
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

до проведення практичних і семінарських занять  

з дисципліни 

 

«ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ» 

 

для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено  

редакційно-видавничою  

радою університету, 

протокол № 2 від  29.06.2021 р. 

 

 

 

 

Харків  

НТУ «ХПІ» 

2021 
 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

 

 

 

 
 

До друку дозволяю                                                               Руслан МИГУЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

до проведення практичних і семінарських занять  

з дисципліни 

 

«ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ» 

 

для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування”  

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено  

редакційно-видавничою  

радою університету, 

протокол № 2 від  29.06.2021 р. 

 

 

 

Харків  

НТУ «ХПІ» 

2021 
 



 

Методичні вказівки до проведення практичних і семінарських занять з 

дисципліни «Оподаткування фізичних осіб» для студентів спеціальності                   

071 “Облік і оподаткування” / уклад. Н. С. Краснокутська, Г. М. Коптєва - Харків: 

НТУ «ХПІ» − 2018. − 36 с. 

 

 

 

Укладачі: Н. С. Краснокутська  

Г. М. Коптєва  

 

 

Рецензент О.С. Маковоз 
 

 

 

 

Кафедра менеджменту та оподаткування 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

 

Функціонування ефективної системи оподаткування доходів фізичних осіб 

створює сприятливі умови для держави, оскільки збільшує акумульовані суми 

податку, які є основою наповнення бюджетів різних рівнів і спонукає фізичних 

осіб до сплати податків у повному обсязі, знижуючи вірогідність тінізації 

економіки. Отже, створення ефективного механізму оподаткування доходів 

фізичних осіб стає наріжною проблемою наукових пошуків і раціональних 

практичних рішень, оскільки низька ефективність оподаткування значною мірою 

є наслідком недоотримання коштів до бюджетів та завищення рівня витрат на 

адміністрування податку на доходи фізичних осіб.  

Метою викладання навчальної дисципліни “Оподаткування фізичних осіб” є 

формування системи теоретичних знань і прикладних навичок щодо організації 

порядку визначення доходів фізичних осіб, а також формування навичок їх 

оподаткування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Оподаткування фізичних 

осіб” є надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних 

рекомендацій і практичних навичок щодо обчислення податкових зобов’язань з 

податку на доходи фізичних осіб та інших податків і зборів, платниками яких є 

фізичні особи. 

Практичне заняття включає проведення контролю знань, вмінь і навичок 

студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю 

студентів, розв’язання завдань різної складності з їх обговоренням, розв’язання 

контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання тощо. 

У Методичних рекомендаціях подано контрольні запитання, тестові 

завдання, ситуаційні завдання за темами дисципліни “Оподаткування фізичних 

осіб”, в яких висвітлюється сутність та порядок обчислення податкових 

зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб. 

 

 



1 Структура навчальної дисципліни 

«Оподаткування фізичних осіб» 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи прибуткового оподаткування громадян 

Тема 1. Сутність 

оподаткування дохо-

дів фізичних осіб 

8 2 2   4       

Тема 2. Платники, 

об’єкти оподатку-

вання та ставки 

податку на доходи 

фізичних осіб 

12 4 2   6       

Тема 3 Особливості 
оподаткування 

окремих видів 

доходів 

24 8 4   12       

Тема 4 Пільги при 

оподаткуванні дохо-

дів фізичних осіб 

12 2 2   8       

Разом за змістовим 

модулем 1 

56 16 10   30       

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Механізм оподаткування доходів фізичних осіб 

Тема 5. Єдиний 

соціальний внесок 

22 6 2   14       

Тема 6. Оподатку-

вання фізичних осіб 

іншими податками 

та зборами 

22 6 2   14       

Тема 7. Порядок 

нарахування і 
сплати податку на 

доходи фізичних 

осіб та 

відповідальність 

платників податку 

20 4 2   14       

Разом за змістовим 

модулем 2 

64 16 6   42       

Усього годин  120 32 16   72       

 

 

 

 



Тема 1 Сутність оподаткування доходів фізичних осіб 

 

Контрольні запитання 
 

1. У чому полягає сутність оподаткування доходів фізичних осіб? 

2. Охарактеризуйте форми особистого прибуткового податку. 

3. На які шедули поділяються доходи громадян Великобританії при сплаті 

прибуткового податку? 

4. Які види ставок прибуткового податку з фізичних осіб діють у зарубіжних 

країнах? 

