна товару, зазначена в рахунках-фактурах;
витрати на транспортування (навантаження,
розвантаження, перевантаження та страхування) до
пункту перетинання митного кордону;
комісійні послуги;
брокерські послуги.

Платники

Об’єкт оподаткування

Юридичні
особи
Прибуток = (валові доходи –
валові витрати – амортизація)

Ставки

1) 30% – базова ставка податку на
прибуток (застосовується також для
оподаткування дивідендів).
2) 15% – від доходу, виплаченого на
користь нерезидента з джерелом
походження з України (податок на
репатріацію доходів).
3) 6% – від валових доходів, отриманих
страховиком у випадку строкового
розірвання договору зі страхування
життя (не пов’язаного зі смертю
застрахованої особи); а також від сум
доходів нерезидентів, що
виплачуються резидентами в як
оплату вартості фрахту транспортних
засобів.
4) 3% – від валових доходів від страхової
діяльності (крім страхування життя)

Фізичні
особи
Сукупний
річний дохід
Відповідно до
встановленої
шкали залежно
від розміру
доходу
Сумісники –
20%

Колісні трактори
Мотоцикли

Організації

Фізичні особи
– власники
транспортних
засобів

Човни моторні

Судна парусні

Яхти

Автомобілі

Підприємства

З одиниці
довжини
водного
транспортного
засобу

Грн. зі 100 см3
потужності
двигуна та
з 1 кВт
потужності
двигуна

Ставки
податку

Спеціальні автомобілі
для перевезення
людей у
сільськогосподарських
підприємствах

Автобуси

Транспорт для
перевезення
пасажирів
підприємствами

Пожежні

Автомобілі швидкої
допомоги

Під час
реєстрації
технічного
огляду

Термін сплати
податку

Звільнення
від податку

Податкові
пільги

Зменшення
податку на
50%

Колісні трактори

Прибуток

Джерело
сплати

Ставки

Об’єкт
оподаткування

Об’єкт оподаткування

Платники
податку

Платники

Блок-схема “ Податок з власників транспортних засобів”

Блок – схема
“Податок на доходи фізичних осіб”

Додаток № 10

Додаток № 9

Продовження додатку № 11

Додаток № 11
Форма № 1
Державній податковій інспекції в _____________________
(назва інспекції)

вхідний № ____________________
за алфавітом № ________________

РОЗДІЛ 1
Повідомляю, що я _____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
проживаю за адресою __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Телефони: квартирний______________________ , службовий_________________________________________
одержав у 200_році такі доходи:
1.1. Доходи, одержані мною ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (заробітна плата, дивіденди, премії, інші
грошові та натуральні виплати, винагороди від роботи за сумісництвом, за договорами цивільно-правового
характеру, авторські винагороди, а також доходи від виконання разових та інших робіт):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Сума
нарахованого
доходу

Сума
утриманого
податку

Всього:
Х
1.2. Доходи, одержані мною в інших місцях НЕ ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (за виконання робіт за
сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, за виконання разових та інших робіт,
дивіденди, авторські винагороди):
Де одержано доходи і за що
(підприємство або підприємець)

За який час одержано дохід
з ______________________
по ____________________

Місяць,
в якому
одержано
дохід

Сума одержаного
доходу
в інозем.
в грн.
валюті

Сума податку, яка сплачена
(утримана за кордоном)
в інозем.
в грн.
валюті

РОЗДІЛ 2

про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200_ року
або за інший період звітного року

За який час одержано дохід
з ______________________
по ____________________

Назва країни, в якій або з
якої одержано дохід (місто,
назва організації, яка
виплатила дохід)

Всього
З метою усунення подвійного оподаткування ПОДАЮ висновок про сплату податку в __________________,
(назва країни)
стверджений податковим органом цієї країни.

ДЕКЛАРАЦІЯ

Місце основної роботи, де
зберігається трудова книжка (повне
найменування та поштова адреса)

1.4. Доходи, які були мною одержані за кордоном або з іноземних держав:

Сума
нарахованого
доходу

Сума
утриманого
податку

Всього:
Х
1.3. Доходи, одержані мною від ПІДПРИМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, та інші доходи, оподаткування яких
проводять податкові органи (здавання в оренду приміщень, майна та ін.)
Сума податку,
Сума
Витрати,
Сума
Види діяльності,
сплаченого авансом
чистого
пов’язані
одержаного
за здійснення
та утриманого
доходу
з одержанням
валового доходу
яких одержано
підприємствами
доходу
дохід

Повідомляю, що відповідно до чинного законодавства я маю право на такі пільги по прибутковому
податку:
2.1. На виключення п’яти (десяти) мінімальних розмірів заробітної плати за _______ місяців у сумі
_______ грн. Підстава для виключення __________________________________________________
2.2. На зменшення сукупного доходу на дітей віком до 16 років за ______місяців у сумі__________
_______________________________________________________грн..
Відомості про дітей віком до 16 років:
№

Прізвище, ім’я

Рік і місяць народження

2.3. На виключення доходів, направлених мною у джерела їх одержання на придбання акцій та
інвестованих на реконструкцію і розширення виробництва суб’єктів підприємницької діяльності в
загальній сумі ______________________________грн. Відповідні підтвердження додаються.
2.4. На виключення сум перерахованих мною коштів у відділення благодійних та екологічних
фондів, а також підприємствам і установам і організаціям, закладам культури, освіти, науки,
охорони здоров’я та соціального забезпечення, які фінансуються з бюджету, в загальній сумі
_______________грн. Документи, що стверджують ці витрати, додаються.

