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ВСТУП  

 

Облік у системі оподаткування – це система збору, накопичення, обробки та 

узагальнення інформації для визначення та сплати податкових платежів суб’єктами 

господарювання відповідно до вимог податкового законодавства. Це така облікова 

система, яка базується на даних бухгалтерського обліку та правилах податкового 

законодавства, та забезпечує інформаційні потреби користувачів про нарахування та 

сплату податків і зборів (обов’язкових платежів).  

Облік у системі оподаткування є одним з основних видів обліку в державі. 

Проблема оптимізації взаємозв’язку системи оподаткування та бухгалтерського 

обліку є однією з найважливіших та неврегульованих на сьогоднішній час.  

Організація обліку обумовлена забезпеченням умов для проведення 

державного контролю за дотриманням податкового законодавства суб’єктами 

господарювання та надає їм змогу уникати фінансових санкцій з боку державних 

фіскальних органів та оптимізувати податкові платежі. 

Метою дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» є формування знань і 

навичок щодо ведення податкового обліку та звітності з різних податків, зборів та 

обов’язкових платежів на підприємствах різних форм власності та організаційно–

правових форм. 

Об’єктом навчальної дисципліни є облікова система, яка базується на даних 

бухгалтерського обліку та правилах податкового законодавства і забезпечує 

інформаційні потреби користувачів про нарахування та сплату податків та зборів 

(обов’язкових платежів). 

Предметом є методологія податкового обліку та звітності суб’єктів 

господарювання. 

Завданням навчальної дисципліни є: вивчення організаційних основ побудови 

діяльності суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб; 

ведення податкового обліку суб’єктів малого підприємництва, які працюють за 

спрощеною системою обліку й оподаткування; ведення бухгалтерського обліку на 

підприємствах малого і середнього бізнесу відповідно до вимог НП(С)БО. 
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Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО 

ОБЛІКУ В УКРАЇНІ. 

1.1. Сутність податкового обліку та його відмінності від бухгалтерського 

обліку. 

1.2. Сутність та принципи системи оподаткування в Україні. 

1.3. Податок: його сутність та класифікація. 

Контрольні запитання. 

 

1.1. Сутність податкового обліку та його відмінності від бухгалтерського 

обліку 

Сукупність загальнодержавних та місцевих податків і зборів, що справляються 

в установленому цим Кодексом порядку, становить податкову систему України 

(ПКУ).  

Податковий облік як окремий вид обліку в Україні запроваджено у 1997 році 

із прийняттям ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств». Саме в ньому 

вперше використовується термін «податковий облік» та описано правило ведення 

податкового обліку валових доходів й валових витрат та податку на прибуток. 

Податковий облік – це облік розрахунків з бюджетом за податками і зборами. 

Бухгалтерський і податковий облік мають спільні ознаки. До них можна 

віднести: обидва види обліку ведуть одні і ті ж бухгалтери; обидва види обліку 

ґрунтуються на одній і ті й ж первинній документації, за виключенням податкових 

накладних; немає відмінностей в обліку розрахунків з Пенсійним фондом і фондами 

соціального страхування; у бухгалтерському і податковому обліку можуть 

використовуватися ті ж самі регістри обліку, за виключенням книг обліку придбання 

і продажу товарів, робіт, послуг, а при спрощеній системі – книг обліку доходів і 

витрат. 

Основними відмінними рисами бухгалтерського і податкового обліку є: 

1. Відмінності у визначенні прибутку до оподаткування.  

У бухгалтерському обліку прибуток до оподаткування визначається за даними 

НП(С)БО 17 «Податок на прибуток» і, в основному, являє собою різницю між 

доходами та витратами за мінусом непрямих податків.  

У податковому обліку прибуток до оподаткування визначається як різниця 

між скорегованим валовим доходом, скорегованими валовими витратами та 

амортизацією необоротних активів виробничого призначення, тобто амортизація є 

окремою складовою при розрахунку прибутку до оподаткування. 

2. Момент реалізації. 

У бухгалтерському обліку моментом реалізації є відвантаження продукції, 

виконання робіт, які призводять до зміни власника цієї продукції, робіт, послуг.  
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У податковому обліку моментом реалізації (продажу) вважається так звана 

перша подія, або відвантаження товарів, робіт, послуг, або отримання грошових 

коштів у вигляді попередньої оплати (авансу). 

3. Різна звітність. 

Звітністю бухгалтерського обліку є фінансова звітність, яка включає в себе 

баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про 

власний капітал, примітки до річної фінансової звітності. 

Звітністю податкового обліку є податкова звітність у вигляді декларації з 

податку на прибуток підприємства, податкової декларації з податку на додану 

вартість, податковий розрахунок комунального податку, податковий розрахунок 

земельного податку, розрахунок податку з власників транспортних засобів, 

розрахунок сплати єдиного податку суб’єкта малого підприємництва, інша 

податкова звітність. 

4. Різні регістри та первинні документи. 

Первинними документами в бухгалтерському обліку є затверджені 

відповідними постановами Кабміну документи з обліку заробітної плати, матеріалів, 

грошових коштів тощо. Регістрами бухгалтерського обліку є журнали, журнали–

ордера, машинограми. 

У податковому обліку, крім вище названих бухгалтерських документів, 

використовується податкова накладна. У податковому обліку, крім цього, 

використовуються книги обліку придбання товарів, робіт, послуг; книги обліку 

продажу товарів, робіт, послуг, будова яких регламентована наказом ДПА України; 

а також окремі регістри для нагромадження інформації з обліку валових витрат й 

валових доходів. 

5. Відмінності у змісті витрат і валових витрат, доходів і валових доходів. 

У бухгалтерському обліку використовуються термін витрати, під якими 

розуміють вибуття активу або збільшення зобов’язань, які призводить до зменшення 

власного капіталу.  

У податковому обліку використовується поняття валові витрати, під якими 

розуміють будь-які витрати понесені підприємством у зв’язку з веденням 

господарської діяльності.  

До витрат бухгалтерського обліку включаються штрафні санкції, які сплачує 

підприємство до бюджету й іншим підприємствам; відрахування до відповідних 

резервів для оплати відпусток, покриття безнадійної заборгованості, благодійні 

перерахування незалежно від того, хто їх отримує, утримання об’єктів невиробничої 

сфери, витрати на ремонт необоротних активів, витрати на паливо для потреб 

легкового автотранспорту. У податковому обліку сплата штрафних санкцій у валові 

витрати не включається, так само як і відрахування до вище зазначених резервів. 

Благодійні платежі включають у валові витрати лише, якщо вони здійснюються 

неприбутковими організаціями в сумі, що перевищує два відсотки, але не більше 
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п’яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. Не 

включаються у валові витрати і не зменшують прибуток до оподаткування в 

податковому обліку амортизація по об’єктах невиробничої сфери, витрати на їх 

ремонт, та 50 % всіх інших витрат на їх утримання. Витрати на пальне для легкового 

транспорту включаються до валових витрат у розмірі 50 % від вартості 

використаного пального на такі потреби. 

Платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до валових 

витрат будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають 

амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у 

сумі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів 

станом на початок такого звітного періоду. Витрати, що перевищують зазначену 

суму, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених платником податку 

витрат на поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи окремих об’єктів основних 

фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп 

чи окремих об’єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового 

кварталу. 

Крім вище зазначених обмежень у визначенні валових витрат має місце ще 

цілий ряд таких обмежень, а саме: 

– попередня оплата постачальникам у валові витрати включається (за 

виключенням попередньої оплати суб’єктам підприємницької діяльності, які 

працюють на спрощеній системі оподаткування), а у витрати бухгалтерського обліку 

ні; 

– у витрати бухгалтерського обліку включається вартість списаних запасів для 

господарської діяльності,  а у валові витрати включається вартість придбаних 

запасів для ведення господарської діяльності, які підлягають коригуванню у 

відповідному додатку до декларації; 

– у валові витрати включається поворотна фінансова допомога, яка 

повертається засновникам, учасникам, фізичним особам, які її надали. Валові 

доходи податкового обліку відрізняються від валових доходів бухгалтерського 

обліку тим, що вони включають в себе суму попередньої оплати, за мінусом 

непрямих податків, отриманої від майбутніх покупців; суму поворотної фінансової 

допомоги, отриманої від учасників, фізичних осіб тощо. 

Доходи в бухгалтерському обліку включають в себе продажну вартість, за 

мінусом непрямих податків, усіх видів основних засобів. У податковому обліку 

валовий дохід при реалізації основних фондів 2 – 4 груп виникає лише за умови, 

якщо продажна вартість, за мінусом ПДВ об’єктів, які продаються у звітному 

періоді, перевищує залишкову вартість всієї групи. 

6. В податковому обліку при визначенні об’єкта оподаткування суттєве 

значення має використання звичайних цін, при продажі нижче яких виникає 



9 

додатковий об’єкт оподаткування з податку на прибуток і ПДВ, якщо такий 

продаж здійснюється пов’язаним особам. 

 

1.2. Сутність та принципи системи оподаткування в Україні 

Сукупність загальнодержавних та місцевих податків і зборів становить 

податкову систему України. 

Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах, як: 

– загальність оподаткування – кожна особа зобов’язана сплачувати 

встановлені ПКУ, законами з питань митної справи податки та збори, платником 

яких вона є згідно з положеннями ПКУ; 

– рівність усіх платників перед законом, недопущення 

будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до 

всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної 

приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, 

місця походження капіталу; 

– невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі 

порушення податкового законодавства; 

– презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма 

закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо 

норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають 

неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або 

контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь 

як платника податків, так і контролюючого органу; 

– фіскальна достатність – встановлення податків та зборів з урахуванням 

необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями; 

– соціальна справедливість – установлення податків та зборів відповідно до 

платоспроможності платників податків; 

– економічність оподаткування – установлення податків та зборів, обсяг 

надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх 

адміністрування; 

– нейтральність оподаткування – установлення податків та зборів у спосіб, 

який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника 

податків; 

– стабільність – зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть 

вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в 

якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також 

податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року; 

– рівномірність та зручність сплати – установлення строків сплати податків 

та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів 

до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками; 
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– єдиний підхід до встановлення податків та зборів – визначення на 

законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку. 

 

1.3. Податок: його сутність та класифікація 

Податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що 

стягується з платників податку відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ). 

Збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж до відповідного бюджету, 

що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у 

тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, 

органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами 

юридично значущих дій. 

Під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи 

(таблиця 1.2). 

 

Таблиця 1.1 – Елементи податку 

Елемент Сутність 

  Платники  податку Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти 

України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх 

відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти 

оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом 

оподаткування згідно з цим ПКУ або податковими законами, і на яких 

покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом 

Об’єкт оподаткування   Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або 

його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з 

постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим 

законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує 

виникнення у платника податкового обов’язку 

База оподаткування це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, 

до якого застосовується податкова ставка і який використовується для 

визначення розміру податкового зобов’язання 

  Ставка  податку   Ставка податку – визнається розмір податкових нарахувань на (від) 

одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування (стаття 25 Податкового 

кодексу України). 

Базова (основна) ставка податку – це ставка, що визначена такою для 

окремого податку відповідним розділом Податкового кодексу України. 

Граничною ставкою податку визнається максимальний або мінімальний 

розмір ставки за певним податком, встановлений Податковим кодексом 

України (стаття 27). 

Абсолютною (специфічною) є ставка податку, згідно з якою розмір 

податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно 

кожної одиниці виміру бази оподаткування. 

Використання абсолютних ставок передбачає їх перегляд (у зв’язку з 

інфляцією тощо). 

Відносною (адвалорною) визнається ставка податку, згідно з якою розмір 

податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному 

відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування 
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Продовження таблиці 1.1 

  Порядок  обчислення 

податку 

Обчислення суми податку здійснюється шляхом множення бази 

оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних 

коефіцієнтів.  Стадії обчислення податку: 

1) визначення об’єкта оподаткування; 

2) визначення податкової бази; 

3) вибір ставки оподаткування; 

4) застосування податкових пільг; 

5) розрахунок суми податку. 

Особливості обчислення податків та зборів полягають в тому, що воно 

може здійснюватися самостійно платником податків, безпосередньо 

податковим органом або у змішаній формі. 

При обчисленні суми податку можуть застосовуватися податкові пільги, 

порядок та підстави надання яких встановлені статтею 30 ПКУ. 

Податкова пільга – це передбачене податковим та митним законодавством 

звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування і сплати 

податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за 

наявності певних підстав. 

Податкова пільга надається шляхом: 

а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до 

нарахування податку та збору; 

б) зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та 

збору; 

в) встановлення зниженої ставки податку та збору; 

г) звільнення від сплати податку та збору. 

Податковий  період Податковим періодом може бути: – календарний рік; – календарний 

квартал; – календарний місяць; – календарний день; – календарне півріччя. 

Строк та порядок сплати 

податку 

Строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з 

моменту виникнення податкового обов’язку платника податку із сплати 

конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом 

якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, 

визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був 

сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно. Строк 

сплати податку та збору обчислюється роками, кварталами, місяцями, 

декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна настати 

або відбутися 

Строк та порядок подання 

звітності про обчислення і 

сплату податку 

Сплата податків та зборів здійснюється в грошовій формі у національній 

валюті України, крім випадків, передбачених цим Кодексом або законами з 

питань митної справи 

 

Таблиця 1.2 – Класифікація податків і зборів 
Класифікаційні ознака Вид податку 

За відношенням до органу влади, який встановлює податки 
Загальнодержавні податки 

Місцеві податки і збори 

За формою оподаткування 
Прямі податки 

Непрямі податки 

Залежно від платника податків 
Податки з юридичних осіб 

Податки з фізичних осіб 

За відношенням до об’єкта оподаткування 

Податки на доходи 

Податки на споживання 

Податки на майно 

За цільовим призначенням 
Загальні (абстрактні) 

Цільові 

За періодичністю сплати 
Постійні 

Разові 

 



12 

Контрольні запитання 

1. Розкрийте сутність визначення «податковий облік». 

2. Назвіть основні відмінні риси бухгалтерського і податкового обліку. 

3. На яких принципах ґрунтується податкове законодавство України? 

4. Розкрийте сутність терміну «податок»». 

5. Розкрийте сутність елементів податків. 

6. Назвіть класифікаційні ознаки податків і зборів. 

 

Тема 2. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ТА ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ 

2.1. Податкова звітність. 

2.2. Методика організації податкового обліку на підприємствах, організаціях. 

2.3. Роль та зміст первинних документів у податковому обліку. 

Контрольні запитання. 

 

2.1. Податкова звітність 

Облік та контроль за податками й платежами передбачає формування 

платниками податків податкової звітності. Пунктом 16.1. ст. 16 ПКУ передбачено 

обов’язок платника податків подавати до контролюючого органу звітність, 

пов’язану з обчисленням і сплатою податків і зборів. 

Податкова звітність – це сукупність податкових документів, які дають 

можливість податковим органам визначити податкову базу та обсяг податкових 

зобов’язань платників податків перед державою. 

Інформація, вказана у податковій звітності, є підставою для нарахування та 

сплати податкового зобов’язання. 

Розрахунково–звітна документація складається з податкової декларації, 

розрахунку та додатків.  

Додатки до податкової декларації (фінансова звітність квартальна або річна) є 

її невід’ємною частиною. 

Податкова декларація – це офіційна заява платника податку про отримані ним 

за конкретний період прибутки та розповсюджені на них податкові знижки і пільги, 

що подаються до податкових органів за спеціально затвердженими формами. На 

основі податкової декларації та діючих податкових ставок податковий орган 

здійснює контроль за розміром податку, що підлягають сплаті.  

Митні декларації також прирівнюються до податкових декларацій для цілей 

нарахування та/або сплати податкових зобов’язань. 

Відповідальність за подання (або неподання), порушення порядку заповнення 

документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим 

органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах несуть: 

1) юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно 

до ПКУ визначені платниками податків, а також їх посадові особи; 
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2) фізичні особи – платники податків та їх законні чи уповноважені 

представники у випадках, передбачених законом; 

3) податкові агенти. 

Для кожного податку чи збору затверджується окрема форма податкової 

декларації, однак всі форми містять інформацію, що розкриває обов’язкові елементи 

податку, а саме: база оподаткування, платник податку, податкова ставка, податковий 

період тощо. 

Податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, 

визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 цього ПКУ та чинному на час її 

подання. 

Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити 

і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору. 

Податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків 

або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення 

бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. 

Довідкова документація – документи, що містять інформацію, необхідну для 

обчислення податків, які розшифровують чи обґрунтовують податкові розрахунки. 

Прикладом довідкової інформації є додатки до податкових декларацій. 

Облікова документація – це первинні документи бухгалтерського обліку, що є 

основою для обчислення податків і зборів. 

Документація контролюючих органів представлена таким документом, як 

податкове рішення–повідомлення – це письмове повідомлення контролюючого 

органу (рішення) про обов’язок платника податків сплатити суму грошового 

зобов’язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених ПКУ та 

іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на 

контролюючі органи. 

Шляхи подачі податкових декларацій до податкових органів здійснюються 

засобами електронного зв’язку в електронній формі. 

 

2.2. Методика організації податкового обліку на підприємствах 

Організація податкового обліку – це діяльність у межах підприємства зі 

створення і постійного впорядкування та удосконалення системи податкового 

обліку з метою забезпечення державних податкових органів інформацією, 

необхідною для контролю за правильністю нарахування та сплати податків. 

Організація системи податкового обліку складається з таких елементів: 

– організація порядку ведення облікових записів з податкового обліку; 

– організація роботи бухгалтерів при веденні податкового обліку. 

Організація порядку ведення облікових записів з податкового обліку полягає у: 

– проєктуванні та впровадженні форм первинних носіїв інформації (паперових 

та електронних первинних документів); 
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– розробці форм облікових регістрів та порядку здійснення в них записів; 

– встановленні порядку складання звітів (податкових декларацій). 