5. У чому полягає диференціація платників прибуткового податку за класами 

у Німеччині?  

6. Який порядок розрахунку оподатковуваного доходу у США? 

7. Розкрийте особливості оподаткування фізичних осіб у Норвегії. 
8. Розкрийте особливості оподаткування фізичних осіб у Швеції. 

9. Розкрийте особливості прибуткового оподаткування у Німеччині. 

10. Розкрийте особливості прибуткового оподаткування у Великобританії. 

11. За яким принципом оподатковуються доходи фізичних осіб у Австралії? 

12. Які існують системи відрахувань, податкових заліків та спеціальних 

податкових пільг при визначенні податкових зобов’язань фізичних осіб в 

зарубіжних країнах? 

13. На які податкові вирахування мають право платники податку на доходи 

фізичних осіб у країнах Євросоюзу?  

14. Які переваги має організація бізнесу у країнах карибського регіону? 

15. Які країни називають податковими гаванями? Чому? 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 
 

Громадянин США (самотній) отримав за рік доходи в сумі 50 тис. доларів 

США. Необхідно розрахувати суму податку на доходи, яку громадянин має 

сплатити за рік. 

 

Завдання 2 
 

Подружня пара громадян США має за рік наступні доходи: дружина 30 тис. 

доларів США, чоловік 48 тис. доларів США. Необхідно розрахувати суму податку 

на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті. Зробіть висновки про те, який спосіб 

їм вигідніше обрати: оподаткування сумісних доходів чи оподаткування доходів 

кожного з пари окремо? 

 



Завдання 3 
 

Громадянин США отримав від далекого родича у спадок майно (будинок). 

Вартість будинку визначена у розмірі 1,5 млн. доларів США. Необхідно 

розрахувати, яку суму податку на майно, що переходить у порядку спадщини чи 

дарування, має сплатити цей громадянин. 

 

Завдання 4 
 

Громадянин Австралії отримав річний дохід у розмірі 35 тис. 

австралійських доларів. Необхідно розрахувати суму податку на доходи, яку має 

сплатити громадянин. 

 

Завдання 5 
 

Громадянин Франції отримав дохід за рік у сумі 32 500 євро. Необхідно 

розрахувати суму прибуткового податку та суму внесків до соціальних фондів, які 
сплатить громадянин та його роботодавець. 

 

Завдання 6 
 

Подружня пара – жителі Швеції отримали дохід за рік у сумі                            
239 300 шведських крон. Необхідно розрахувати суму прибуткового податку, яку 

має сплатити ця пара, а також суму внесків до соціальних фондів, які сплатить 

подружжя та їх роботодавець (чоловік і дружина працюють в одній компанії). 
 

Завдання 7 
 

Громадянин Норвегії отримав дохід за рік у сумі 312 000 норвезьких крон. 

На утриманні він має неповнолітніх сина та доньку. Необхідно розрахувати суму 

прибуткового податку, яку громадянин має сплатити до бюджету, а також внески 

до соціальних фондів, які мають сплатити громадянин та його роботодавець. 

 

 

Тема 2 Платники, об’єкти оподаткування та ставки податку на доходи 

фізичних осіб (ПДФО) 

 

Контрольні запитання 
 

1. Хто є платниками податку з доходів фізичних осіб? 

2. Які критерії віднесення платників податку до резидентів та нерезидентів? 

3. Дайте класифікацію податкових агентів в цілях оподаткування доходів 

фізичних осіб. 

4. Охарактеризуйте об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних 

осіб. 



5. Який порядок обчислення об’єкту оподаткування при нарахуванні 

доходів в будь-яких негрошових формах? 

6. Які доходи включаються до складу загального місячного 

оподатковуваного доходу? 

7. Яка методика обчислення об’єкту оподаткування при нарахуванні доходів 

у вигляді заробітної плати? 

8. Які ставки податку на доходи фізичних осіб передбачені в Україні? 

9. Які особливості застосування пільги щодо виплати стипендій? 

10. Які доходи підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті і не 

включаються в загальний оподатковуваний дохід? 

 

Тестові завдання 
 

1. Додаткове благо це… 

а) кошти, що виплачуються платнику податків його працедавцем як заробітна 

плата; 

б) кошти, що виплачуються платнику податків його працедавцем, якщо такий 

дохід не є заробітною платою; 

в) кошти, що виплачуються платнику податків його працедавцем як 

матеріальна допомога. 
 

2. Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб резидента є: 

а) чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом 

зменшення річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту; 

б) чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом 

зменшення податкового зобов’язання на суму податкового кредиту; 

в) чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається як сума річного 

оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту. 
 

3. Які з перелічених видів виплат не включаються в загальний 

оподатковуваний дохід громадян? 

а) оплата навчальних відпусток; 

б) виплати по листках непрацездатності з догляду за хворою дитиною; 

в) суми одержуваних аліментів. 
 

4. Найтиповішими випадками застосування натурального коефіцієнту є 

отримання доходів у таких формах:  

а) подарунки, що не перевищують 500 грн; 

б) несвоєчасно повернуті або надміру витрачені кошти на відрядження або 



отримані під звіт; 

в) виплати заробітної плати, премій. 
 

5. Для оподаткування ПДФО додаткового блага потрібно розрахувати базу 

оподаткування із застосуванням… 

а) податкової знижки; 

б) податкової соціальної пільги; 

в) натурального коефіцієнту. 
 

6. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але своєчасно не 

виплачується, то податок, який повинен бути утриманий з такого доходу: 

а) не нараховується; 

б) перераховується в бюджет на дату фактичної виплати доходу; 

в) перераховується не пізніше ніж 30-ий календарний день місяця, 

наступного за місяцем, за який нарахований дохід. 
 

7. Якщо оподатковуваний дохід виплачується готівкою з каси податкового 

агента, податок до бюджету сплачується: 

а) до кінця місяця, в якому виплачено дохід; 

б) у день виплати доходу; 

в) протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати. 
 

8. З доходів, які виплачуються фізичним особам у формі дивідендів, 

податок…: 

а) утримується за їх рахунок по ставці 18%; 

б) утримується за рахунок підприємства – емітента корпоративних прав; 

в) утримується за їх рахунок по ставці 5%. 
 

9. Що включається до складу загального місячного оподатковуваного 

доходу?  

а) доходи від надання майна в оренду; 

б) аліменти, які виплачуються платнику податку; 

в) сума стипендії, яка виплачується студенту, аспіранту із бюджету і не 

перевищує розміру встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи 

на місяць з урахуванням коефіцієнту 1,4. 
 

10. З яких видів доходів громадян податок не утримується? 

а) сум компенсації втрати частини заробітної плати в зв’язку з порушенням 

термінів її виплати; 

б) сум одноразових заохочень за виконання важливих виробничих завдань; 



в) суми дивідендів, що нараховані на користь платника податку у вигляді 

акцій, емітованих юридичною особою – резидентом, яка нараховує такі 

дивіденди. 
 

11. Які доходи прирівнюють з метою оподаткування до доходів в негрошовій 

формі? 

а) видані під звіт кошти на відрядження; 

б) безоплатне надання фізичній особі товарів (робіт, послуг); 

в) отримана сума винагороди за цивільно-правовим договором. 
 

12. З яких видів доходів громадян податок не утримується? 

а) сум компенсації втрати частини заробітної плати в зв’язку з порушенням 

термінів її виплати; 

б) сум одноразових заохочень за виконання важливих виробничих завдань; 

в) суми дивідендів, що нараховані на користь платника податку у вигляді 

акцій, емітованих юридичною особою – резидентом, яка нараховує такі 

дивіденди. 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 
  

Фізичній особі (не працівникові), податковий номер 1111111111, 

підприємство подарувало холодильник вартістю виходячи зі звичайних цін 12600 

грн (в т.ч. ПДВ). Необхідно розрахувати суму ПДФО з такого подарунка. 

 

Завдання 2 
  

Працівник із 15 по 17 травня 202_ року перебував у відрядженні (з оплатою 

за умови трудового договору), решта робочих днів травня відпрацьована. За 

звітний місяць йому нараховано зарплату в розмірі 9800 грн. 

На витрати у відрядженні було видано з каси аванс у сумі 1850 грн. За 

авансовим звітом затверджено 1550 грн, залишок авансу (300 грн) працівник 

повернув 29 травня. Необхідно розрахувати суму податку на доходи фізичних 

осіб, а також суму заробітної плати, що підлягає виплаті працівникові. 
 