_____________________________________________________________________________
РОЗДІЛ 3
3.1. З урахуванням наведених вище даних вважаю, що мій дохід, з якого необхідно сплатити
прибутковий податок за 200__ рік, становить ______________гривень.
3.2. Одночасно повідомляю, що в наступному 200__ році я передбачаю одержати сукупний
оподатковуваний дохід ______________гривень.

РОЗДІЛ 4
ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Перелік
власності

Місце
знаходження

Вартість за даними
інвентарбюро (грн.)

Площа виділеної
земельної ділянки (у кв.
метрах)

1. Житловий будинок
2. Власна квартира
3. Дачний будинок
4. Земельні ділянки
5. Транспортні засоби (легкові, вантажні автомобілі, мотоцикли, моторні човни):
Марка___________________________________________________________________
Модель__________________________________________________________________
Потужність двигуна________________________________________________________
Правильність зазначених у цій декларації відомостей СТВЕДЖУЮ ___________________________________
(підпис, дата)

Всього:

Додаток № 12
Форма № 2

Штамп підприємства
(назва та номер телефону)

Додаток № 13
Форма № 3
Штамп підприємства

вхідний № ______________

(назва, код юридичної особи за ЄДРПОУ, номер телефону)

_________№______

за алфавітом № __________

Ідентифікаційний номер
ДОВІДКА
_____________________________________________________
(змінено згідно з наказом ДПА України від 25.12.98 р. № 650)

______________________________________________________________

Видана_______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

(назва податкової інспекції, якій надсилається довідка)

в тому, що йому (їй) у 200_році за період з_________________________200__р.
по________________________200__р.

ДОВІДКА
про суму виплаченого доходу і утриманого податку
у 200__ році не за місцем основної роботи, в т. ч.
за сумісництвом та цивільно-правовими договорами

1. Прізвище, ім’я
та по батькові

1. Нараховано сукупний доход (СД) в сумі,
в тому числі:
1.1. – матер. допомога
2. Сума вирахувань
в тому числі на:
2.1. – дітей до 16 років

Ідентифікаційний номер платника:
___________________________

2.2. – М, 5М, 10М, 15М
2.3. – придбання акцій

2. Адреса
постійного
місця проживання

2.4. – благодій цілі
3. Оподатковуваний доход (ОД)
4. Податок з ОД по перерахунку

3. Сума
нарахованого
доходу (в грн.)
за місяць (період)

5. Було фактично утримано податку
6. Підлягає поверненню (–),
доплаті (+)

4. Сума утриманого
податку (в грн.)

Виправлення, підтирки не дозволяються.
М.П.

5. За що (роботи,
послуги та ін.)
зроблено виплату

(прізвище, ініціали, підпис)

P.S.
М – неоподатковуваний мінімум;
Матеріальна допомога (МД) не включається до складу СД у розмірі, що не
перевищує 12 мінімальних заробітних плат (у 1999 році – 888 грн) на рік.
МД, що перевищує 12 мінімальних заробітних плат на рік, оподатковується у складі
СД того місяця, в якому мало місце перевищення;

6. Додаткові
відомості

Головний бухгалтер ____________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

М. П.

Головний бухгалтер __________________________________

благодійні цілі (БЦ) не включаються до складу СД у розмірі, що не
перевищує 12 мінімальних заробітних плат (у 1999 році – 888 грн) на рік.
Сума БЦ, що перевищує 12 мінімальних заробітних плат на рік,
оподатковується у складі СД у тому місяці, в якому мало місце перевищення.

Блок - схема

Повне звільнення
від податку

“Податок на промисел”

Підприємства –
щомісяця

Грошова оцінка землі, що
використовується для
несільсько-господарського
виробництва

Грошова оцінка 1 га
землі, що
використовується для
сільського-сподарського
Землекористувачі
Власники землі

Призначення ділянки

Розміщення ділянки
на території
населеного пункту

Багаторічні
насадження
Сіножаті

Землі, що
використовуються
для
несільськогосподарського
виробництва

Рілля

Землі, що
використовуються для
сільськогосподарського
виробництва

Пасовища

Прибуток для підприємств

Родючість

Особисті доходи
для громадян

Призначення

Громадяни –
2 рази на рік

Платники
Розмір населеного пункту

Джерело
сплати
податку
Чинники, що впливають
на розмір ставки податку
Об’єкт
оподаткування
Платники
податку

Блок-схема “Плата за землю”