Практика ведення податкового обліку дає змогу виділити такі основні 

принципи його організації: 

– податковий облік ведеться платниками податків самостійно відповідно до 

норм податкового законодавства; 

– здійснюється виключно в цілях оподаткування, а також податкового 

контролю; 

– ведеться на базі документально підтверджених даних про об’єкти, які 

підлягають оподаткуванню або пов’язані з оподаткуванням (підтвердженням даних 

податкового обліку є первинні документи); 

– безперервність, достовірність та своєчасність відображення в податковому 

обліку даних про діяльність платника податку. 

Як правило, функції з податкового обліку покладаються на бухгалтерію 

підприємства. 

Досить поширеним став порядок, коли підприємство для ведення податкового 

обліку наймає сторонніх фахівців.  

 

2.3. Роль та зміст первинних документів у податковому обліку 

При організації податкового обліку на підприємствах необхідно сформувати 

загальну трирівневу ієрархічну структуру податкового обліку: 

1 – рівень первинних облікових документів; 

2 – рівень податкових регістрів; 

3 – рівень податкової звітності з конкретного податку. 

1. Перший рівень – рівень первинних облікових документів. 

 Форми первинних документів податкового обліку  можуть бути встановлені 

чинним податковим законодавством (наприклад, податкові накладні).  

Якщо форми первинних документів податкового обліку не передбачені, 

замість них на практиці використовуються первинні облікові документи 

бухгалтерського обліку. Також платник податків може розробити первинні 

документи податкового обліку самостійно (наприклад, довідки бухгалтера або 

податкові розрахунки, коригування, пояснювальні записки тощо). При цьому 

податкові органи не можуть вимагати від платника документів, не встановлених 

законодавством, однак мають право не визнавати витрати платника, якщо вони не 

будуть підтверджені документально. 

До первинних документів бухгалтерського обліку висуваються певні вимоги: 

вони мають бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це 

неможливо – безпосередньо після її закінчення. Для контролю та зручності обробки 

даних на підставі первинних документів можуть складатися узагальнюючі облікові 

документи (наприклад, матеріальний звіт). 
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Первинні й узагальнюючі облікові документи можуть бути складені на 

паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити: 

1) назва документа (форми); 

2) дата й місце складання; 

3) назва підприємства, від імені якого складений документ; 

4) склад і обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської 

операції; 

5) посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції й 

правильність її оформлення; 

6) особистий підпис або інші дані, які дають можливість ідентифікувати 

особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. 

Підприємство самостійно визначає права працівників на підписання 

відповідних документів, при цьому враховується посада працівника і встановлена 

законодавством форма документа. 

2. Другий рівень – Рівень податкових регістрів. 

 Другий рівень податкового обліку регламентований тільки за єдиним 

податком, податком на додану вартість і податком з доходів фізичних осіб. 

Податкові регістри – це зведені форми систематизації даних податкового 

обліку за звітний (податковий) період, згруповані відповідно до вимог податкового 

законодавства. 

Податкові регістри призначені для систематизації й накопичення інформації, 

що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, аналітичних даних 

податкового обліку для відображення в податковій декларації. Регістри податкового 

обліку ведуться у вигляді спеціальних форм на паперових або машинних носіях. 

Форми регістрів податкового обліку й порядок відображення у них даних 

первинних і узагальнюючих облікових документів розробляються платником 

податків самостійно, за винятком встановлених законодавчо. У розроблених формах 

регістрів аналітичний облік має також детально розкривати порядок формування 

податкової бази. 

При зберіганні регістрів податкового обліку необхідно забезпечувати їх захист 

від несанкціонованих виправлень. Виправлення помилки в регістрі податкового 

обліку має бути обґрунтоване й підтверджене підписом особи, яка внесла 

виправлення, із вказівкою дати й обґрунтуванням виправлення. 

3 рівень – Рівень податкової звітності з конкретного податку. 

 Третім рівнем податкового обліку є податкова звітність з конкретного 

податку.  

Під податковою звітністю слід розуміти документи, які подаються платниками 

в податкові органи в строки, встановлені законодавством, у яких вказуються дані, 

пов’язані з обчисленням і сплатою податку.  
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Тобто в поняття податкової звітності слід включати не тільки документи, на 

підставі яких здійснюється нарахування й/або сплата податку (збору), а й інші звітні 

документи (наприклад, статистичний звіт про пільги форми 1–ПП, податковий 

розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і 

сум утриманого з них податку форми 1ДФ).  

Податкова звітність складається платником податків, як правило, 

самостійно, на основі даних податкового обліку. 

У тих випадках, коли законодавством передбачена подача податкової 

декларації з певного податку, то якщо прямо не передбачене інше, платник 

зобов’язаний подавати декларацію, навіть якщо в якийсь зі звітних періодів в нього 

не було об’єкта оподаткування.  

Єдиним винятком із цього правила є збір на розвиток виноградарства, 

садівництва і хмелярства, у Порядку заповнення звіту про який прямо встановлено, 

що якщо в платника у відповідному місяці не було операцій із продажу алкогольних 

напоїв і пива, він може податковий розрахунок не подавати. 

Податкова декларація, як правило, містить такі дані: 

1) період, за який визначається податкова база; 

2) систему показників, що дозволяють точно розрахувати податкову базу для 

конкретного податку; 

3) суму податку. 

Чинний для деяких податків порядок податкового обліку передбачає тільки 

дворівневу систему податкового обліку (немає першого або другого рівня). У таких 

випадках відсутній рівень при розрахунку податкової бази для цих податків не 

використовується. 

 

Контрольні запитання 

1. Розкрийте сутність визначення «податкова звітність». 

2. Назвіть складові розрахунково–звітної документації. 

3. Розкрийте сутність податкової декларації, митної декларації. 

4. Хто несе відповідальність за неподання документів податкової звітності. 

5. Які шляхи подачі податкових декларацій Ви знаєте. 

6. Як ви розумієте процес організації податкового обліку на підприємстві. 

7. Визначте роль первинних документів у податковому обліку. 

 

 

Тема 3. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

3.1. Сутність ПДВ, механізм його обчислення, платники та ставки податку 

3.2. Об’єкт та база оподаткування ПДВ 

3.3. Податкове зобов’язання та податковий кредит з ПДВ 

3.4. Декларація з ПДВ 

Контрольні запитання. 
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3.1. Сутність ПДВ, механізм його обчислення, платники та ставки 

податку 

Податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок, який входить у 

ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та 

перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).  

Розміри ставок податку визначає Податковий кодекс України. 

ПДВ нараховується на відповідну базу оподаткування та сплачується до 

бюджету продавцем товарів (робіт, послуг). 

 Для розрахунку ПДВ до сплати в бюджет використовується формула: 

 

ПДВ = Податкове зобов’язання – Податковий кредит 

 

Платники податку – це особи, що зобов’язані здійснювати утримання та 

внесення до бюджету податку, який сплачується покупцем, або особа, яка імпортує 

товари на митну територію України. 

Згідно зі ст. 180 ПКУ для цілей оподаткування платником податку є: 

1. Будь-яка особа, яка провадить або планує провадити господарську 

діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку. 

2. Будь-яка особа, яка зареєстрована або підлягає реєстрації як платник 

податку. 

3. Будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в 

обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за 

сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно 

до МКУ, а також: 

– особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які 

передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі 

порушення таких митних режимів, встановлених митним законодавством; 

– особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну 

територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч 

умовам чи цілям її надання згідно із цим Кодексом, а також будь-які інші особи, що 

використовують податкову пільгу, яку для них не призначено. 

Проте ці норми не застосовуються до операцій з ввезення на митну територію 

України фізособами (громадянами) чи СПД, які не є платниками податку, 

культурних цінностей за кодами згідно з УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 

00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлених 50 

і більше років тому (п. 197.7 ПКУ). 

4. Особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну 

діяльність без утворення юрособи. 

5. Особа – управитель майна, яка веде окремий податковий облік з ПДВ 

щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.0?page=23#st180
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управління за договорами управління майном. Для цілей оподаткування 

господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності 

та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі 

окремих цивільно–правових договорів. Проте ці норми не поширюються на 

управителів майна, які здійснюють управління активами ІСІ, фондів банківського 

управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, 

створених відповідно до закону. 

6. Особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, 

знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся 

власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на 

інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, 

визначеного у статті 243 Митного кодексу України), незалежно від того: 

– чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів (послуг),  

– який режим оподаткування використовує така особа згідно із 

законодавством. 

7. Особа, що уповноважена вносити податок з об’єктів оподаткування, що 

виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх 

основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника податку в 

порядку, встановленому КМУ. 

8. Особа – інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, 

пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції. 

Зареєструватись платником податку на додану вартість особа може або 

добровільно, або обов’язково, якщо виконується ряд умов: 

– при обов’язковій реєстрації: Під обов’язкову реєстрацію як платника ПДВ 

підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання 

товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням 

локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі 

протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без 

урахування ПДВ). 

– при добровільній реєстрації: особа має право зареєструватись як платник 

ПДВ за своїм добровільним рішенням, шляхом подання до контролюючого органу 

Заяви не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого 

така особа вважатиметься платником ПДВ. 

Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у 

разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними 

представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання 

послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг. Такі особи 

мають права, виконують обов’язки та несуть відповідальність, передбачену законом, 

як платники податку. 
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Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів, послуг 

вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається 

будь-яка з подій, що сталася раніше: 

а) дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок 

платника податку як оплата товарів (послуг), що підлягають постачанню, а в разі 

постачання товарів (послуг) за готівку – дата оприбуткування коштів у касі 

платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській 

установі, що обслуговує платника податку; 

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення 

митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, 

оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата 

оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку. 

 

3.2. Об’єкт та база оподаткування ПДВ 

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з: 

1. Поставки товарів та послуг, місце поставки яких знаходиться на митній 

території України, у тому числі операції з: 

– передачі права власності на об’єкт застави позичальнику (кредитору) для 

погашення заборгованості заставодавця; 

– передачі об’єкта фінансового лізингу в розпорядження лізингоотримувача. 

2. Постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території 

України, відповідно до статті 186 ПКУ. 

3. Ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному 

режимі імпорту або реімпорту.  

4. Вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або 

реекспорту. 

5. Постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та 

вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним 

транспортом. 

База оподаткування ПДВ. Загальні положення  

1. Відповідно до пункту 188.1 статті 188 Податкового кодексу база 

оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів (послуг) визначається виходячи 

з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім 

акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що 

справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану 

вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується 

виробниками – суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у 

тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів 

у вигляді бальзамів та еліксирів). 
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При цьому: 

а) база оподаткування операцій з постачання товарів (послуг) не може бути 

нижче ціни придбання таких товарів (послуг);  

б) база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених 

товарів (послуг) не може бути нижче звичайних цін;  

в) база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може 

бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що 

склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого 

здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – 

виходячи із звичайної ціни), за винятком: 

– товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню; 

– газу, який постачається для потреб населення. 

Для товарів, придбаних на митній території України або ввезених на митну 

територію України, ціна придбання визначається як вартість майна, за якою таке 

майно набуте у власність, тобто ціна, зазначена в договорі на придбання товару 

(контрактна вартість). 

Для операцій з постачання товарів, ввезених платником податку на митну 

територію України, база оподаткування визначається за загальним правилом – 

виходячи з їх договірної вартості, без урахування величини митної вартості. 

2. Ввезення товарів на митну територію України. 

Базою оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України є 

договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, 

визначеної відповідно до Митного кодексу України, з урахуванням мита та 

акцизного податку, що підлягають сплаті, за винятком податку на додану вартість, 

що включаються до ціни товарів (послуг) згідно із законом. 

При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти в 

національну валюту здійснюється за офіційним курсом національної валюти до цієї 

валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання 

митної декларації для митного оформлення, а в разі нарахування суми податкового 

зобов’язання митним органом у випадках, коли митна декларація не подавалася, – 

на день визначення податкового зобов’язання. 

3. Постачання послуг нерезидентами на митну територію України. 

Базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких послуг з 

урахуванням податків та зборів, за винятком податку на додану вартість, що 

включаються до ціни постачання відповідно до законодавства.  

Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним 

(обмінним) курсом Національного банку України на дату виникнення податкових 

зобов’язань.  

У разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати база оподаткування 

визначається виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку. 
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4. Операції з постачання на території України туристичним оператором 

(агентом) туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки), призначеної для її 

споживання (отримання) за межами території України. 

Базою оподаткування у разі проведення є винагорода, а саме різниця між 

вартістю поставлених ним послуг (туристичного ваучера (путівки) та вартістю 

витрат, понесених таким туристичним оператором (агентом) внаслідок придбання 

(створення) таких туристичних послуг. 

5. Ліквідація необоротних активів за самостійним рішенням платника 

податку, безоплатна передача особі, не зареєстрованій платником податку. 

Операція розглядається як поставка таких виробничих або невиробничих 

засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент 

ліквідації. 

Виключення становлять випадки: 

– коли основні виробничі або невиробничі фонди ліквідуються у зв’язку з їх 

знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили; 

– в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника 

податку, в тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник 

податку подає органу державної податкової служби відповідний документ про 

знищення, розібрання або перетворення необоротних активів у інший спосіб, 

внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним 

призначенням. 

6. Постачання товарів (послуг) у межах балансу для невиробничого 

використання, постачання товарів (послуг) та виробничих основних засобів у разі 

переведення з оподатковуваної в пільгову діяльність, використання товарів (послуг) 

не в господарській діяльності, переведення виробничих засобів до складу 

невиробничих. 

Базою оподаткування є Балансова вартість на момент переведення 

(постачання), а для товарів (послуг) – не нижче ціни придбання. 

7. Постачання вживаних товарів, які повернув лізингоодержувач – 

неплатник ПДВ у зв’язку з невиконанням умов договору фінансового лізингу. 

Базою оподаткування є Позитивна різниця між ціною продажу та ціною 

придбання товарів. 

8. Постачання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/ 

послуг без оплати, або з частковою оплатою, у межах обміну або дарування, у 

рахунок оплати праці працівникам платника податку. 

Базою оподаткування є Договірна (контрактна) вартість, але не нижче 

звичайної ціни. 

9. Комісійна торгівля товарами, що придбані у осіб, не зареєстрованих 

платниками податку. 

Базою оподаткування є комісійна винагорода такого платника податку. 
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10. Операції з поставки товарів (послуг), які є об’єктом оподаткування, під 

забезпечення боргових зобов’язань покупця, надане такому платнику податків у 

формі простого або переказного векселя, процентного векселя. 

Базою оподаткування є договірна вартість, але не нижче за звичайні (риночні) 

ціни без урахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за 

процентними векселями – договірна вартість, збільшена на суму процентів, 

нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя. 

Ставки ПДВ: 

20 % – постачання товарів, послуг, місце постачання яких розташовано на 

митній території України; ввезення / вивезення товарів на / за митну територію 

України; постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та 

вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним 

транспортом. 

7 % – Постачання на митній території України та ввезення на митну територію 

України: лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні 

та внесених до Державного реєстру лікарських засобів; лікарських засобів, 

медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у 

межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним 

органом виконавчої влади; для заправки (дозаправки) або забезпечення наземного 

військового транспорту;  

0 %– Вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі: 

експорту, безмитної торгівлі, вільної митної зони або у реекспорту; Постачання 

товарів: для заправки або забезпечення морських суден; повітряних суден; 

космічних кораблів, космічних ракетних носіїв або супутників Землі; магазинами 

безмитної торгівлі і т.п. 

 

3.3. Податкове зобов’язання та податковий кредит з ПДВ 

Сутність ПДВ розглядається через такі поняття, як: 

– податковий кредит; 

– податкове зобов’язання. 

Податковий кредит – це сума ПДВ, на яку платник має право зменшити 

податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду. 

Податкове зобов’язання – це загальна сума податку на додану вартість, 

одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді. 

Звітним періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо 

визначених ПКУ, календарний квартал, з урахуванням особливостей. 

Податкова накладна, що видається платником податку, який здійснює операції 

з постачання товарів (послуг), на вимогу покупця та є підставою для нарахування 

сум податку, що відносяться до податкового кредиту. 



23 

Податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання 

товарів (послуг), а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як 

попередня оплата (аванс). 

Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету 

України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою 

податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового 

кредиту такого звітного (податкового) періоду. 

При позитивному значенні суми така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до 

бюджету у строки, встановлені цим розділом. 

При від’ємному значенні суми, така сума враховується у зменшення суми 

податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у 

тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу), а в разі 

відсутності податкового боргу – зараховується до складу податкового кредиту 

наступного звітного (податкового) періоду. 

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до 

податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: 

– дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату 

товарів (послуг); 

 – дата отримання платником податку товарів (послуг), що підтверджено 

податковою накладною. 

Право на включення до складу податкового кредиту сум ПДВ, зазначених у 

податковій накладній, платнику податку надає тільки факт реєстрації такої 

податкової накладної у ЄРПН (п. 198.6 ПКУ). 

Тобто при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – 

продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову 

накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою (п. 201.10 ст. 

201 ПКУ). 

Тільки відповідно складена та зареєстрована в ЄРПН податкова накладна є 

для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що 

відносяться до податкового кредиту. 

У випадку, якщо такий податковий кредит використовується відразу – питання 

не виникають, але якщо платник не включив у відповідному звітному періоді до 

податкового кредиту належну йому суму ПДВ, тобто порушив строки реєстрації 

податкових накладних/розрахунку коригування ….то право на їх включення до 

податкового кредиту виникає у звітному податковому періоді, в якому зареєстровані 

такі накладні/розрахунки коригування до них в ЄРПН, але обмежуються строком у 

1095 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків 

коригування до таких накладних. 

Якщо платник податку придбає (виготовляє) товари (послуг) и та необоротні 

активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом 
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оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені 

(нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до 

податкового кредиту зазначеного платника. 

Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів (послуг) 

вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається 

будь-яка з подій, що сталася раніше: 

1) дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок 

платника податку як оплата товарів (послуг), що підлягають постачанню, а в разі 

постачання товарів (послуг) за готівку – дата оприбуткування коштів у касі 

платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській 

установі, що обслуговує платника податку; 

2) дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), а в разі 

експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт 

перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного 

законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт 

постачання послуг платником податку. 

Коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту. 

Розрахунок коригування до податкової накладної може складатися у випадку 

виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі 

не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів (послуг). 

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів (послуг) до 

податкової накладної, виданої їх покупцю, підлягає реєстрації в Єдиному Реєстрі 

Податкових Накладних: 

– постачальником товарів (послуг), якщо передбачається збільшення суми 

компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування 

кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації; 

– отримувачем товарів (послуг), якщо передбачається зменшення суми 

компенсації вартості товарів (послуг) їх постачальнику, для чого постачальник 

надсилає складений розрахунок коригування отримувачу. 

Розрахунок коригування, яким передбачається зменшення суми компенсації 

вартості товарів (послуг), підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем. 

З метою отримання продавцем зареєстрованого покупцем розрахунку 

коригування, продавець надсилає в електронному вигляді запит до ЄРПН, за яким 

отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку та власне 

розрахунок коригування в електронному вигляді (201.10 ПКУ). 

Усі податкові накладні та розрахунки коригування до них складаються 

платниками ПДВ та надаються контрагентам виключно в електронному вигляді 

(201.1 ПКУ). 

Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих та 

отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють 
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платника податку про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними 

контрагентів.  

При цьому платник податку протягом 10 днів після отримання такого 

повідомлення має право уточнити податкові зобов’язання без застосування 

штрафних санкцій, передбачених розділом II цього Кодексу. 

 

Строки реєстрації ПН/РК у ЄРПН: 

Ці строки встановлені п. 201.10 ПКУ. Платник ПДВ повинен зареєструвати в 

ЄРПН ПН (податкові накладні) /РК (розрахунки коригування), складені: 

 з 1 до 15 календарного дня місяця, – до кінця календарного місяця, у 

якому вони складені; 

 із 16 до останнього календарного дня місяця (включно), – до 15 числа 

місяця, наступного за місяцем, у якому вони складені. 

 Для розрахунків коригування, складених на зменшення суми компенсації 

вартості товарів (послуг), обов’язок реєстрації яких покладено на покупців – 

платників ПДВ, установлено спеціальний строк реєстрації – 15 календарних днів із 

дня отримання такого розрахунку коригування отримувачем (покупцем). 

 

3.4. Декларація з ПДВ 

Податкова декларація – це офіційна заява платника податку про отримані ним 

за конкретний період прибуток та поширені на них податкові знижки і пільги, що 

подаються до податкових органів за спеціально затвердженими формами. На основі 

податкової декларації та діючих податкових ставок, податковий орган здійснює 

контроль за розміром податку, що підлягає сплаті. 

Усі платники ПДВ зобов’язані подавати до ДФС податкову декларацію з 

ПДВ, форма якої затверджена наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21  

Загальні правила заповнення декларації з ПДВ 

1) декларація з ПДВ подається за формою, чинною на дату її подання (п. 1 р. 

ІІІ Порядку № 21); 

2) до декларації вносяться дані податкового обліку платника ПДВ окремо за 

кожен звітний (податковий) період без наростаючого підсумку (п. 1 р. ІІІ Порядку  

№ 21); 

3) усі показники в декларації з ПДВ проставляються в гривнях без копійок із 

відповідним заокругленням за загальновстановленими правилами (п. 4 р. ІІІ 

Порядку № 21); 

4) у колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання 

(придбання) без урахування ПДВ, сума податку вказується в колонці Б (п. 5 р. ІІІ 

Порядку № 21); 
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5) платник ПДВ самостійно обчислює суму податкового зобов’язання, яку 

зазначає в декларації з ПДВ. Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним 

бухгалтерського та податкового обліку платника (п. 6 р. ІІІ Порядку № 21); 

6) у рядках декларації з ПДВ, що не заповнюються, нулі, прочерки й інші 

знаки чи символи не проставляються (п. 6 р. ІІІ Порядку № 21). 

Декларація з ПДВ складається із:  

– вступної частини; 

– трьох розділів; 

– обов’язкових додатків. 

Звітним (податковим) періодом для подання декларації з ПДВ є (п. 202.1 

ПКУ) календарний місяць або календарний квартал (такий звітний період можуть 

обрати платники ПДВ, які сплачують єдиний податок). 

Декларація з ПДВ подається в такі строки (ст. 203 ПКУ): 

– «203.1. Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) 

період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що 

настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. · 

– у разі подання декларації з ПДВ за квартал – протягом 40 календарних днів, 

що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (пп. 

49.18.1 ПКУ). 

– 203.2. Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в 

поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, 

що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого 

пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації».  

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на 

вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний 

(банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. 

Платник ПДВ може не подавати декларацію з ПДВ у разі одночасного 

виконання двох умов: 

1) платником ПДВ не провадилася господарська діяльність – не виникав 

об’єкт оподаткування; 

2) відсутні показники, які підлягають декларуванню (у тому числі суми 

від’ємного значення попередніх періодів). 

Податкова декларація з ПДВ має таку структуру: 

– Таблиця 1. Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1). 

– Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу 

V Кодексу. 

Платники податку несуть відповідальність за достовірність і своєчасність 

обчислення та внесення податку до бюджету відповідно до законодавства України. 
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Штрафи за несвоєчасну реєстрацію ПН (податкових накладних) /РК 

(розрахунків коригування) у Єдиний реєстр ПН 

Недотримання граничного строку реєстрації податкових накладних або 

розрахунку коригування (РК) у ЄРПН призведе до штрафу, розмір якого залежить 

від кількості днів прострочення та суми податку, що фігурує в такій ПН/РК. 

 

Таблиця 3.1 – Розміри штрафу за недотримання граничного строку реєстрації 

податкових накладних або розрахунку коригування 

Строк реєстрації ПН/РК у ЄРПН порушено: 
Розмір 

штрафу 
База нарахування штрафу 

до 15 календарних днів* 10 % 

сума ПДВ, зазначена в 

ПН/РК 

від 16 до 30 календарних днів* 20 % 

від 31 до 60 календарних днів* 30 % 

від 61 до 365 календарних днів* 40 % 

на 366 і більше календарних днів* 50 % 

* Кількість днів порушення відраховують із першого дня, що настає за останнім днем 

граничного строку реєстрації ПН/РК у ЄРПН. 

 

Такий штраф накладають на платника ПДВ, відповідального за реєстрацію 

ПН/РК у ЄРПН. 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення податку на додану вартість. 

2. Хто є платниками податку на додану вартість? 

3. Яким документом визначаються розміри ставок податку  на додану вартість? 

4. За якою формулою визначається розмір ПДВ, який має бути сплачений до 

бюджету? 

5. Що є об’єктом та базою оподаткування ПДВ? 

6. Що є базою оподаткування ПДВ? 

7. Назвіть ставки ПДВ які існують в Україні. 

8. Розкрийте сутність податкового зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ. 

9. Яка дата вважається датою виникнення податкових зобов’язань? 

10. В якому випадку відбувається коригування податкових зобов’язань та 

податкового кредиту. 

11. Як Ви розумієте визначення податкової декларації? 

12. Розкрийте сутність податкової декларації. 

 

 

Тема 4. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

4.1. Загальна характеристика правового механізму податку на прибуток 

підприємств. 

4.2. Об’єкт та база оподаткування податку на прибуток підприємств. 

4.3. Порядок обчислення податку на прибуток підприємства та сплати. 

4.4. Декларація з податку на прибуток підприємств.  

Контрольні запитання. 



28 

 

4.1. Загальна характеристика податку на прибуток підприємств 

Податок на прибуток підприємств – це прямий податок, сплачуваний 

підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), 

основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, 

інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від 

орендних операцій, роялті та від позареалізаційних операцій. 

Підприємство є платником податку на прибуток, оскільки воно здійснює 

діяльність, яка спрямована на отримання прибутку.  

Податок на прибуток підприємств – один із найвагоміших із групи прямих 

податків у податковій системі України.  

Ставка податку на прибуток становить 18 %. 

Основними платниками податку на прибуток з числа резидентів є: 

– суб’єкти господарювання України – юридичні особи, які провадять 

господарську діяльність як на території України, так і за її межами; 

– неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від 

неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до 

вимог ПКУ. 

Основними платниками податку з нерезидентів є: 

– юридичні особи, які отримують доходи з джерелом походження з України, 

за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет 

згідно з міжнародними договорами України. 

Не є платниками податку: 

– суб’єкти господарювання, що застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності. 

– неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, 

встановлених пунктом 133.4 ПКУ. 

До прибутків, що підлягають обов’язковому декларуванню та зобов’язують 

подавати податкову декларацію з податку на прибуток, відносять такі: 

1. Прибуток отриманий у вигляді вартості майна, що перейшло у спадщину 

(виключення становлять нерезиденти України) 

2. Прибуток у вигляді подарунків від фізичних осіб. 

3. Прибуток, що був отриманий орендодавцем при здачі нерухомості в 

оренду, якщо орендарем є фізична особа 

4. Прибуток отриманий орендодавцем, що здавав в оренду рухоме майно, у 

випадку, якщо орендодавцем є фізична особа. 

5. Прибуток у вигляді штрафів, пені. 

6. Прибуток з операцій з продажу або обміну нерухомого майна. 

7. Прибуток з операцій з продажу рухомого майна. 

8. Іноземні прибутки. 
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Але існують ще інші прибутки (доходи), що не підлягають оподаткуванню, 

але за ними потрібно теж здавати податкову декларацію. До них належать: 

1. Інвестиційний дохід. 

2. Невикористані або неповернені кошти у вигляді благодійної допомоги. 

3. Нецільова благодійна допомога зверх встановленої норми. 

4. Не погашена частина податкового суми, що була надана під звіт  при 

припиненні трудової діяльності. 

5. Додаткові блага від третьої особи. 

6. Сума боргу платника податку, що анульована кредитором за його 

самостійним рішенням. 

7. Сума боргу платника податку за підписаним ним цивільно–правовим 

договором, якщо збіг строк позивної давнини і яка перевищує 50 % місячного 

прожиткового мінімуму. 

8. Також за результатами звітного  податного року, в якому іноземець 

отримав статус резидента України, він повинен  подати річну податкову декларацію, 

в якій вказано прибуток з джерелом виникнення в Україні, а також іноземні 

прибутки. 

Прибуток, який підлягає оподаткуванню, – це різниця між скоригованим 

валовим доходом і валовими витратами та амортизаційними відрахуваннями. 

Дохід підприємства визначається як загальна сума доходу платника податку 

від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в 

грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за 

її межами. 

 

4.2. Об’єкт та база оподаткування податку на прибуток підприємств 

Відповідно до пункту 134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування є:  

1. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового 

результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, 

які виникають відповідно до положень ПКУ. 

Податкові різниці: 

 різниці, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних 

активів; 

 різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень); 

 різниці, що виникають при здійсненні фінансових операцій; 

 різниці, що виникають при здійсненні окремих видів діяльності і 

операцій. 
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Якщо передбачено здійснення коригування шляхом збільшення фінансового 

результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається: 

 зменшення негативного значення фінансового результату до 

оподаткування (збитку); 

 збільшення позитивного значення фінансового результату до 

оподаткування (прибутку). 

Якщо передбачено здійснення коригування шляхом зменшення фінансового 

результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається: 

 збільшення негативного значення фінансового результату до 

оподаткування (збитку); 

 зменшення позитивного значення фінансового результату до 

оподаткування (прибутку). 

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за 

вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку 

за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн, об’єкт 

оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до 

оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування 

минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього 

розділу. 

Він має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового 

результату до оподаткування на усі різниці не більше одного разу протягом 

безперервної сукупності років, у кожному з яких виконується цей критерій щодо 

розміру доходу.  

Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з 

цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років.  

У подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також 

не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих 

податкових (звітних) років). 

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань 

фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення 

об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно 

до положень цього розділу, в будь-якому наступному році річний дохід (за 

вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку 

за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн грн, такий платник 

визначає об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування 

фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до 

положень цього розділу. 

До річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами 

бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи. 
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Платники податку на прибуток – виробники сільськогосподарської продукції 

фінансовий результат до оподаткування за податковий (звітний) період обчислюють 

шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування за минулий звітний 

рік на фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя такого року та 

збільшення на фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя 

поточного звітного року, що визначені відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності. 

2. Дохід за договорами страхування, визначений згідно з підпунктом 141.1.2 

пункту 141.1 статті 141 цього Кодексу; 

3. Дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно з 

пунктом 141.4 статті 141 цього Кодексу, з джерелом походження з України; 

4. Дохід суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, підлягає 

оподаткуванню згідно з пунктом 141.8 статті 141 цього Кодексу; 

5. Дохід операторів, отриманий від букмекерської діяльності, азартних ігор 

(у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням 

гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю, що підлягає 

оподаткуванню згідно з пунктом 141.5 статті 141 цього Кодексу. 

Базою оподаткування є грошове вираження об’єкту оподаткування. 

 

4.3. Податково–прибуткові різниці та їхня сутність 

Податкові різниці виникають унаслідок різних правил обліку тих самих 

операцій згідно з П(С)БО, МСФЗ і згідно з ПКУ.  

Для того, щоб пов’язати «бухгалтерський» і «податковий» прибуток, 

законодавством розроблено механізм коригування бухгалтерського фінансового 

результату на суму податкових різниць.  

Тому об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового 

результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають 

відповідно до ПКУ ( абзац перший пп. 134.1.1 ПКУ). 

При цьому усі різниці можна умовно розділити на два типи: 

1) різниці, визначені розділом ІІІ ПКУ; 

2) різниці, визначені іншими розділами ПКУ. 

Перший тип різниць стосується лише деяких платників (високодохідників: 

дохід за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн грн). Але 

при цьому жодному малодохідному платнику не заборонено визначати різниці, 

прописані у розд. ІІІ ПКУ. 
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Другий тип різниць (визначених іншими розділами ПКУ) стосується усіх 

платників, незалежно від обсягу доходів (малодохідників: дохід за останній річний 

звітний (податковий) період не перевищує, або дорівнює 20 млн грн).  

Повний перелік податкових різниць (із зазначенням норм ПКУ, якими їх 

установлено) наведено у додатку РІ до декларації з податку на прибуток. 

Цей додаток зобов’язаний подавати кожний платник, у якого за звітний період 

наявні операції, за якими ПКУ визначено різниці. Зауважимо: додаток РІ подається 

навіть у тому випадку, коли загальна сума коригування дорівнює нулю (а саме коли 

сума «збільшуючих» коригувань дорівнює сумі коригувань «зменшуючих»). Тобто 

коли від «різничних» операцій бухгалтерський фінрезультат не змінився. 

До «різничних» операцій належать такі: 

1) нарахування амортизації; 

2) резерви і забезпечення; 

3) фінансові операції; 

4) інші різниці; 

5) різниці перехідних положень. 

«Амортизаційні» різниці та їхня сутність 

«Амортизаційні» різниці – це не найпоширеніші з усіх різниць, установлених 

ПКУ. Адже практично кожне підприємство має на своєму балансі основні засоби 

(ОЗ) чи необоротні матеріальні активи (НМА), і якщо воно є високодохідником, то 

повинно враховувати «амортизаційні» різниці. 

Причини виникнення «амортизаційних» різниць. 

1. Різні строки корисного використання. Якщо в бухгалтерському обліку 

підприємству за такими строками надана повна свобода дій, то в податковому 

обліку потрібно дотримуватися мінімально допустимих строків використання 

об’єктів ОЗ (пп. 138.3.3 ПКУ). 

2. Неспівпадіння критеріїв віднесення до ОЗ. У податковому обліку 

встановлює вартісний критерій у 20 000 грн (пп. 14.1.138 ПКУ). Що ж до 

бухгалтерського обліку, то тут такий критерій можна встановити в будь-якій іншій 

сумі. 

3. Відмінності в підходах до обліку невиробничих ОЗ. Як ми вже згадували, 

ПКУ не дозволяє нараховувати амортизацію на витрати, пов’язані з придбанням 

(виготовленням), ремонтом, реконструкцією, модернізацією й іншими 

поліпшеннями невиробничих ОЗ (пп. 138.3.2 ПКУ). Водночас у бухгалтерському 

обліку жодних заборон із цього приводу немає. 

Змінилося визначення невиробничих ОЗ. Якщо раніше такими вважалися 

об’єкти, які не використовуються в господарчої діяльності, то зараз – не призначені 

для використання в такій діяльності. Тобто якщо активи призначені для 

господарської діяльності, але тимчасово не використовуються в ній (наприклад, у 

зв’язку з простоєм), це не означає, що такі ОЗ стають невиробничими. 
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4. Здійснення переоцінки ОЗ у бухгалтерському обліку. Згідно з пп. 138.3.1 

ПКУ суми переоцінки в розрахунку податкової амортизації участі не беруть. А ось у  

бухгалтерському обліку після проведення уцінки або дооцінки нарахування 

амортизації здійснюється виходячи з нової вартості переоціненого об’єкта ОЗ. У 

зв’язку із цим у податковому і бухгалтерському обліку база для розрахунку 

амортизації (отже, і сума амортизації) буде різною. У зв’язку з цим, окрім 

безпосередньо «уціночно – дооціночної» різниці, фінансовий результат необхідно 

відкоригувати ще і на «амортизаційні» різниці. 

Різновиди амортизаційних різниць: 

1. Нарахування амортизації ОЗ і НМА. 

2. Переоцінка та зміна корисності ОЗ і НМА. 

3. Ліквідація чи продаж ОЗ і НМА. 

 

4.4. Порядок обчислення податку на прибуток підприємства та сплати 

Податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною 

статтею 136 ПКУ, від бази оподаткування. 

Відповідальність за повноту утримання та своєчасність перерахування до 

бюджету податку покладається на платників податку, які здійснюють відповідні 

виплати. 

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є 

календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. 

 При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.  

Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня 

податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем 

податкового (звітного) періоду, крім: 

 виробників сільськогосподарської продукції, які можуть обрати річний 

податковий (звітний) період, який починається з 1 липня минулого звітного року і 

закінчується 30 червня поточного звітного року. 