Завдання 3 
  

Працівникові за повний відпрацьований місяць нарахована заробітна плата 

13950,00 грн. Необхідно зробити відповідні відрахування із отриманого доходу 

працівника та визначити суму що підлягає виплаті працівникові. 
 

 



Ситуаційне завдання № 1 
 

Працівнику підприємства видали в січні поточного року подарунок – 

планшет вартістю 8800 грн. Суму ПДФО і військового збору, яку належало 

утримати з вартості такого подарунка, підприємство сплатило за рахунок власних 

коштів. Чи буде вважатися сума сплаченого за працівника податку його 

додатковим благом? Які податкові наслідки такої операції? 

 

 

Тема 3 Особливості оподаткування окремих видів доходів 

 

Контрольні запитання 
 

1. Яка класифікація об’єктів нерухомості для цілей оподаткування податком 

на доходи фізичних осіб? 

2. Охарактеризуйте порядок оподаткування виграшів та призів. 

3. Які особливості оподаткування інвестиційного прибутку? 

4. Які умови надання безподаткової благодійної допомоги на наукові 

дослідження? 

5. Охарактеризуйте порядок оподаткування операцій з продажу та обміну 

об’єктів нерухомого майна. 

6. Який порядок обчислення і сплати податку за операціями продажу або 

обміну рухомого майна? 

7. Яка класифікація об’єктів спадщини з метою оподаткування доходів 

фізичних осіб? 

8. Які особливості податкового обліку операцій іпотечного житлового 

кредитування у членів подружжя? 

9. .На які види поділяється благодійна допомога для цілей оподаткування 

доходів фізичних осіб? 

10. Хто є податковим агентом платника податку - вкладника за договором 

пенсійного вкладу, учасника недержавних пенсійних фондів? 

 

Тестові завдання 
 

1. При отриманні спадщини від спадкодавця – резидента членами сім’ї 

другого ступеня споріднення податок на доходи фізичних осіб утримується: 

а) за ставкою 0%; 

б) за ставкою 5%; 

в) за ставкою 18%. 
 



2. При отриманні спадщини спадкоємцем від спадкодавця – нерезидента 

використовується ставка: 

а) 5 % до об’єкта спадщини; 

б) 18 % до об’єкта спадщини; 

в) 30 % до об’єкта спадщини. 
 

3. При отриманні спадщини від спадкодавця – резидента членами сім’ї 

першого ступеня споріднення податок утримується: 

а) за ставкою 0%; 

б) за ставкою 5%; 

в) за ставкою 18%. 
 

4. В якому випадку податок з доходу від продажу майна утримується за 

ставкою 18%? 

а) продаж нежитлової нерухомості; 

б) продаж об’єктів нерухомості фізичною особою - нерезидентом; 

в) продаж житлової нерухомості протягом звітного року частіше ніж один 

раз. 
 

5. Вкажіть, за якою оцінкою визначається дохід від продажу легкових 

автомобілів: 

а) за договірною оцінкою; 

б) за договірною оцінкою, але не нижче оціночної вартості; 

в) за договірною ціною, але не нижче середньо ринкової вартості або не 

нижче оціночної вартості (за вибором платника податку). 
 

6. За якою ставкою обкладається дохід, отриманий фізичною особою від 

продажу протягом звітного року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді 

легкового автомобіля або мотоцикла, або мопеда? 

а) 5%; 

б) 18%; 

в) не підлягає оподаткуванню. 
 

7. Суми зайво отриманих грошових коштів на відрядження або під звіт і не 

повернені у встановлений строк оподатковуються за ставкою: 

а) 5 %; 

б) 18%; 

в) не оподатковуються. 
 

 

 



8. З доходів, які виплачуються фізичним особам у формі дивідендів, 

податок…: 

а) утримується за їх рахунок по ставці 5%; 

б) утримується за рахунок підприємства – емітента корпоративних прав; 

в) утримується за їх рахунок по ставці 18%. 
 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 
 

На підставі заяви робітника підприємства від 28.05.202_ р. йому надана 

нецільова благодійна допомога (НБД) у вигляді продукції власного виробництва, 

вартість якої за звичайними цінами 4800 грн (в т. ч. ПДВ 20% – 800 грн). В місяці 
її надання робітнику нарахована заробітна плата в сумі 8000 грн. У січні звітного 

року НБД вже була виплачена в сумі 500 грн. Визначити суму ПДФО. 