Термін
сплати
податку

Податкові
пільги

Додаток № 14

Додаток № 15

Зниження ставки
податку

Фізичні особи

Об’єкт оподаткування

Сумарна вартість
товарів

Ставки

10%,
якщо
товари
підлягають
продажу
протягом
трьох днів

20%,
якщо
товари
підлягають
продажу
протягом
семи днів

Додаток № 16
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Блок - схема
“Збір за спеціальне використання лісових ресурсів”

Платники

Юридичні

Фізичні

особи

особи

Об’єкт оподаткування

Обсяг
заготовленої
деревини

Ставки

Такси, диференційовані за:
- лісотаксовими поясами;
- видами основних порід
лісу;
- якістю деревини;
- сортаментом ділової
деревини;
- лісозаготівельними
розрядами

Блок - схема
“Плата за воду”

Платники

Водокористувачі

Об’єкт оподаткування

Обсяг
забраної
води

Ставки

диференційовані за:
а) водогосподарськими
мережами залежно
від басейну річок;
б) підземними водними
джерелами залежно
від адміністративної
одиниці (області)

Бурковський В.В. та ін. Податки: Навчальний посібник. –
Дніпропетровськ: Пороги, 1998. – 611 с.
Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний. по
сібник. – К.: Вища школа, 1997. – 383 с.
Волобуєв В.П. Финансовые дилеммы США. Эволюция бюд
жетного регулирования экономики. – М.: Наука, 1987. – 178 с.
Все про податки: Довідник / Азаров М.Я., Кольга В.Д., Они
щенко В.А.. – К.: ЕкспертПро, 2000. – 492 с.
Годме П.М. Финансовое право. – М.: Прогресс, 1978. – 423 с.
Дорош Н.І. Податкова система України і розвинутих зарубіж
них країн (порівняльний аналіз) // Фінанси України. – 1998. –
№ 6. – С. 75 – 82.
Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Ос
нови теорії та практики. – К.: НДФІ, 1997. – 276 с.
Кравченко И.А. Налоговые реформы 80х годов в США: соци
альноэкономический аспект. – М.: НИФИ, 1989. – 284 с.
Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Кон
сум, 1997. – 432 с.
Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. – Харьков: Из
дательство “Константа”, 1996. – 320 с.
Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3х т. – М.:
Прогресс Универс, 1993. – 1076 с.
Мельник В.М. Оподаткування та податкове регулювання ви
робництва. – Одеса: Астропринт, 1999. – 124с.
Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира
(справочник). – М.: Фонд “Правовая культура”, 1995. – 240 с.
Налоги и налоговое право: Учебное пособие / Под ред. А.В.Б
рызгалина –М.: АналитикаПресс, 1997. – 600 с.
Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов. /
Под ред. проф. В. Г. Князева, проф. Д. Г. Черника. – М.: Закон и
право, ЮНИТИ, 1997. – 191 с.
Основи оподаткування: Навчальний посібник / Руммо В. В.,
Поповенко Н.С., Кубліков В.К. та ін. / За ред. акад. І.П.Продіу
са, проф. Н.С.Поповенка. – Одеса: ОКФА, 1996. – 272 с.

Податкова система України: Підручник / Федоров В.М., Опа
рін В.М., П’ятаченко Г.О. та ін. / За ред. В. М. Федосова. – К.:
Либідь, 1994. – 464 с.
Про податки і збори населенню України: Посібник / Азаров
М. Я., Бондаренко Г. І., Мельник П. В., Лєкарь С. І., Зайцев В. І.,
Макаров Д. В., Тарангул Л. Л. – Ірпінь, 2000. – 182 с.
Рикардо Д. Сочинения: В 5ти т. // т. 1. Начала политической
экономии и налогового обложения: Перевод с англ. – М.: ОГИЗ
Госполитиздат, 1941. – 288 с.
Розпутенко І.В. Податкова політика й економічні реформи:
Навчальний посібник. – К.: УАДУ при Президентові України,
1996. – 223с.
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства наро
дов: В 3х т.–С.Петербург: типография Глазунова, 1866. – 464 с.
Теорія фінансів: Навч. посібник / За заг. ред. О. П. Чернявсь
кого,
П. В. Мельника, В. М. Мельника. – К.: ДІЯ, 2000. – 235 с.
Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. – М.: Финансы,
ЮНИТИ, 1997. – 383 с.
Эклунд К. Эффективная экономика – шведская модель: Эко
номика для начинающих и не только для них…: Перевод со швед.
– М.: Экономика, 1991. – 349 с.

Навчальне видання

Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишина О.С.

ОПОДАТКУВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчальний посібник

Редактор Кліменчук Євгенія Василівна
Коректор Асташева Марія Василівна
Комп’ютерна верстка Полончук Микола Андрійович
Дизайн обкладинки Кочергін Олег Станіславович

Підписано до друку 09.06.2003.
Формат 84 х 108 1/32. Папір офсетний № 1.
Гарнітура Newton. Друк офсетний.
Умовн. друк. аркушів – 5,2.
Обл.вид. аркушів — 5,1.
Замовлення № ___________

Видавництво «Кондор»
Свідоцтво ДК № 1157 від 17.12.2002 р.
03057, м. Київ, пров. Польовий, 6,
тел./факс (044) 4566082, 2418347