 у разі якщо особа ставиться на облік контролюючим органом як платник 

податку протягом податкового (звітного) періоду, перший податковий (звітний) 

період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується 

останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду; 

 якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого 

податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) періодом 

вважається період, на який припадає дата ліквідації. 

Річний податковий (звітний) період встановлюється для: 

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року 

(новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової 

декларації за період діяльності у звітному (податковому) році; 

б) виробників сільськогосподарської продукції; 
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в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за 

вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) 

період, не перевищує 20 млн грн. При цьому до річного доходу від будь-якої 

діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту 

про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові 

доходи та інші доходи. 

Платники податку на дохід: суб’єкти, які здійснюють випуск та проведення 

лотерей, щоквартально сплачують податок на дохід у порядку і в строки, які 

встановлені для квартального податкового (звітного) періоду з поданням податкової 

декларації з податку на прибуток. 

 

4.5. Декларація з податку на прибуток підприємств  

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, 

затверджена наказом № 897, є універсальною. Вона призначена для всіх категорій 

платників податку на прибуток як звичайних підприємств, так і «специфічних» 

(страхових компаній, банків, букмекерів, «лотерейщиків», «азартників»). 

Строк звітування за рік – для всіх однаковий. Так, річну декларацію платники 

податку на прибуток, незалежно від того, звітують вони раз на рік чи подавали 

декларації щокварталу, подають упродовж 60 днів за звітним роком. А квартальні 

декларації (за перший квартал, півріччя, три квартали) – протягом 40 днів. 

Неприбуткові організації звітують за підсумками року та подають Звіт про 

використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Строк подання – не 

пізніше 1 березня. 

Структура декларації та порядок її заповнення 

Податково–прибуткова декларація складається з: 

– вступної частини; 

– основної частини (рядки 01 – 25); 

– рядка–розрахунку щомісячного авансового внеску (рядок 26); 

– трьох блоків для виправлення самостійно виявлених помилок: 

1) за податковим зобов’язанням з податку на прибуток (рядки 27 – 31); 

2) за податком на прибуток з доходів нерезидентів (рядки 32 – 35); 

3) за щомісячними авансовими внесками (рядки 36 – 39); 

– заключної частини. 

Декларацію заповнюють наростаючим підсумком з початку року у гривнях 

без копійок з округленням за загальновстановленими правилами (це передбачає 

сама форма звітності) і обов’язково українською мовою. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15
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Заповненню підлягають усі рядки декларації та її додатків. У разі відсутності 

показників у відповідних рядках як основної частини декларації, так і її додатків 

ставлять прочерк. 

Додатки до окремих рядків декларації, які не заповнені через відсутність 

операцій (показників), не подають. 

Крім того, якщо господарська діяльність протягом звітного (податкового) 

періоду не проводилася і відсутні показники, які підлягають декларуванню, то 

декларацію можна не подавати на підставі п. 49.2 ПКУ. 

Під час подання декларації з податку на прибуток підприємства усі платники 

податку на прибуток разом із нею подають фінансову звітність, яка є додатком до 

податкової декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною. 

 

Відповідальність за порушення сплати податків 

1. За порушення правил сплати (перерахування) узгоджених сум грошових 

зобов’язань контролюючим органом застосовуються штрафні (фінансові) санкції, 

передбачені ст. 126 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).  

Також контролюючим органом нараховується пеня за кожний календарний 

день прострочення сплати: 

– нарахування суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим 

органом за результатами податкової перевірки або податкового зобов’язання, 

визначеного контролюючим органом у випадках, не пов’язаних з проведенням 

податкових перевірок, із розрахунку 120 % річних облікової ставки Національного 

банку України (далі – НБУ), діючої на кожний такий день; 

– суми грошового зобов’язання, визначеної платником податків (у податкових 

деклараціях, розрахунках, звітах, у тому числі в уточнюючих) або податковим 

агентом із розрахунку 100 % річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий 

день (після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного 

строку сплати податкового зобов’язання). 

Крім того, за неподання або несвоєчасне подання посадовими особами 

підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування 

належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) передбачена 

адміністративна відповідальність згідно зі ст. 163 прим. 2 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

2. Загальні правила самостійного виправлення помилок, допущених у 

Декларації, визначено ст. 50 Податкового кодексу. 

Відповідно до п. 50.1 зазначеної статті у разі якщо у майбутніх податкових 

періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше 

поданій ним Декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до 

такої Декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. 

Платник податків має право не подавати розрахунок у разі якщо уточнені показники 

https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-120/article-10138
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зазначаються у складі Декларації за будь-який наступний податковий період, 

протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. 

Існують такі варіанти самостійного виправлення помилок, виявлених 

платником податків у раніше поданій Декларації: 

 шляхом подання уточнюючого розрахунку. При цьому у разі заниження 

податкового зобов’язання платник податку крім самої недоплати сплачує також 

штраф у розмірі 3 % суми заниження податкових зобов’язань, яке відбулося в 

результаті допущеної помилки; 

 шляхом відображення через додаток ВП суми недоплати у складі 

поточної Декларації, що подається за податковий період, наступний за періодом, у 

якому виявлено заниження податкового зобов’язання. При цьому у разі заниження 

податкового зобов’язання платник податку крім самої недоплати сплачує також 

штраф у розмірі 5 % від суми заниження податкового зобов’язання. 

Отже, від обраного способу виправлення помилки залежить, який штраф 

доведеться сплатити, – у розмірі 3 чи 5 %. Виправлення помилки також може 

викликати необхідність нарахування та сплати пені за час прострочення сплати 

податкового зобов’язання. 

 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення податку на прибуток підприємств. 

2. Хто є основними платниками податку на прибуток? 

3. Назвіть прибутки, які підлягають обов’язковому декларуванню та зобов’язують 

подавати податкову декларацію з податку на прибуток. 

4. Назвіть прибутки, які не підлягають оподаткуванню, але за ними потрібно теж 

здавати податкову декларацію. 

5. Як визначається дохід підприємства? 

6. Як визначається прибуток, який підлягає оподаткуванню? 

7. У якому документі визначається об’єкт та база оподаткування податку на 

прибуток підприємств? 

8. Що є об’єктом оподаткування податку на прибуток підприємств? 

9. Що є базою оподаткування податку на прибуток підприємств? 

10. Що таке податково–прибуткові різниці? Розкрийте їх сутність. 

11. Розкрийте порядок обчислення податку на прибуток підприємства. 

 

 

Тема 5. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА 

ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ 

5.1. Податок на доходи фізичних осіб: платники, об’єкти оподаткування, 

база оподаткування. Податкові агенти. 

5.2. Податкова соціальна пільга: сутність та правила застосування. 

5.3. Єдиний соціальний внесок: особливості розрахунку та звітування. 

5.4. Особливості оподаткування окремих видів доходів. 
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5.5. Доходи, як додаткові блага та їх оподаткування. 

5.6. Звітність з ПДФО. 

Контрольні запитання.  

 

5.1. Податок на доходи фізичних осіб: платники, об’єкти оподаткування, 

база оподаткування. Податкові агенти 

ПДФО – основний податок на доходи фізичних осіб в Україні.  

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – одне з основних джерел доходів 

бюджету держави, місцевих бюджетів, яке використовується для регулювання 

доходів і накопичень різних соціальних груп населення. Розміри ставок ПДФО 

визначені у ст. 167 ПКУ. 

 

Таблиця 5.1 – Основні елементи сплати податку з доходів фізичних осіб в 

Україні 

Назва Сутність  

1 2 

Суб’єкт 

оподаткування 

– фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх 

походження в Україні, так і іноземні доходи; 

– фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх 

походження в Україні; 

– податковий агент  

Об’єкт 

оподаткування 

Об’єктом оподаткування резидента є: 

1. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід [будь-який дохід, 

який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на 

користь платника податку протягом звітного податкового періоду]. 

2. Доходи з джерела їхнього походження в Україні, які остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування. 

3. Іноземні доходи – прибутки, отримані з джерел за межами України. 

Об’єктом оподаткування нерезидента є: 

1. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід із джерела його 

походження в Україні. 

2. Доходи з джерела їхнього походження в Україні, які остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування 

Податкова 

база 

Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід – будь-який 

дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований на користь платника 

податку протягом звітного податкового періоду 

Ставка 

податку 

Ставка податку становить 18 % бази оподаткування щодо доходів 

заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або 

інших виплат і винагород, які нараховуються платнику у зв’язку з 

трудовими відносинами та за цивільно–правовими договорами. 

Ставка податку становить 5 % бази оподаткування у випадках – для 

доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, 

нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток 

підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціям, інвестиційним 

сертифікатам, які виплачуються інститутами спільного інвестування). 

Ставка податку становить 0 % бази оподаткування – для об’єктів 

спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та 

другого ступенів споріднення 
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Продовження таблиці 5.1 

1 2 

Порядок 

нарахування 

Резиденти сплачують податок з усіх доходів, отриманих із джерела 

їхнього походження як в Україні, так і за кордоном. 

 Водночас у них залишається можливість врахувати податок, сплачений 

за кордоном, у визначенні в декларації річної суми податку, що підлягає 

сплаті в бюджет.  

Нерезидент платить податок також за чинним сьогодні принципом – 

тільки з доходів, одержаних в Україні 

 

Відповідно до пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (ПКУ) 

податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – це юридична особа (її 

філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, 

представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про 

розподіл продукції, які незалежно від організаційно–правового статусу та способу 

оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) 

доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та 

сплачувати податок на доходи, передбачений розділом IV ПКУ, до бюджету від 

імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести 

податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести 

відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та 

розділом IV ПКУ. 

Податковий агент (юридична особа, яка має невідокремлений структурний 

підрозділ), що нараховує (виплачує) дохід фізичній особі від надання в оренду 

нерухомого майна, сплачує (перераховує) податок на доходи фізичних осіб та 

військовий збір до відповідного бюджету за своїм місцезнаходженням (основним 

місцем обліку). 

 

5.2. Податкова соціальна пільга: сутність та правила застосування 

Податкова соціальна пільга (далі – ПСП) – це право працівника зменшити 

суму його місячного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати, 

отримуваної від одного роботодавця. Таке право працівника прописано у п. 169.1 

ПКУ. 

Право на застосування ПСП має кожен платник ПДФО, який отримує 

заробітну плату. Однак скористатися таким правом працівник зможе лише тоді, 

коли сума нарахованої йому за місяць заробітної плати не перевищить граничного 

розміру доходу для застосування ПСП. 

Граничний розмір доходу для застосування ПСП у загальному випадку – це 

показник, що не перевищує розміру місячного прожиткового мінімуму, 

встановленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, 

помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПКУ). 
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У разі застосування пільг на дітей, передбачених у пп. 169.1.2, пп.пп. «а» і «б» 

пп. 169.1.3 ПКУ, цей показник збільшується кратно кількості дітей. 

ПКУ умовно розділив ПСП на декілька видів: 

– загальна ПСП – дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для 

працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня 

звітного податкового року; 

– що дорівнює 100 % загальної ПСП; 

– що дорівнює 150 % загальної ПСП; 

– що дорівнює 200 % загальної ПСП. 

Працівник може скористатися правом на ПСП тільки за одним місцем роботи 

(пп. 169.2.1 ПКУ). Зробити він може це як за основним місцем роботи, так і за 

сумісництвом. 

Аби до заробітної плати працівника його роботодавець зміг застосувати ПСП, 

співробітнику потрібно подати відповідну заяву про самостійне обрання місця 

застосування ПСП (пп. 169.2.2 ПКУ). 

Якщо працівник має право на пільгу в розмірі 100 % на дітей, в розмірі 150 % 

або 200 %, разом із заявою необхідно подати відповідні підтверджуючі документи. 

Перелік таких підтвердних документів установлений Порядком подання 

документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженим 

постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227. 

 

5.3. Єдиний соціальний внесок: особливості розрахунку та звітування 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(ЄСВ) – обов’язковий платіж до системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення 

страхових виплат за поточними видами загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

Уведений з 1 січня 2011 року, він замінив собою чотири окремі відрахування:  

1) до Пенсійного фонду; 

2) до фондів страхування на випадок безробіття;  

3) із тимчасової втрати працездатності; 

4) від нещасних випадків на виробництві. 

Платниками єдиного внеску є: 

– роботодавці; фізичні особи – підприємці; 

– особи, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються незалежною 

професійною діяльністю; 

– особи, які працюють на виборних посадах; 

– військовослужбовці та інші категорії платників податків. 

В Україні з січня 2016 року основна ставка ЄСВ становить 22 %. 
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Базою нарахування ЄСВ є суми нарахованої кожній застрахованій особі 

заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну 

плату і інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі і у натуральній 

формі, та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за 

цивільно–правовими договорами. 

Від заробітної плати залежить розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ). Його 

нараховують щомісяця за ставкою 22 % від мінімальної заробітної плати і 

сплачують поквартально. 

З 2018 року максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам 

мінімальної заробітної плати.  

 

Звітність з ЄСВ 

Щомісячний звіт ЄСВ надається роботодавцями (підприємствами тa 

підприємцями) протягом 20 днів після закінчення звітного місяця зa формою згіднo 

з Додатком 4 Порядку № 435. 

Звіт подається страхувальником або його відповідальною особою зa місцем 

узяття на облік y податкових органах одним з таких способів: 

01 – у електронній формі засобами електронного зв’язку, дотримуючись умов 

відносно реєстрації електронного підпису відповідальних осіб у порядку, 

визначеному законодавством; 

02 – на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника і що 

скріпляють печаткою (за наявності), разом з електронною формою нa електронних 

носіях інформації; 

03 – на паперових носіях, якщо y страхувальника кількість застрахованих осіб 

– не більше п’яти. 

Річний звіт ЄСВ надається фізичними особами в такі терміни: 

01 – що застосовують загальну і спрощену систему оподаткування, і членами 

родин цих осіб, що беруть участь у веденні ними підприємницькій діяльності, – до 

10 лютого наступного року. 

02 – особами, що забезпечують себе роботою самостійно, – до 01 травня 

наступного року. 

Фізичні особи – підприємці зобов’язанi нaдавати річний звіт з єдиного 

соціального внеску незалежно вiд тогo, чи здійснюють вoни підприємницьку 

діяльність, окрiм фізичних осіб – підприємців, вказаних у п. 3.3 роздiлу III Порядкy 

№ 454. 

Відповідальність 

Законом № 406 виключений п. 4 частини 11 cт. 25 Закону пpo ЄСВ, яким 

передбачалося застосування штрафних санкцій дo платника єдиного внеску зa 

неподання, невчасне подання, подання зa невстановленою формою звітності, 

передбаченoї цим Законом. 
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Aлe згідно зі cт. 1651 КпАП порушення порядку нарахування ЄСВ, неподання, 

невчасне подання, подання зa невстановленою формою звітності за єдиним внеском 

або представлення недостовірних відомостей, щo використовуються в Державному 

реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, iншої звітності 

тa відомостей, передбачених Законом пpo ЄСВ, спричиняють за собою накладення 

штрафу нa посадових осіб вiд 20 дo 30 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Ті ж дії, скоєні особою, якa протягом року піддавалася адміністративному 

стягненню за одне з згаданих вище правопорушень, ведуть до накладення штрафу 

нa посадових осіб вiд 30 дo 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Таблиця 5.2 – Категорія платників, строки сплати ЄСВ 

Категорія 

платника 

Строк 

сплати 

ФОП, які обрали спрощену систему 

оподаткування (незалежно від обраної 

групи) 

до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який 

сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 

19 січня) 

ФОП, які обрали загальну систему 

оподаткування 

до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який 

сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 

19 січня). Остаточний розрахунок за календарний рік до 10 

лютого наступного року 

Особи, які провадять незалежну 

професійну діяльність 

до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який 

сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 

19 січня) Остаточний розрахунок за календарний рік до 1 

травня року наступного за звітним 

Члени фермерського господарства 

до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який 

сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 

19 січня) 

 

Талиця 5.3 – Категорія платників, які мають пільги зі сплати ЄСВ 

Категорія платника Пільга зі сплати ЄСВ 

ФОП, які обрали спрощену систему 

оподаткування 
Звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо вони 

отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, 

або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про 

пенсійне страхування, та отримують відповідно до закону 

пенсію або соціальну допомогу. 

ФОП, які обрали загальну систему 

оподаткування 

Члени фермерського господарства 

 

 

 5.4. Особливості оподаткування окремих видів доходів 

1. Оподаткування дивідендів при їх виплаті фізичним особам 

Дивіденди розраховуються з чистого прибутку учасникам, які були такими на 

день прийняття рішення про виплату дивідендів, та за будь-який період, який 

кратний кварталу. Якщо інше не встановлено рішенням зборів, то дивіденди 

виплачуються грошовими коштами, готівковими чи безготівковими, в термін не 

більше 6 місяців від дати прийняття рішення про їх виплату. 

Але є певні обмеження, на які потрібно звернути увагу. 
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1) товариство не зможе нарахувати та виплатити дивіденди, якщо воно має 

заборгованість перед учасниками, що вибули або їх правонаступниками; 

2) також дивіденди не нараховуються учаснику, який має заборгованість 

перед товариством щодо своїх внесків до статутного фонду; 

3) і найголовніше –  при виплаті дивідендів товариству потрібно зважити, 

чи вистачить йому грошових коштів, інших високоліквідних активів, для виплати 

дивідендів, а також для погашення вимог кредиторів за зобов’язаннями, термін 

виконання яких настав. 

Щодо оподаткування дивідендів при виплаті їх фізичній особі, у товариства не 

виникне власних податкових зобов’язань, а лише обов’язок утримати ПДФО та 

військовий збір. При цьому «загальносистемники» утримують ПДФО за ставкою 5 

%, а «єдининоподатники» – за ставкою 9 %. 

Дивіденди не є об’єктом оподаткування єдиним соціальним внеском. 

Якщо ж дивіденди виплачуються українському резиденту – юридичній особі, 

виникає питання нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток.  

Але виникає воно лише тоді, коли сума нарахованих дивідендів за відповідний 

період перевищує об’єкт оподаткування з податку на прибуток за той же період.  

Наприклад, якщо підприємство хоче нарахувати та виплатити 200 тис. грн 

дивідендів, воно порівнює цю суму з об’єктом оподаткування за відповідний період 

(наприклад, 2018 рік). І якщо об’єкт оподаткування становить менше 200 тис. грн 

(наприклад, 150 тис. грн), то з різниці в 50 тис. грн підприємство повинно сплатити 

так званий дивідендний авансовий внесок з податку на прибуток. Щоправда, у 

подальшому цей авансовий внесок підприємство може зарахувати в сплату податку 

на прибуток наступних періодів. 

З 2018 року завдяки змінам, внесеним до ПКУ, «єдиноподатники» не 

нараховують та не сплачують авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті 

дивідендів юридичним особам. 

Дивіденди можуть бути виплачені готівкою, але при виплаті готівкою з каси 

підприємства дивідендів фізичній особі ми повинні пам’ятати про обмеження у  

50 тис. грн, при виплаті юридичній особі – про обмеження у 10 тис. грн на день 

такої виплати. 

 

2. Оподаткування благодійної допомоги 

Благодійна діяльність – це добровільна особиста та/або майнова допомога для 

досягнення визначених Законом № 5073 цілей, що не передбачає одержання 

благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації 

благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. 

Не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога, яка 

надається згідно з пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ у сумі, що сукупно протягом 

звітного (податкового) року не перевищує одну тисячу розмірів мінімальної 
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заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, – 

на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який 

визначається Кабінетом Міністрів України, що виникли у платників податку, 

визначених пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ. 

 Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного 

(податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення над 

таким розміром оподатковується за ставкою, встановленою п. 167.1 ст. 167 ПКУ, і 

платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням 

сум благодійної допомоги. 

3. Оподаткування виграшів та призів 

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 

ПДФО включаються, зокрема, доходи у вигляді виграшів, призів. 

Податковим агентом – оператором лотереї у строки, визначені ПКУ для 

місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна 

сума ПДФО, нарахованого за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ (18 %), із 

загальної суми виграшів (призів), виплачених за податковий (звітний) місяць 

гравцям у лотерею (пп. 170.6.2 ст. 170 ПКУ). 

Оподаткування доходів у вигляді виграшів та призів, інших, ніж виграш (приз) 

у лотерею, здійснюється у загальному порядку, встановленому ПКУ для доходів, що 

остаточно оподатковуються під час їх нарахування, за ставкою, визначеною п. 167.1 

ст. 167 ПКУ (18 %) (пп. 170.6.3 ст. 170 ПКУ). 

При цьому під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій 

формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними 

цінами, правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ, помножена на 

коефіцієнт (п. 164.5 ст. 164 ПКУ). 

4. Оподаткування суми надміру витрачених коштів, отриманих платником 

податку на відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строк 

Надміру витраченими коштами згідно з п. 170.9 ПКУ вважаються кошти, 

отримані працівником на відрядження та не повернені в установлені строки.  

Граничний строк для складання авансового звіту й повернення коштів 

(визначено пп. «а» пп. 170.9.2 ПКУ) – до закінчення 5–го банківського дня, що 

настає за днем, у якому працівник завершив таке відрядження.  

Порушення зазначеного строку звітування автоматично надає сумі грошового 

авансу, за який працівник учасно не відзвітував, статус «надміру витрачених 

коштів».  

Той факт, що працівник, хоча й із запізненням, але все ж повернув 

невикористаний залишок авансу, нічого не змінює в оподаткуванні. 

Під час оподаткування надміру витрачених коштів базу оподаткування ПДФО 

визначають із застосуванням негрошового коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ПКУ.  
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Базу оподаткування військовим збором визначають без урахування 

негрошового коефіцієнта. 

Абз. 3 пп. 170.9.1 ПКУ приписує утримувати ПДФО за рахунок будь–якого 

оподатковуваного доходу працівника. Так само за рахунок оподатковуваного доходу 

працівника має утримуватися й військовий збір. 

5. Оподаткування операцій з продажу нерухомого майна; спадщини. 

Оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна 

регламентується статтею 172 Податкового кодексу, відповідно до п. 172.10 якої 

продаж громадянами успадкованого (отриманого в подарунок) об’єкта нерухомості 

підлягає оподаткуванню. 

Дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу 

протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, 

кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки, що не перевищує 

норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу залежно від її 

призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку 

понад три роки, не оподатковується. 

Однак умова щодо перебування такого майна у власності платника податку 

понад три роки не поширюється на майно, отримане таким громадянином 

(продавцем) у спадщину. 

Якщо ж платник здійснює продаж нерухомого майна, яке отримав у 

подарунок, і яке перебуває у власності менше 3–х років, то йому необхідно буде 

сплатити податок з одержаного доходу, отриманого від такого продажу на 

загальних підставах. 

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного 

податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, підлягає оподаткуванню 

за ставкою 5 % (п.167.2 ст. 167 Кодексу). Така ж ставка застосовується і до 

доходів, отриманих від відчуження майна, що перебувало у власності менше трьох 

років, у тому числі і подарованої нерухомості. 

У випадку, коли доходи отримуються іноземними громадянами 

(нерезидентами) на території України, то оподаткування здійснюється в порядку 

встановленому для громадян України, але ставка податку на доходи фізичних осіб 

встановлюється у розмірі 15 %/ 17 %. 

 

5.5. Доходи як додаткові блага та їх оподаткування 

Додаткове благо – це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, 

інші види доходу, що їх виплачує платникові податку податковий агент. Зазвичай 

вони не пов’язані з виконанням обов’язків згідно із трудовим чи цивільно–правовим 

договором ( пп. 14.1.47 Податкового кодексу України; ПК). 

Тобто основними критеріями, що визначають дохід як додаткове благо, є 

такі: 
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– дохід не є заробітною платою працівника; 

– не є винагородою за цивільно-правовим договором; 

– не пов’язаний із виконанням обов’язків трудового найму. 

Надання роботодавцем працівникові того чи іншого доходу у вигляді 

додаткового блага не має бути передбачено у колективному чи трудовому договорі. 

Виплату додаткового блага працівникові має визначати окреме розпорядження 

(наказ) керівника підприємства. 

Під додатковим благом розуміють, зокрема, вартість користування житлом, 

іншими об’єктами матеріального чи нематеріального майна, що належать 

роботодавцеві й надані працівнику в безоплатне користування, або компенсацію 

вартості такого користування, крім випадків, коли таке надання зумовлено 

виконанням працівником трудової функції відповідно до трудового договору 

(контракту) чи передбачено нормами колективного договору або згідно із законом у 

встановлених ними межах ( пп. «а» пп. 164.2.17 ПК). 

Отже, якщо оплату гуртожитку для працівників передбачено трудовим чи 

колективним договором, її слід вважати виплатою соціального характеру у грошовій 

і натуральній формі, тобто складовою заробітної плати працівника.  

Якщо ж таку оплату ані трудовим, ані колективним договором не 

передбачено, тоді для працівника такий дохід буде додатковим благом.  

При цьому і в першому, і в другому випадках під час оплати гуртожитку має 

дотримуватись умова ідентифікації працівника, за якого проживання оплачено. 

Суму оплати оподатковуватимуть ПДФО за ставкою 18 % і військовим 

збором за ставкою 1,5 %. 

Доходи (виплати), які показують під ознакою «додаткове благо»: 

– вартість використання житла, інших об’єктів матеріального або 

нематеріального майна, наданих платнику податку в безоплатне користування, або 

компенсація вартості такого використання, крім випадків, коли відповідно до  

пп. «а» та абз. 2 пп. «б» пп. 164.2.17 ПКУ податку не справляють; 

– вартість майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, 

крім згаданого з ознаками доходу «136» та «194»; 

– вартість послуг домашнього обслуговуючого персоналу (побутового 

обслуговування фізособи, членів її сім’ї або від імені чи за їх дорученням будь-якої 

третьої особи, включаючи ремонт або спорудження об’єктів рухомого чи 

нерухомого майна, що належить таким особам або використовується ними), 

безоплатно отриманих платником податку, включаючи працю підпорядкованих осіб, 

а також осіб, які перебувають на військовій службі чи є заарештованими або 

ув’язненими; 

– сума грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат 

платника податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються згідно із законом за 

рахунок бюджету або звільняються від оподаткування; 

http://vobu.ua/ukr/documents/tax-codex
http://vobu.ua/1df/136.html
http://vobu.ua/1df/194.html
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– сума безповоротної фінансової допомоги (крім умовних процентів), зокрема, 

сума грошових коштів, подарованих фізособі, та безповоротна фіндопомога на 

користь фізосіб – підприємців; 

– основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) 

кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою 

банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує  

25 % мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня 

звітного податкового року; 

– сума заборгованості за надані, але не оплачені товари на користь фізособи–

підприємця, яку юрособа (фізособа–підприємець) списує після закінчення терміну 

позовної давності; 

– сума одноразової грошової компенсації витрат для створення належних 

житлових умов відповідно до законодавства, яку виплачують платнику податку із 

числа державних службовців та прирівняних до них осіб; 

– вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначена за 

правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів 

(робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім 

випадків, передбачених п. 165.1 ПКУ. 

 

5.6. Звітність з ПДФО 

Податковий розрахунок (форму № 1ДФ) заповнюють податкові агенти, які 

нараховують (виплачують, надають) доходи (у грошовій або негрошовій формі) 

фізособі й зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО і військовий 

збір. Це юрособи (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайняті 

особи, представництва нерезидентів – юросіб, інвесторів (операторів) за угодою про 

розподіл продукції. 

Основні правила заповнення й подання форми № 1ДФ 

Правило 1. Податковий розрахунок (форму № 1ДФ) подають окремо за кожен 

квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем звітного кварталу. Подання ж окремого податкового 

розрахунку за календарний рік не передбачено. 

Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на 

вихідний або святковий день, граничним днем є операційний (банківський) день, що 

настає за вихідним або святковим днем (п. 2.1 Порядку № 4). 

Правило 2. Податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи 

не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду. 

Правило 3. Податковий розрахунок подають до контролюючих органів за 

місцезнаходженням податкового агента юрособи або її відокремлених підрозділів чи 

до контролюючого органу за податковою адресою фізособи (податкового агента). 

http://vobu.ua/ukr/documents/tax-codex
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Податковий розрахунок подається податковими агентами в один із таких 

способів: 

– засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови 

щодо використання електронного цифрового підпису відповідальної особи 

податкового агента у порядку, визначеному законодавством; 

– на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії 

інформації; 

– на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не 

перевищує десяти. 

Податкові агенти із штатною чисельністю працівників до 1000 осіб подають 

податковий розрахунок єдиним документом на всіх, хто працює, з обов’язковим 

заповненням їхніх податкових номерів або серії та номера паспорта (для фізособи, 

яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та 

номером паспорта) однією порцією. Якщо штатна чисельність працівників більша, 

можна подавати податковий розрахунок кількома порціями, кожна з яких є окремим 

податковим розрахунком зі своїм номером порції.  

Податковий розрахунок готується у двох примірниках. Один примірник 

подається до контролюючого органу. Другий – з підписом особи, відповідальної за 

приймання розрахунку, штампом та проставленим номером порції, отриманим при 

обов’язковій реєстрації розрахунку в контролюючому органі, повертається 

податковому агенту. 

Правило 4. Податкові агенти із штатною чисельністю працівників до 1000 осіб 

подають податковий розрахунок єдиним документом на всіх, хто працює, з 

обов’язковим заповненням їхніх податкових номерів або серії та номера паспорта 

(для фізособи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі 

за серією та номером паспорта) однією порцією. Якщо штатна чисельність 

працівників більша, можна подавати податковий розрахунок кількома порціями, 

кожна з яких є окремим податковим розрахунком зі своїм номером порції (п. 2.4 

Порядку № 4). 

Якщо податковий агент має понад 1000 працюючих найманих працівників і 

подає кілька порцій податкового розрахунку (форма № 1ДФ), то нарахований, 

виплачений дохід і нарахований, перерахований до бюджету з нього військовий збір 

відображають загальними сумами лише один раз у розділі II першої порції форми  

№ 1ДФ. 

Правило 5. Якщо відокремлений підрозділ юрособи не уповноважений 

нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, 

податковий розрахунок у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юрособа 

до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням і надсилає копію такого 

розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого 

https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/59009
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підрозділу. У порції, яку подають за відокремлений підрозділ, зазначають відомості 

про фізосіб (працюючих) цього підрозділу (п. 2.6 Порядку № 4). 

У податковому розрахунку за формою № 1ДФ, який подають за 

відокремлений підрозділ, не уповноважений нараховувати, утримувати та 

сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, не відображають інформацію 

щодо військового збору. 

Правило 6. Податковий розрахунок (форму № 1ДФ) подають лише в разі 

нарахування доходів фізособам податковим агентом протягом звітного періоду (пп. 

«б» п. 176.2 ПКУ). Але його подання не залежить від того, чи виплачував 

податковий агент доходи протягом звітного періоду (п. 2.2 Порядку № 4). 

Правило 7. Релігійні організації, а також створені ними добродійні заклади 

повинні подавати податковий розрахунок на всіх платників податку. 

Порядок заповнення податкового розрахунку надається у Наказі Про 

затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 

1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум 

утриманого з них податку. 

 

Адміністративна відповідальність платника податку з доходів фізичних осіб. 

Статтею 163 прим. 4 Кодексу про адміністративні правопорушення 

передбачено, що неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на 

доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів; перерахування податку на 

доходи фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім 

випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством); неповідомлення або 

несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою 

формою відомостей про доходи громадян тягне за собою попередження або 

накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на 

громадян – суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Відтак у разі сплати податку на доходи фізичних осіб та подання витягів 

податкового розрахунку ф. 1ДФ за місцезнаходженням юридичної особи, а не за 

місцезнаходженням відокремлених підрозділів, до податкового агента 

застосовується фінансова та адміністративна відповідальність і нараховується 

пеня. 

ПКУ (п. 127.1 ст. 127) передбачено, що не нарахування, неутримання та/або 

несплата (неперерахування) податків платником, у тому числі податковим агентом, 

до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, тягнуть за 

собою накладення штрафу в розмірі 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню 

та/або сплаті до бюджету. 

https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/59009
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Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, тягнуть за собою накладення 

штрафу у розмірі 50 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до 

бюджету. 

Дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені протягом 1095 днів 

втретє та більше, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 % суми 

податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. 

Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються, коли ненарахування, 

неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб 

самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього 

податку, передбаченого п. 169.4 ст. 169 ПКУ, та виправляється в наступних 

податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами ПКУ. 

 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення терміну «податок на доходи фізичних осіб». 

2. Назвіть основні елементи сплати податку з доходів фізичних осіб в Україні. 

3. Хто є податковим агентом? 

4. Розкрийте сутність податкової соціальної пільги. 

5. Розкрийте сутність єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

6. Яким законом визначається відповідальність платника єдиного внеску зa 

неподання, невчасне подання або подання зa невстановленою формою звітності? 

7. Назвіть категорії платників податку з ЄСВ, які мають сплачувати ЄСВ та 

категорії платників, які мають пільги зі сплати ЄСВ. 

8. Назвіть особливості оподаткування ЕСВ окремих видів доходів. 

9. Як оподатковуються доходи, які визначені як додаткові блага? 

10. Яка звітність подається з ПДФО? 

 

 

Тема 6. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА СПРОЩЕНОЮ 

СИСТЕМОЮ ОПОДАТКУВАННЯ 

6.1. Загальне поняття спрощеної системи оподаткування. 

6.2. Облік та звітність сільськогосподарських виробників. 

6.3 Порядок визначення доходів та їх склад. 

Контрольні запитання. 

 

6.1. Загальне поняття спрощеної системи оподаткування 

Відповідно до ГК України суб’єктами малого підприємництва є юридичні 

особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми 

власності та фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як 

фізичні особи – підприємці, у яких середньооблікова чисельність працівників за 

звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої 
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діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за 

середньорічним курсом Національного банку України. 

Найважливішим питанням при відкритті бізнесу завжди є питання 

оподаткування. На даний момент податкова система України передбачає дві форми 

оподаткування – загальну і спрощену. 

Фізичні та юридичні особи, що знаходяться на спрощеній системі 

оподаткування (сплачують єдиний податок), звільняються від сплати таких 

податків і зборів: 

• податок на прибуток підприємств; 

• податок на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), 

отриманих у результаті господарської діяльності фізичної особи; 

• ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт і послуг, місце постачання яких 

розташовано на митній території України, крім ПДВ, що сплачується фізичними 

особами та юридичними особами, які обрали єдиний податок з ПДВ; 

• податок на землю, крім земельного податку за земельні ділянки, що не 

використовуються ними для здійснення господарської діяльності; 

• збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 

• збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. 

На спрощеній системі оподаткування можуть бути як фізичні особи–

підприємці, так і юридичні особи, і вона містить деякі обмеження у видах 

діяльності, чисельності працівників і доходах суб’єктів підприємництва.  

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, поділяються на 4 групи платників єдиного податку. 

1 Група: Річний обсяг доходу не перевищує 1 млн грн Можна працювати 

тільки самостійно без найманих працівників. 

2 Група: Річний обсяг доходу не перевищує 5 млн грн У трудових відносинах 

із підприємцем одночасно може перебувати не більше ніж 10 осіб. 

3 Група: Річний обсяг доходу не перевищує 7 млн грн Немає обмежень за 

кількістю працівників. 

4 Група (сільхозтоваровиробники): Річний обсяг доходу перевищує 7 млн грн 

Немає обмежень за кількістю працівників. 

Ставка податку становить: 

– для І групи до 10 % від прожиткового мінімуму залежно від виду діяльності; 

– для ІІ групи до 20 % від мінімальної заробітної плати залежно від виду 

діяльності;  

– для ІІІ групи 3 % від доходу для платників ПДВ та 5 % від доходу для не 

платників ПДВ; 

– для ІV групи визначено у відсотках від бази оподаткування і становлять  

(п. 293.9 ПК):  
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– для ріллі, сіножатей або пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, 

розташованих у гірських зонах та поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і 

пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які 

спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва 

на закритому ґрунті, або надання їм у користування, в тому числі на умовах оренди) 

– 0,95 %; 

– для ріллі, сіножатей або пасовищ, розташованих у гірських зонах та 

поліських територіях – 0,57 %; 

– для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у 

гірських зонах та поліських територіях) – 0,57 %; 

– Для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та поліських 

територіях – 0,19%; 

– для земель водного фонду – 2,43 %.  

В ПКУ (ПКУ п.291.5) зазначено перелік суб’єктів господарювання, що не 

можуть бути платниками єдиного податку, а саме: 

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім 

розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 

2) обмін іноземної валюти; 

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім 

роздрібного продажу паливно–мастильних матеріалів в ємностях до 20 л. та 

діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); 

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, 

продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння); 

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин 

місцевого значення; 

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері 

страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України 

«Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, 

визначеними розділом III цього Кодексу; 

7) діяльність з управління підприємствами; 

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку 

(крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з 

організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або 

антикваріату; 

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів. 
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6.2. Облік та звітність сільськогосподарських виробників 

Системи оподаткування, які можуть застосовувати сільгосппідприємства: 

–  загальна – без обмежень; 

–  3 група – сільгосптоваровиробники, в яких питома вага доходу, отриманого 

від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її 

переробки за попередній податковий (звітний) рік, становить не менше 75 % 

загальної суми доходу за цей же період і річний обсяг доходу яких не перевищує 7 

млн грн.; 

–  4 група – сільгосптоваровиробники, в яких питома вага доходу, отриманого 

від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її 

переробки за попередній податковий (звітний) рік, становить не менше 75% 

загальної суми доходу за цей же період і річний обсяг доходу яких перевищує 7 млн 

грн.. 

Якщо частка сільгоспвиробництва може бути меншою за 75% внаслідок форс–

мажору – заморозки, засуха, повінь, пожежа тощо, то в цьому випадку 

сільгоспвиробнику потрібно разом із податковою звітністю подати рішення обласної 

ради про наявність обставин непереборної сили та перелік суб’єктів 

господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин. 

Перебування в третій групі єдинників може бути вигідно для 

високорентабельних підприємств, в яких доходи значно перевищують понесені 

витрати, тобто на загальній системі сума податку у таких підприємств буде 

чималою. 

Загальна система оподаткування, навпаки, вигідна для підприємств з 

невисокою рентабельністю і збиткових, адже сума податку при таких результатах 

діяльності буде мінімальною. Може бути невигідна ця система для підприємства, у 

власності яких є багато землі, адже доведеться нести додаткові витрати на сплату 

земельного податку. 

Що стосується єдинників четвертої групи, то оскільки сума ЄП залежить 

тільки від площі сільгоспугідь і їх нормативної грошової оцінки, очевидно, що ця 

група більш вигідна підприємствам з невеликою кількістю землі і значними 

доходами (прибутком), наприклад, тим, які спеціалізуються на тваринництві. Адже 

ця галузь не передбачає використання великої кількості сільгоспугідь. 

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку: 

1) для загальної системи оподаткування є прибуток у грошовій формі; 

2) для 3 групи – дохід, виражений у грошовій формі; 

3) для 4 групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна 

грошова оцінка (НГО) одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, 

пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, 

визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до 

порядку, встановленого ПКУ. 
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Оскільки нормативна грошова оцінка земель є базою оподаткування для 

платників єдиного податку четвертої групи, її зміна впливає на розрахунок суми 

податкових зобов’язань на поточний рік. 

З 01.01.2019 р. набрала чинності Технічна документація із 

загальнонаціональної (всеукраїнської) НГО земель сільськогосподарського 

призначення. 

Для обчислення податкових зобов’язань з єдиного податку на  2019 рік 

юридичними особами – платниками єдиного податку четвертої групи 

використовується НГО земель сільськогосподарського призначення 

(сільськогосподарських угідь: ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) з 

кожної земельної ділянки окремо. 

Склад звітності 

До пакета документів, який має бути у платників єдиного податку 4 групи, 

входять (пп. 298.8.1 ст. 298 ПКУ): 

 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи з 

відміткою в полі «Загальна» на поточний рік щодо всієї площі земельних 

ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, 

сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду 

внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ); 

 Відомості про наявність земельних ділянок. 

Окрім цього, юридичні особи мають подавати: 

 Податкову декларацію платника єдиного податку четвертої групи з 

відміткою в полі «Звітна» на поточний рік окремо щодо кожної земельної 

ділянки; 

 Розрахунок частки, в якому розраховують частку сільгоспвиробництва в 

загальній сумі доходу, яка повинна бути не менше 75 %.  

І приватні підприємці – фермери, і юридичні особи подають загальну 

Декларацію разом із відомостями до органу ДФС за своїм місцезнаходженням 

(місцем перебування на податковому обліку). 

Однак юрособи повинні додатково подавати Розрахунок частки. А ще – звітну 

Декларацію до органу ДФС за місцем розташування земельної ділянки (пп. 298.8.1 

ст. 298 ПКУ). Кількість звітних декларацій залежить від того, наскільки 

«розпорошені» земельні ділянки між адміністративними районами. 

Відомості, які сільгоппідприємство подає до органу ДФС разом із 

Декларацією за місцем своєї реєстрації, мають містити дані про всі земельні 

ділянки, якими сільгосптоваровиробник володіє, користується, з яких сплачує 

єдиний податок.  

А от якщо відомості подають до ДФС за місцем розташування ділянок, до них 

включають інформацію лише про ті ділянки, що розташовані в межах території 

відповідного органу місцевого самоврядування. 
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Звітним періодом для загальників є квартал або рік, для сільгоспвиробників  

3–ї групи – квартал, для сільгоспвиробників 4–ї групи – рік. 

 

6.3. Порядок визначення доходів та їх склад 

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої 

– третьої груп визначено статтею 292 Податкового кодексу. 

Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком 

та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником ЄП 

та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування. 

 

Таблиця 6.1 – Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування 

єдиним податком 

Вид доходу Дата отримання доходу 

Дохід, виражений в іноземній валюті (пп. 292.5 

ПКУ) 

Перераховується у гривнях за офіційним курсом 

гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на 

дату отримання такого доходу 

Дохід, отриманий у грошовій (готівковій та / або 

безготівковій) формі (пп. 292.6 ПКУ) 

Дата надходження грошових коштів на 

розрахунковий рахунок (у касу) 

Вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, 

послуг) (пп. 292.6 ПКУ) 

Дата підписання платником єдиного податку акта 

приймання–передачі безоплатно отриманих товарів 

(робіт, послуг) 

Сума кредиторської заборгованості, за якою минув 

строк позовної давності (для 3 групи–платників 

ПДВ) (пп. 292.6 ПКУ) 

Дата списання кредиторської заборгованості, за 

якою минув строк позовної давності 

Вартість реалізованих протягом звітного періоду 

товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня 

оплата (аванс) у період сплати інших податків і 

зборів, визначених ПКУ (п. 292.6 ПКУ) 

Дата відвантаження товарів (виконання робіт, 

надання послуг), за які отримана попередня оплата 

(аванс) у період сплати інших податків і зборів, 

визначених ПКУ 

Торгівля товарами або послугами з використанням 

торговельних автоматів чи іншого подібного 

обладнання, що не передбачає наявності РРО (пп. 

292.7 ПКУ) 

Дата вилучення з таких торговельних апаратів 

та/або подібного обладнання грошової виручки 

Торгівля товарами (роботами, послугами) через 

торговельні автомати з використанням жетонів, 

карток та/або інших замінників грошових знаків, 

виражених у гривнях (пп. 292.8 ПКУ) 

Дата продажу жетонів, карток та/або інших 

замінників грошових знаків, виражених у гривнях 

 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення суб’єкта малого підприємництва. 

2. Що таке спрощена система оподаткування? 

3. Які суб’єкти господарювання, можуть застосовувати спрощену систему 

оподаткування? 

4. Які групи спрощеної системи існують? 

5. Розкрийте сутність обліку та звітності сільськогосподарських виробників. 

6. Як визначаються доходи та їх склад для цілей оподаткування єдиним податком? 
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Тема 7. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПЛАТОЮ ЗА 

ЗЕМЛЮ 

7.1. Правові підстави землекористування в Україні. 

7.2. Форми плати за землю, платники земельного податку та орендної плати 

за земельні ділянки державної та комунальної власності. Пільги зі сплати 

земельного податку. 

7.3. Об’єкт та база оподаткування земельного податку. Ставки податку та 

порядок його обчислення. 

7.4. Звітність за платою за землю. 

Контрольні запитання. 

 

7.1. Правові підстави землекористування в Україні 

Правовою підставою землекористування в Україні є Земельний кодекс 

України (Документ 2768–14, чинний, остання редакція – Редакція від 01.01.2019). 

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою 

охороною держави.  

Земельне законодавство включає цей Кодекс, інші нормативно–правові акти у 

галузі земельних відносин. 

Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з 

метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних 

громад та держави, раціонального використання та охорони земель. 

Згідно зі ст. 37–1 Земельного кодексу України визначено особливості 

використання земельних ділянок у масиві земель сільськогосподарського 

призначення.  

Власники таких земельних ділянок для ведення особистого селянського і 

фермерського господарств мають змогу використовувати їх для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва без зміни цільового призначення. 

Законом встановлено новий термін – «особа, якій належить право 

користування істотною частиною земель с.–г. призначення» (далі – істотний 

користувач).  

Такою особою є землекористувач, якому належить право користування 

(оренда, емфітевзис) земельними ділянками, розташованими у масиві земель с.–г. 

призначення, загальною площею не менш ніж 75 % усіх земель масиву. 

 

7.2. Форми плати за землю, платники земельного податку та орендної 

плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Пільги зі 

сплати земельного податку 

Згідно з пп. 14.1.147 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу плата за землю 

об’єднує два обов’язкові платежі – земельний податок та орендну плату за 

земельні ділянки державної та комунальної власності. 
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Земельний податок – це обов’язковий платіж, який справляється з власників 

земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також з постійних 

землекористувачів, а орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної 

власності (далі – орендна плата) – обов’язковий платіж, який орендар вносить 

орендодавцеві за користування земельною ділянкою. 

Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних 

часток (паїв), а також землекористувачі, а орендної плати – орендарі земельних 

ділянок. 

Плату за землю суб’єкти господарювання – землевласники та орендарі 

сплачують у двох формах: 

– у формі земельного податку (пп. 14.1.72 ПКУ); 

– у формі орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної 

власності (далі – орендна плата) (пп. 14.1.136 ст. 288 ПКУ). 

Цей місцевий податок мають платити (п. 269.1 ПКУ): 

– землевласники, тобто власники земельних ділянок або земельних часток 

(паїв); 

– постійні землекористувачі, тобто особи, які мають безстрокове право 

володіти і користуватися земельною ділянкою, яка перебуває у державній або 

комунальній власності (ч. 1 ст. 92 ЗКУ). Перелік підприємств, які набувають права 

на постійне землекористування, визначено ст. 92 ЗКУ. 

А от чи є таке підприємство платником іншої частини плати за землю 

(орендної плати) чи ні, залежить від того, хто є орендодавцем.  

Якщо це орган місцевого самоврядування чи виконавчої влади, який передав в 

оренду землі державної чи комунальної власності, то однозначно саме 

підприємство має сплачувати орендну плату до бюджету.  

Якщо ж підприємство орендує землю у юридичної чи фізичної особи, то воно 

сплачує орендодавцю зазначену в договорі суму. Така плата не є податковим 

платежем. А тому пов’язувати її із платою за землю не потрібно. 

Поки право власності чи постійного користування на землю не оформлене, 

земельна ділянка не повинна обкладатися земельним податком, а особа, яка нею 

володіє, не є платником земельного податку. 

 

7.3. Об’єкт та база оподаткування земельного податку. Ставки податку та 

порядок його обчислення 

Об’єктом оподаткування земельним податком відповідно до п. 270.1 ст. 270 

ПКУ є: 

– земельні ділянки, які перебувають у власності або постійному користуванні; 

– земельні частки (паї), які перебувають у власності.  

База оподаткування (відповідно до п.271.1 ст.271 ПКУ) – це: 
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– нормативна грошова оцінка (НГО) земельних ділянок з урахуванням 

коефіцієнта індексації; 

– площа земельних ділянок, НГО яких не проведено. 

Відповідно до Закону України «Про оцінку земель», грошова оцінка земельних 

ділянок залежно від призначення та порядку проведення поділяється на два типи: 

нормативну та експертну. 

Нормативна грошова оцінка земель (далі – НГО) – це капіталізований рентний 

дохід (дохід, який можна одержати із землі як із виробничого об’єкта) із земельної 

ділянки, розрахований за затвердженими нормативами 

Нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють: 

 – для визначення розміру земельного податку (орендної плати за землі 

державної та комунальної власності), держмита при обміні, спадкуванні та 

даруванні земельних ділянок, втрат сільського та лісового господарств; 

– розробки показників і механізмів економічного стимулювання 

раціонального використання та охорони земель; 

– відчуження земельних ділянок площею більше 50 га державної або 

комунальної власності для розміщення відкритих спортивних  і фізкультурно–

оздоровчих споруд. 

Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з 

метою визначення вартості об’єкта оцінки. Цей вид грошової оцінки 

використовується при здійсненні цивільно–правових угод щодо земельних ділянок 

та прав на них. 

Ставки податку: 

– за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку (НГО) яких проведено, 

встановлюється у розмірі не більше 3 % від їх НГО; 

– для земель загального користування – не більше 1 % від їх нормативної 

грошової оцінки; 

– для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 % та не більше 1 % від їх 

нормативної грошової оцінки; 

– для лісових земель – не більше 0,1 % від їх нормативної грошової оцінки (п. 

274.1 ст. 274 ПКУ). 

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених 

пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 % від 

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області,  

 – для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 % та не більше 5 % від 

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, 

– для лісових земель – не більше 0,1 % від нормативної грошової оцінки площі 

ріллі по області (п. 277.1 ст. 277 ПКУ). 
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У п. 284.1 ст. 284 ПКУ встановлено, що органи місцевого самоврядування 

встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що 

сплачується на відповідній території. 

Підставою для нарахування земельного податку є дані Державного 

земельного кадастру. 

Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум 

проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки 

щороку до 01 травня. 

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими 

органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) 

платникові за місцем його реєстрації до 01 липня поточного року податкове 

повідомлення–рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, 

визначеному ст. 58 ПКУ (абзац перший п. 286.5 ст. 286 ПКУ). 

Особливості обчислення та сплати земельного податку встановлені  

ст.ст. 286, 287 ПКУ. 

Нарахування податкових зобов’язань із земельного податку здійснюється 

індивідуально для кожної фізичної особи на підставі даних Державного земельного 

кадастру. 

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір 

оренди такої земельної ділянки (п. 288.1 ст. 288 ПКУ). 

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки (п. 288.2 ст. 288 ПКУ). 

Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. 

Відповідно до вимог п. 288.5 ст. 288 ПКУ Розмір орендної плати 

встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу: 

– не може бути меншою за розмір земельного податку: для земельних ділянок, 

нормативну грошову оцінку яких проведено, – у розмірі не більше 3 % їх 

нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1 % 

їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 % 

та не більше 1 % їх нормативної грошової оцінки; 

– для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, – у 

розмірі не більше 5 % нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, 

для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 % та не більше 5 % нормативної 

грошової оцінки одиниці площі ріллі по області; 

– не може перевищувати 12 % нормативної грошової оцінки. 

Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та 

порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог стст. 285 – 

287 розділу ХІІ ПКУ (п. 288.7 ст. 288 ПКУ). 

Таким чином, нарахування податкових зобов’язань з орендної плати за 

земельні ділянки державної і комунальної власності здійснюється на підставі 

договорів оренди таких ділянок. 
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Відповідно до п. 281.1 ПКУ від сплати податку звільняються такі категорії 

громадян: 

 інваліди І і ІІ групи; 

 фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 

 пенсіонери (за віком); 

 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 

22.10.1993 р. № 3551–XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; 

 фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

П. 281.2 ПКУ встановлено, що звільнення від сплати податку за земельні 

ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ПКУ, 

поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах 

граничних норм, а саме: 

 для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш 

як 2 га; 

 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 га, в селищах – не 

більш як 0,15 га, в містах – не більш як 0,10 га; 

 для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 га; 

 для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 га; 

 для ведення садівництва – не більш як 0,12 га. 

Враховуючи зазначене, фізичній особі, яка не оформила відповідно до 

законодавства право власності або право користування землею, проте набула це 

право відповідно до рішення органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування або відповідно до цивільно–правових угод та належить до категорії 

осіб, що мають право на пільги щодо сплати земельного податку, і використовує 

земельну ділянку за видом використання в межах граничних норм, зазначених у  

ст. 281 ПКУ, надано право на звільнення від сплати земельного податку. 

Звільнення від сплати земельного податку  

Якщо суб’єкт господарювання є власником чи постійним користувачем землі, 

а отже, належить до когорти платників цього податку, це ще не означає, що він 

обов’язково будете сплачувати земельний податок. Річ у тому, що деякі 

землевласники звільняються від сплати цього податку. 

1. Бюджетні організації та деякі неприбуткові організації, які зазначені у ст. 

282 ПКУ. Звільнення таким організаціям дається за всі землі, що їм належать або 

передані в постійне користування. 

Якщо такі суб’єкти надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, 

споруди або їх частини, то розраховувати на звільнення від сплати земельного 
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податку за землі, надані в оренду чи які находяться під будинками і спорудами, 

переданими в оренду, не слід.  

Це обмеження не стосується тільки бюджетних установ у разі надання 

ними будівель, споруд (їх частин) у тимчасове користування (оренду) іншим 

бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам 

незалежно від форм власності і джерел фінансування. 

2. Єдиноподатники груп 1–3.  

Вони звільнені від сплати земельного податку за землі, що використовують у 

їх господарській діяльності (пп. 4 п. 297.1 ПКУ). 

Таке звільнення поширюється на всі земельні ділянки, які єдиноподатники 

груп 1–3 (як фізособа, так і юрособа) використовують у своїй господарській 

діяльності, у тому числі передані в оренду. 

Щоб отримати звільнення, вони мають подати до контролюючих органів за 

місцезнаходженням земельних ділянок копії правовстановлюючих документів на 

землю (свідоцтво про право власності або користування земельною ділянкою). 

Таким чином, ФОП дають зрозуміти фіскалам, які землі, що належать фізособі, яка 

створила ФОП, чи оформлені на самого ФОП, належать на правах власності або 

постійного користування та використовуються ними для провадження господарської 

діяльності. 

Якщо платник єдиного податку, як юрособа, так і ФОП, здають в оренду 

земельну ділянку, то для того, щоб отримати звільнення від сплати земельного 

податку, потрібно, щоб надання в оренду нерухомого майна було основним або 

одним із видів діяльності юрособи – платника єдиного податку. 

У разі тимчасового припинення господарської діяльності юрособам дозволено 

не сплачувати земельний податок за такі ділянки. 

ФОПи – єдиноподатники, які тимчасово припиняють свою діяльність, 

сплачують на загальних підставах. 

Якщо на земельній ділянці, яка теоретично підпадає під звільнення, 

відбувається будівництво, у тому числі й виробничих об’єктів, то розраховувати на 

звільнення не зможе ані юрособа, ані ФОП, які є платником єдиного податку. 

3. Платники єдиного податку групи 4. 

Ці спрощенці звільняються від сплати земельного податку за землі, що вони 

використовують для ведення сільгосптоваровиробництва, наприклад вирощують чи 

виробляють на землі сільгосппродукцію (пп. 4 п. 297.1 ПКУ). 

Водночас якщо аграрій – платник єдиного податку групи 4 передасть земельні 

ділянки сільгосппризначення в користування іншому суб’єкту господарювання за 

договором оренди, а також за договорами емфітевзису, сервітуту, суперфіцію, він 

звільнення від сплати земельного податку не отримає і має сплачувати цей податок 

на загальних підставах.  

https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-132/article-21791
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Оскільки такі земельні ділянки в цьому випадку використовуватимуться 

єдинником групи 4 не для ведення сільськогосподарського товаровиробництва. 

4. Суб’єкти літакобудування, які здійснюють розробку та/або виготовлення з 

кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів. Вони звільняються від 

земельного податку за всі землі, крім земельних ділянок, на яких розташовані 

об’єкти соціального, торговельного, сільськогосподарського призначення та 

непромислового будівництва. 

Не підпадають під дію цієї пільги тільки суб’єкти господарювання, які 

здійснюють капітальний (середній) ремонт, реконструкцію, модернізацію, 

обслуговування літальних апаратів та/або авіаційних двигунів (див. лист Мінфіну 

від 23.06.2017 р. № 11210–08–10/16780 та лист ДФСУ від 17.07.2017 р. № 

18731/7/99–99–15–02–02–17). 

5. Суб’єкти, що розміщені на певній території.  

На певній території пільги зі сплати земельного податку можуть 

установлювати для окремих або всіх суб’єктів господарювання місцеві органи влади 

(п. 284.1 ПКУ). (Відповідно до рішення органу місцевого самоврядування). 

Суб’єкти господарювання, яким рішенням міської ради дано право на пільгу із 

земельного податку, втрачають таку пільгу з часу, коли передали в оренду 

«пільгову» землю, або окремі будівлі, споруди або їх частини, які стоять на такій 

землі (п. 284.3 ПКУ). 

При цьому у разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується 

розпочинаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено право бути 

«пільговиком» (п. 284.2 ПКУ). 

6. ООС–пільга.  

Існує ще одна специфічна «пільга». Вона стосується земельних ділянок, 

розташованих у зоні операції об’єднаних сил (ООС) та/або АТО (на сьогодні діє 

саме ООС). Суть пільги зводиться до того, що за земельні ділянки, які розташовані 

на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, які 

розташовані на лінії зіткнення, земельний податок не нараховується та не 

сплачується (п. 38.7 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). 

Таке звільнення суб’єкти господарювання отримують у період з 14.04.2014 р. 

до 31 грудня року, в якому завершено ООС та/або АТО. 

Особи, які звільнені від сплати земельного податку, мають подавати 

декларацію з плати за землю. 

У ній вони мають показати «пільгові» земельні ділянки (об’єкти 

оподаткування), суми нарахованого податку та суми отриманих пільг, які 

погашають нарахований податок. 

Звільнення від плати за землю за згадані вище ділянки є податковою пільгою. 

Отже, за них треба подавати «земельну» звітність. Наявність пільги із земельного 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t10_2755?an=10911
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-131/article-22606
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-131/article-22606
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-131/article-22606
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-140/article-22614
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податку (навіть 100 %) не звільняє платників від цього обов’язку. Неподання такого 

Звіту розцінюється як неподання декларації та підлягає штрафним санкціям.  

 

7.4. Звітність за платою за землю 

Строки сплати податку 

Власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок з дня 

виникнення права власності на земельну ділянку, а у разі припинення права 

власності або користування земельний податок сплачується за фактичний період 

перебування землі у власності у поточному році. 

 Земельний податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня 

вручення податкового повідомлення–рішення. 

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок 

може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних 

територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом 

формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів. 

Базовим податковим (звітним) періодом для сплати земельного податку є 

календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для 

новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права 

власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 

місяців). 

Платники податків (крім фізосіб) зобов’язані щорічно самостійно 

розраховувати земельний податок станом на 1 січня поточного року (п. 286.2 ПК). 

Такий розрахунок здійснюється на підставі даних Державного земельного кадастру 

(п. 286.1 ПК). 

У зв’язку із цим платники податків повинні подавати до органу ДФС разом із 

першою декларацією (тобто з моменту фактичного початку діяльності як платники 

земельного податку) довідку (виписку) про НГО земельної ділянки (п. 286.2 ПК). У 

подальшому така довідка подається при затвердженні нового розміру НГО землі. 

Згідно з п. 286.2 ПК юрособи – платники земельного податку повинні не 

пізніше 20 лютого поточного року подати контролюючому органу за 

місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію із плати за землю (далі 

– декларація) на поточний рік за формою, затвердженою Наказом Мінфіну від 

16.06.15 р. № 560.  

Подавши декларацію на поточний рік, платник податків може вже не подавати 

щомісячні декларації (п. 286.2 ПК).  

У свою чергу, подання щомісячних декларацій (протягом 20 к. д. місяця, що 

настає за звітним) звільняє його від обов’язку подавати річну декларацію (п. 286.3 

ПК). 

Виправлення помилок у звітності 
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Помилки в декларації можуть бути допущені при виборі ставки земельного 

податку, зазначенні площі земельної ділянки або її НГО і т. д.  

Помилки, виявлені в раніше поданій декларації, можна виправити двома 

способами (п. 50.1 ПК): 

– шляхом подання декларації зі статусом «уточнююча» (далі – УД) зі сплатою 

штрафу в розмірі 3 % суми недоплати; 

– шляхом уточнення показників у поточній декларації за будь-який наступний 

податковий період зі сплатою штрафу в розмірі 5 % такої недоплати. 

 Крім штрафу на суму виявленого заниженого зобов’язання нараховується 

пеня за весь період такого заниження (пп. 129.1.2 ПК). При першому способі штраф 

і пеня сплачуються до подання УД.  

Якщо податкові зобов’язання уточнюються до настання граничного строку 

подання декларації, то вона подається зі статусом «нова звітна» і вказані вище 

штрафи до платника не застосовуються (п. 50.1 ПК).  

Відповідальність та звільнення від неї. 

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового 

зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків 

притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: 

 при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім 

днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 % погашеної суми 

податкового боргу; 

 при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем 

строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 % погашеної суми 

податкового боргу. 

 

Контрольні запитання 

1. Яким законом визначається правова підстава землекористування в Україні? 

2. Дайте визначення земельного податку. 

3. Хто є платниками земельного податку? 

4. Що є об’єктом оподаткування земельним податком? 

5. Що є базою оподаткування земельним податком? 

6. Яким законом України встановлюються ставки земельного податку? 

7. Які категорії громадян звільняються від сплати земельного податку? 

8. Яка звітність має бути складена за платою за землю? 

 

 

Тема 8. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ З ІНШИХ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ 

Й ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ 

8.1. Податковий облік та звітність акцизного податку. 

8.2. Податковий облік та звітність митних операцій. 

8.3. Податковий облік та звітність з екологічного податку. 
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8.4. Податковий облік та звітність зі збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу. 

8.5. Податковий облік та звітність зі збору на розвиток виноградарства, 

садівництва та хмелярства. 

8.6. Податковий облік та звітність зі збору за спеціальне використання води. 

8.7. Податковий облік та звітність з плати за користування надрами. 

8.8. Податковий облік та звітність туристичного збору. 

8.9. Збір за місця для паркування транспортних засобів. 

Контрольні запитання. 

 

8.1. Податковий облік та звітність акцизного податку 

Акцизний податок – це непрямий податок на споживання підакцизних товарів 

(продукції), що включається до ціни таких товарів (продукції). 

Основним документом, яким визначається порядок оподаткування акцизним 

збором, є Податковий кодекс. 

До підакцизних товарів належать: 

 спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; 

 тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 

 нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як 

компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне; 

 автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, 

транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби 

для перевезення вантажів; 

 електрична енергія. 

Об’єктами оподаткування є операції з підакцизними товарами (продукцією). 

Платниками акцизного податку є: 

– особи, які виробляють підакцизні товари (продукцію) на митній території 

України, у тому числі з давальницької сировини; 

– суб’єкти господарювання або фізична особа, яка ввозить підакцизні товари 

(продукцію) на митну територію України. 

Об’єктами оподаткування акцизним податком є операції з: 

– реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції); 

– реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного 

споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутного капіталу, а 

також своїм працівникам; 

– ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України; 

Не підлягають оподаткуванню операції з вивезення (експорту) підакцизних 

товарів (продукції) платником податку за межі митної території України. 

Звільняються від оподаткування операції з: 
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– реалізації легкових автомобілів для інвалідів, оплата вартості яких 

здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів 

загальнообов’язкового державного страхування, а також легкових автомобілів 

спеціального призначення, оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів; 

– ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, 

призначених для офіційного (службового) користування дипломатичними 

представництвами іноземних держав, консульськими установами іноземних держав 

та для особистого використання членами дипломатичних представництв іноземних 

держав, консульських установ іноземних держав виходячи з принципу взаємності 

стосовно кожної окремої держави. 

– ввезення фізичними особами на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції) в обсягах, що не перевищують норм безмитного ввезення, 

встановлених законом тощо. 

Ставки податку встановлюються відповідно до визначень розділу I ПКУ і є 

єдиними на всій території України: 

1) адвалорні, 

2) специфічні, 

3) змішані (адвалорні та специфічні одночасно). 

Адвалорний податок (лат. ad valorem – відповідно до ціни, за вартістю) – 

платежі на основі фіксованої відсоткової ставки з вартості товару – торгові податки, 

податки на власність, більшість податків на імпорт тощо. 

Відносна (адвалорна) ставка податку – це ставка податку, згідно з якою 

розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному 

відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування. 

Абсолютна (специфічна) ставка податку – це ставка податку, згідно з якою 

розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно 

кожної одиниці виміру бази оподаткування. 

Змішані (адвалорні та специфічні одночасно) – це ставка податку, що поєднує 

в собі риси наведених вище видів податкових ставок. 

Маркуванню марками акцизного податку підлягають ( ст. 226 ПК України): 

 алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об’ємних 

одиниць. 

 тютюнові вироби. 

Порядок маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначений 

Положенням про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та 

маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251. 

Суб’єктом, який повинен здійснювати маркування, є виробник продукції.  
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Під час маркування використовуються марки акцизного податку за зразками, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 296. 

Датою виникнення податкових зобов’язань щодо: 

– підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є 

дата їх реалізації особою, яка їх виробляє; 

– зіпсованого, знищеного, втраченого підакцизного товару (продукції) є дата 

складання відповідного акту; 

– ввезених підакцизних товарів (продукції) на митну територію України є дата 

подання контролюючому органу митної декларації для митного оформлення або 

дата нарахування такого податкового зобов’язання контролюючим органом; 

– переданих підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької 

сировини, – дата їх відвантаження виробником замовнику або за його дорученням 

іншій особі; 

– використаних підакцизних товарів (продукції) для власних виробничих 

потреб – дата їх передачі для такого використання, крім використання для 

виробництва підакцизних товарів; 

– реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами – 

підприємцями, які сплачують єдиний податок, є дата надходження оплати за 

проданий товар; 

– постачання електроенергії є дата підписання акту прийому–передачі 

електроенергії; 

– переобладнаного вантажного транспортного засобу у легковий автомобіль є 

дата видачі документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам 

безпеки дорожнього руху.  

Податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю. 

Платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній 

території України, та імпортер алкогольних напоїв і тютюнових виробів подає 

щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу державної податкової 

служби за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, 

затвердженою у порядку, встановленому ПКУ. 

Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів 

(продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем 

відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації 

за місячний податковий період: 

1. Суми податку з алкогольних напоїв сплачуються при придбанні марок 

акцизного податку. 
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2. Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, сплачує 

податок виробнику (переробнику) не пізніше дати відвантаження готової продукції 

такому власнику або за його дорученням іншій особі. 

3. Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної 

декларації. 

4. У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію 

України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з 

доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації. 

 

8.2. Податковий облік та звітність митних операцій  

Митний податок – це податок, який стягується при перетинанні товарами 

митного кордону певної країни.  

Митні збори (митні платежі) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

на єдиній митній території України включають в себе: 

– мито; 

– ПДВ; 

– акцизний збір 

Ставки, порядок обкладання митом визначається Єдиним митним тарифом 

України який є систематизований звід ставок митних зборів, яким обкладаються 

товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться 

за межі її території. 

В Україні застосовуються такі види мита: 

1. Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на 

митну територію України.  

Ввізне мито є диференційованим: 

 – до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з 

Україною до митних союзів або має з нею спеціальні митні зони, і в разі 

встановлення будь–якого спеціального преференційного митного режиму згідно з 

міжнародними договорами за участю України, застосовуються преференційні ставки 

ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України; 

 – до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, 

які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, який означає, що 

іноземні суб’єкти господарської діяльності цих країн або союзів мають пільги щодо 

мит, за винятком випадків, коли зазначені мита та пільги щодо них встановлюються 

в рамках спеціального преференційного митного режиму, застосовуються пільгові 

ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України. 

2. Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за 

межі митної території України. 
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3. Сезонне мито (ввізне і вивізне мито) – може встановлюватися на окремі 

товари та інші предмети на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх 

встановлення.  

4. Спеціальне мито – застосовується для захисту національного 

товаровиробника від демпінгового імпорту. 

5. Антидемпінгове мито – застосовується для захисту національного 

товаровиробника від демпінгового імпорту. 

6. Компенсаційне мито – застосовується для захисту національного 

товаровиробника від субсидованого імпорту. 

За способом нарахування ставки мита розподіляються на: 

– адвалорні, нараховані у відсотках митної вартості товарів та інших 

предметів, які обкладаються митом; 

– специфічні, що нараховуються у встановленому грошовому розмірі на 

одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом; 

– комбіновані, що поєднують обидва ці види митного обкладення. 

Базою оподаткування митом є митна вартість переміщуваних товарів, 

відносно яких повинно нараховуватися мито. Митна вартість перераховується в 

національну валюту по курсу НБУ, що діє на день подачі митній декларації. 

Порядок сплати і ставки мита визначаються Єдиним митним тарифом 

України. 

В основі числення мита лежить митна вартість товару і транспортного засобу. 

 

Таблиця 8.1 – Визначення митної вартості здійснюється за різними методами 

Види методів Порядок визначення митної вартості товарів 

Оцінка за ціною договору 

(контракту) щодо товарів, які 

імпортуються (вартість 

операції); 

Митна вартість визначається як ціна операції, фактично сплачена або 

підлягаюча сплаті за товар, що ввозиться, на момент пересічення ним 

митного кордону 

Оцінка за ціною операції з 

ідентичними товарами 

Митна вартість визначається як ціна операції з ідентичними товарами. 

Ідентичність передбачає схожість по основних характеристиках 

(виробник, країна виготовлення, якість, знос тощо). 

Оцінка за ціною операції з 

однорідними товарами 

Митна вартість визначається як ціна операції з однорідними товарами. 

Однорідні товари не обов’язково однакові в усіх відношеннях, але мають 

схожі характеристики і комерційно 

замінювані 

Оцінка на основі віднімання 

вартості 

Митна вартість визначається як ціна за продаж ідентичних або 

однорідних товарів на внутрішньому ринку за вирахуванням сум 

імпортних митних платежів, комісійних винагород, витрат на 

транспортування 

Оцінка на основі додавання 

вартості 

Митна вартість визначається як сума загальних витрат, характерних для 

продажі ідентичних або однорідних товарів 

Резервний метод 

Ціна операції визначається з врахуванням світової практики на основі 

чинного законодавства при неможливості застосувати попередні методи. 

Рішення про використання даного методу приймається митними 

органами 
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Мито сплачується безпосередньо митному органу одночасно з прийняттям 

митної декларації або до її прийняття. Мито зараховується до Державного бюджету, 

а митні органи здійснюють контроль за правильністю її числення і сплатою збору. 

Механізм внесення митного збору передбачає певні гарантії (форми 

забезпечення внесення платежів): застава товарів; гарантії фінансово–кредитних 

установ; гарантії третіх осіб; внесення сум, що належать, на депозит. 

 

8.3. Податковий облік та звітність з екологічного податку 

Екологічний податок – це загальнодержавний обов’язковий платіж, що 

сплачується з фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря, скидів у водні 

об’єкти забруднюючих речовин та розміщення відходів, у томі числі радіоактивних. 

Платниками податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не 

провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, 

громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва 

нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції 

стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності 

яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної 

(морської) економічної зони здійснюються: 

 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення; 

 скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти; 

 розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів 

як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів 

господарювання); 

 утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); 

 тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад 

установлений особливими умовами ліцензії строк. 

Об’єктом та базою оподаткування є:    

 обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами; 

 обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у 

водні об’єкти; 

 обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів 

(класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях 

(об’єктах) суб’єктів господарювання; 

 обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок 

діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх 

виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк; 

 обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями 

ядерних установок (атомних електростанцій). 
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 Ставки екологічного податку встановлені статтями 243, 245, 246, 248 ПКУ. 

Суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками 

податку. 

У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку 

здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища 

та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник 

зобов’язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або 

за кожним видом забруднюючої речовини. 

Відповідно до ст. 249 ПКУ суми податку обчислюються платниками податку 

самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів; скидів; з фактичних 

обсягів розміщення відходів; з фактичного об’єму радіоактивних відходів; 

пропорційно обсягу та активності радіоактивних матеріалів.  

Суми податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних 

відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, 

обчислюються платниками податку – виробниками радіоактивних відходів 

самостійно щокварталу на підставі ставок податку, наведених у пункті 248.1 статті 

248 цього Кодексу, та пропорційно строку зберігання таких відходів понад 

установлений строк. 

Порядок подання податкової звітності та сплати податку визначено ст. 250 

Податкового кодексу, відповідно до якої базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному кварталу. 

Платники податку складають податкові декларації за формою, затвердженою 

наказом № 715, та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих 

органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за 

останнім днем граничного строку подання податкової декларації (п. 250.2 ст. 250 

Податкового кодексу). 

 

До декларації додаються шість додатків, які є її невід’ємною частиною: 

Додаток № 1 
Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення 

Додаток № 2 Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти 

Додаток № 3 
Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього 

місцях чи на об’єктах 

Додаток № 4 
Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже 

накопичені) 

Додаток № 5 
Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання 

джерел(а) іонізуючого випромінювання 

Додаток № 6 
Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками 

понад установлений особливими умовами ліцензії строк 
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8.4. Податковий облік та звітність зі збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу 

Перша реєстрація транспортного засобу – це реєстрація транспортного 

засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України щодо 

цього транспортного засобу в Україні вперше. 

Платниками збору за першу реєстрацію транспортного засобу вважаються 

юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні 

транспортних засобів, що відповідно до ст. 232 Податкового кодексу є об’єктами 

оподаткування. 

Збір сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням 

першої реєстрації в Україні транспортних засобів. 

Збір сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які 

діють на день сплати (п. 239.1 ст. 239 Податкового кодексу). 

Платники збору зобов’язані при першій реєстрації в Україні пред’являти 

квитанції або платіжні доручення про сплату збору з відміткою банку про дату 

виконання платіжного доручення, а платники, звільнені від сплати збору, – 

відповідний документ, що дає право на користування такими пільгами. У разі 

відсутності документів про сплату збору або документів, що дають право на 

користування пільгами, перша реєстрація в Україні не проводиться. 

 

Σ збору =Б оп × Ст збору × k 

де, Σ збору – сума збору за першу реєстрацію 

      Б оп – база оподаткування (для колісних транспортних засобів визначається за 

об’ємом циліндрів двигуна або за потужністю; для суден – за потужністю двигуна 

або за довжиною корпусу судна; для літаків, вертольотів – за максимальною злітною 

масою); 

      Ст збору – ставка збору (встановлено ст. 234 Податкового кодексу); 

      k  – коефіцієнт (залежить від терміну використання транспортного засобу). 

 

Об’єктами оподаткування збором є колісні транспортні засоби, окрім 

транспортних засобів, що: 

– закріплені на праві оперативного управління за підрозділами служби 

цивільного захисту; 

– закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, 

військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил 

України; 

– закріплені на праві оперативного управління за військовими формуваннями 

головного органу в системі центральних органів виконавчої влади у сфері охорони 

громадського порядку; 
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– закріплені на праві оперативного управління за підрозділами служби 

цивільного захисту, які повністю утримуються за рахунок бюджету; 

– транспортних засобів вантажних, самохідних, що використовуються на 

заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі 

відстані; 

– транспортних засобів швидкої медичної допомоги; 

– машин і механізмів для сільськогосподарських робіт; 

– причепів (напівпричепів); 

 – мопедів; 

 – велосипедів; 

 – судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у 

Судновій книзі України; 

– літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних 

повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України, крім 

літаків і вертольотів Збройних Сил України та Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. 

Згідно з п. 235.1 ст. 235 Податкового кодексу від сплати збору звільняються 

легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до 1500 см
3
, що 

придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, або безоплатно 

передані інвалідам відповідно до законодавства України, транспортні засоби 

будинків–інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинків–

інтернатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатів, 

реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з 

державного та місцевого бюджетів. 

Залежно від того, який автомобіль реєструється (новий чи використовуваний), 

при розрахунку збору застосовуються такі коефіцієнти: 

- для всіх нових транспортних засобів – 1; 

- для транспортних засобів (мотоциклів, легкових автомобілів (крім 

автомобілів, обладнаних електродвигуном), автобусів, у тому числі мікроавтобусів, 

вантажних та вантажопасажирських автомобілів, сідельних тягачів, автомобілів 

спеціального призначення, суден, літаків і вертольотів), які використовувалися до 8 

років, – 2; 

- для транспортних засобів (суден, літаків та вертольотів), які 

використовувалися понад 8 років, – 3; 

- для транспортних засобів (мотоциклів, легкових автомобілів (крім 

автомобілів, обладнаних електродвигуном), автобусів, у тому числі мікроавтобусів, 

вантажних та вантажопасажирських автомобілів, сідельних тягачів, автомобілів 

спеціального призначення, суден, літаків і вертольотів), які використовувалися 

понад 8 років, – 40. 
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8.5. Податковий облік та звітність зі збору на розвиток виноградарства, 

садівництва та хмелярства 

Платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства 

є суб’єкти підприємницької діяльності, які реалізують в оптово–роздрібній мережі 

та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво. 

Об’єктом оподаткування є виручка – товарообіг, одержаний на всіх етапах 

реалізації в оптово–роздрібній торговельній мережі та мережі громадського 

харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі і за операціями, що не 

передбачають оплати у грошовій формі. 

Ставка збору становить 15 % об’єкта оподаткування. 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства регламентовано 

Заключними положеннями Податкового кодексу і є одним із джерел формування 

Загального фонду Державного бюджету. 

Звіт подається платником Збору до органу ДПАУ за своїм місцезнаходженням 

щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем 

звітного місяця. 

Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

подається незалежно від наявності у платника об’єкта оподаткування. 

Тобто суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на право роздрібної 

торгівлі алкогольними напоями, але діяльність з продажу алкогольних напоїв з 

моменту отримання ліцензії не здійснював, повинен подавати розрахунок суми 

збору. 

Збір є одним з небагатьох обов’язкових платежів, по якому платником 

податків Звіт подається тільки у випадку здійснення протягом звітного місяця 

реалізації в оптово-роздрібній торговій мережі і мережі громадського харчування 

алкогольних напоїв і пива з одержанням виручки від цієї реалізації.  

Якщо ж протягом місяця така реалізація не здійснювалася – Звіт за цей місяць 

не подається.  

Згідно з п.5.1 Закону № 2181 і п. 26, 27 Наказу № 133 податкове зобов’язання, 

самостійно визначене платником Збору у Звіті, вважається погодженим із дня 

подання такого Звіту. А сума зобов’язання повинна бути самостійно сплачена 

платником податків протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем 

граничного терміну подання звіту (тобто через 30 календарних днів після закінчення 

звітного місяця). 

Форма Звіту затверджена наказом № 133. 

 

8.6. Податковий облік та звітність зі збору за спеціальне використання 

води 

Використання води – це процес вилучення води для використання у 

виробництві з метою отримання продукції та для господарсько–питних потреб 
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населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, 

водного, повітряного транспорту та інших потреб. 

Водокористування може бути двох видів – загальне та спеціальне. 

Платниками збору є суб’єкти господарювання будь-якої форми власності 

(юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи 

без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також 

фізичні особи – підприємці):  

– первинні водокористувачі – господарюючі суб’єкти, які використовують 

воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів власними водозабірними 

спорудами та відповідним обладнанням; 

– вторинні водокористувачі – господарюючі суб’єкти, які використовують 

воду отриману з водозабірних споруд первинних та/або інших водокористувачів; 

– суб’єкти господарювання, які використовують воду для потреб 

гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. 

Не є платниками збору за спеціальне використання води платники 

фіксованого сільськогосподарського податку, а також бюджетні установи. 

 Але у разі якщо водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів, використовують об’єми води для 

господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, 

матеріальній або нематеріальній формах, збір обчислюється на загальних підставах з 

усього об’єму використаної води з урахуванням об’єму втрат води в їх системах 

постачання. 

Спеціальне водокористування – це забір води з водних об’єктів із 

застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання 

забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання 

забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.  

 Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу та є платним. 

Статтею 9 Податкового кодексу збір за спеціальне використання води (далі – 

збір) віднесено до групи загальнодержавних податків та зборів. Порядок справляння 

збору визначено розділом ХVІ цього Кодексу. 

Об’єктом оподаткування збором вважається фактичний об’єм води, який 

використовують водокористувачі шляхом забору води з водних об’єктів, з 

урахуванням об’єму втрат води в їх системах водопостачання. 

Об’єктом оподаткування збором за спеціальне використання води для потреб 

рибництва є фактичний об’єм води, необхідної для поповнення водних об’єктів під 

час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, 

яке пов’язано із втратами води на фільтрацію та випаровування). 

Ставки збору за спеціальне використання води визначено статтею 325 

Податкового кодексу України.  
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Диференціація ставок збору за спеціальне використання поверхневих вод 

залежить від басейну річок, а за спеціальне використання підземних вод – від 

регіону.  

Окремо встановлені ставки за спеціальне використання води для потреб 

гідроенергетики; рибництва; водного транспорту; шахтної, кар’єрної та дренажної 

води; спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв. 

Водокористувачі самостійно обчислюють збір: 

– за спеціальне використання води та збір за спеціальне використання води 

для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим підсумком з 

початку року; 

– за спеціальне використання води для потреб водного транспорту – 

починаючи з першого півріччя поточного року, в якому було здійснено таке 

використання. 

Збір обчислюється виходячи з фактичних об’ємів використаної води 

(підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з 

урахуванням об’єму втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у 

дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок збору та 

коефіцієнтів.  

Об’єм фактично використаної води обчислюється водокористувачами 

самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями 

вимірювальних приладів.  

У разі відсутності вимірювальних приладів, якщо є можливість їх 

встановлення, збір сплачується у двократному розмірі. 

 

8.7. Податковий облік та звітність з плати за користування надрами  

До ресурсних платежів, які включаються до загальнодержавних податків та 

зборів, належать: 

– рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами природного газу та аміаку територією України; 

– рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що 

видобуваються в Україні; 

– плата за користування надрами; 

– збір за користування радіочастотним ресурсом України; 

– збір за спеціальне використання води; 

– збір за спеціальне використання лісових ресурсів. 

Платниками рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як 

підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі 
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отриманих спеціальних дозволів на користування надрами в межах конкретних 

ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування 

корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного 

вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) у межах зазначених у 

таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр. 

Об’єктом оподаткування рентною платою Кодексом віднесено видобуті 

корисні копалини, що є результатом господарської діяльності. 

Об’єктом оподаткування рентною платою слід вважати і обсяг видобутих 

корисних копалини, який у тому числі утворюється в результаті виконання 

первинної переробки корисних копалин. 

Базою оподаткування рентною платою є вартість обсягів видобутих у 

податковому (звітному) періоді корисних копалин, яка окремо обчислюється для 

кожного виду корисної копалини для кожної ділянки надр на базових умовах 

поставки. 

Звітним періодом є квартал. Звіт подається платником Збору до органу ДПАУ 

за своїм місцезнаходженням щоквартально протягом 40 календарних днів, 

наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Сплата відбувається 

протягом 50 днів після звітного кварталу. 

Форма Податкової декларації з рентної плати, затверджена наказом Мінфіну 

№ 719, із змінами, внесеними наказом Мінфіну № 707 використовується для 

складання звітності, у тому числі і для самостійного виправлення помилок, 

допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди. 

 

8.8. Податковий облік та звітність туристичного збору 

 

Таблиця 8.2 - Основні елементи сплати туристичного збору  

1 2 

Платники 

громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на 

територію адміністративно–територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, 

селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, та тимчасово 

розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1. ПКУ 

Податкові агенти 

а) юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юридичних 

осіб, фізичні особи–підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщення 

осіб у місцях проживання (ночівлі); 

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб з 

метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 

«б» пп. 268.5.1 ПКУ, що належать фізичним особам на праві власності або на праві 

користування за договором найму; 

в) юридичні особи, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою 

або радою об’єднаної територіальної громади, справляти збір на умовах договору, 

укладеного з відповідною радою 

База оподаткування 
Базою збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях 

проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 ПКУ 
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Продовження таблиці 8.2 
1 2 

Ставки туристичного 

збору 

Ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, 

міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, за кожну добу 

тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у розмірі: 

 до 0,5 % від розміру мінімальної заробітної плати – для внутрішнього туризму; 

 до 5 % – від розміру мінімальної заробітної плати для в’їзного туризму, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи 

за одну добу тимчасового розміщення 

Порядок обчислення 

та сплати податкових 

зобов’язань 

Податковим періодом для сплати та звітування щодо збору є квартал. 

Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим 

розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам. 

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї 

адміністративно–територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, 

повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не 

допускається. 

Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання 

(ночівлі) виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує 

сплату ним туристичного збору. 

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території 

адміністративно–територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, 

сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі. 

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у 

визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно 

до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими 

внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28 (29) включно).  

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у 

податковій декларації за звітний квартал суми нарахованих щомісячних авансових 

внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової 

декларації за звітний квартал (з урахуванням фактично внесених авансових 

платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для 

квартального звітного (податкового) періоду. 

 

Встановлена адміністративна відповідальність за порушення порядку 

справляння та сплати туристичного збору: 

 за невиконання платником туристичного збору зобов’язання із сплати 

туристичного збору застосовується штраф у розмірі 50 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (нмдг); 

 за порушення податковим агентом, особою, яка здійснює тимчасове 

розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), порядку та/або 

особливостей справляння та/або сплати туристичного збору, застосовується штраф у 

розмірі 100 нмдг. А у разі повторного порушення – 200 нмдг. 
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8.9 Збір за місця для паркування транспортних засобів  

Таблиця 8.3 - Основні елементи сплати збору за місця для паркування 

транспортних засобів 

Платники збору 

Юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – 

підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або 

ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, організовують та 

провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на 

майданчиках для платного паркування та спеціально відведених 

автостоянках 

Ст. 268–1 

ПКУ 

Об’єкт 

оподаткування 

Земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради 

або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад, 

спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів 

на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших 

місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх 

частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за 

винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного 

паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

Ст. 268–

1.2.1 ПКУ 

База 

оподаткування 

Площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа 

комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які 

побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету 

Ст. 268–

1.2.2 ПКУ 

Ставки збору 

встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення 

паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної 

ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у 

розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року  

Ст. 268–

1.3.1 ПКУ 

Особливості 

встановлення 

збору 

Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються 

відповідною сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаних 

територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним 

планом формування територій громад 

Ст. 268–1.4 

ПКУ 

Порядок 

обчислення та 

строки сплати 

збору 

Сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний 

(податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для 

квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням 

об’єкта оподаткування.  

Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що 

провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на 

земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, 

зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у 

контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки 

Ст. 268–1.5 

ПКУ 

Базовий 

податковий 

(звітний) період 

Календарний квартал 

Ст. 268–

1.5.3 ПКУ 

Примітка* При визначенні ставки збору сільські, селищні, міські ради або ради об’єднаних 

територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад, враховують місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування 

транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування 

транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та 

їх заповнюваність. 

 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення акцизного податку. 

2. Які товари належать до підакцизних? 

3. Що є об’єктами оподаткування акцизним податком? 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.159?page=38#st268-1
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.159?page=38#st268-1
https://docs.dtkt.ua/ru/doc/1085.17.0?article=30
https://docs.dtkt.ua/ru/doc/1085.17.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.159?page=39#pn8257
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.159?page=39#pn8257
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.159?page=39#pn8258
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.159?page=39#pn8258
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.159?page=39#pn8260
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.159?page=39#pn8260
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.159?page=39#pn8262
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.159?page=39#pn8262
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.159?page=39#pn8264
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.159?page=39#pn8264
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.159?page=39#pn8267
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.159?page=39#pn8267
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4. Які ставки акцизного податку встановлені в Україні? 

5. Дайте визначення митного податку. 

6. Які види мита застосовуються в Україні? 

7. Назвіть методи визначення митної вартості. 

8. Дайте визначення екологічного податку. 

9. Хто є платниками екологічного податку? 

10. Що є об’єктом та базою оподаткування екологічного податку? 

11. Яким законодавчим документом визначається порядок подання податкової 

звітності та сплати екологічного податку? 

12.  Хто є платником збору за першу реєстрацію транспортного засобу? 

13. Що є об’єктом оподаткування збору за першу реєстрацію транспортного 

засобу? 

14. Хто є платником збору на розвиток виноградарства, садівництва та 

хмелярства? 

15. Що є об’єктом оподаткування збору на розвиток виноградарства, 

садівництва та хмелярства? 

16. Які види водокористування існують в Україні? 

17. Хто є платником збору за спеціальне використання води? 

18. Що належить до ресурсних платежів, які включаються до 

загальнодержавних податків та зборів? 

19. Що є об’єктом  оподаткування рентною платою? 

20. Що є базою оподаткування рентною платою? 

21. Хто є платником туристичного збору? 

22. Назвіть ставки туристичного збору. 

23. Що є базою туристичного збору?  

24. Хто є платником збору за місця для паркування транспортних засобів? 

25. Що є об’єктом  оподаткування збору за місця для паркування 

транспортних засобів? 
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