 

Завдання 2 
 

Робітнику підприємства 19.02.202_ р. видана під звіт готівка в сумі 5000 грн для 

придбання телефону, який придбаний того ж дня за ціною 4600 грн. Авансовий звіт 
поданий і затверджений 25.02.202_ р. Залишок підзвітних сум в розмірі 400 грн  не 

був повернений робітником під час подання звіту. Необхідно вказати на податкові 
наслідки такої операції. 

 

Завдання 3 
 

Робітнику підприємства в березні 202_ року нарахована заробітна плата – 5800 

грн і наданий подарунок (фотоапарат) вартістю 3600 грн. Визначити суму податку на 
доходи фізичних осіб. 

 

Завдання 4 
 

Нерезидент отримує спадщину від резидента. Вартість об’єкту спадщини 

складає 30 000,00 грн. Необхідно розрахувати суму ПДФО. 

 

Завдання 5 
 

Працівник написав заяву про надання йому нецільової благодійної 
допомоги. Керівництво підприємства прийняло рішення надати таку допомогу 

продукцією власного виробництва, вартість якої за звичайною ціною становить 

5000 грн (у тому числі: ПДВ — 833,33 грн, вартість без урахування ПДВ — 

4166,67 грн). Рішення про надання НБД прийнято 28.09.21 р. Саме цією датою 

працівнику нараховано зарплату за вересень 2021 року в сумі 9000 грн. Як 

правильно обчислити податок на доходи фізичних осіб? 

 



Завдання 6 
 

Працівник служби збуту звернувся до керівництва підприємства в лютому 

202_ року з проханням про надання йому матеріальної допомоги на лікування. До 

заяви було додано виписку з історії хвороби, призначення лікаря з переліком 

необхідних для лікуванняліків, чек РРО аптечної установи про придбання таких 

ліків на загальну суму 4580 грн. Розглянути податкові наслідки такої операції. 
 

Завдання 7 
 

Нерезидент отримує спадщину від резидента. Вартість об’єкту спадщини 

складає 80000,00 грн. Необхідно розрахувати суму ПДФО. Вкажіть, хто несе 

відповідальність за сплату ПДФО до бюджету та яку звітність і кому необхідно 

скласти у даному випадку? 

 

Завдання 8 
 

Працівник підприємства працює на умовах неповного робочого часу. За 

відпрацьований час йому нараховано 4900 грн заробітної плати. Вкажіть на 

податкові наслідки такої операції та зробіть необхідні утримання із заробітної 
плати працівника та нарахування на дохід. 

 

Ситуаційне завдання № 1 
 

Батько – громадянин України отримав від сина, який проживає в Італії, 
грошовий переказ на суму 500 євро. Як оподатковуються отримані таким чином 

кошти?  

 

Ситуаційне завдання № 2 
 

Працівник 12.01 поточного року витратив 10000 грн із 12000 грн, 

отриманих під звіт для закупівлі товару, що підтверджується документально. 

П'ятий банківський день припадає на 19.01.п. р, однак працівник без поважної 
причини подав Звіт та повернув кошти в сумі 2000 грн у касу підприємства 

21.01.п.р. Які податкові наслідки для такої ситуації? 

 

Ситуаційне завдання № 3 
 

Дитина віком п'яти років отримала спадщину у вигляді квартири від своєї 
бабусі. Чи необхідно неповнолітній дитині подавати декларацію про доходи та 

сплачувати податок? Якщо так, чи є пільги щодо сплати податку в даному 

випадку? 

 

Ситуаційне завдання № 4 
 

Повнолітня дочка – резидент України одержала від матері в спадщину 

квартиру площею 78 м2 вартістю 800 000 грн, а від батька – резидента Латвії – 



автомобіль оціночною вартістю 250 000 грн. Розрахуйте податкові наслідки такої 
ситуації. 

 

 

Тема 4 Пільги при оподаткуванні доходів фізичних осіб 

 

Контрольні запитання 
 

1. Назвіть пільги щодо податку на доходи фізичних осіб. 

2. Який зміст податкової соціальної пільги і порядок її отримання? 

3. Який порядок проведення перерахунку у зв’язку з наданням податкових 

соціальних пільг? 

4. Які існують обмеження щодо застосування податкової соціальної пільги? 

5. Який порядок вибору місця отримання податкової соціальної пільги? 

6. Які витрати платник податку має право включити до складу податкового 

кредиту звітного року? 

7. Які умови для віднесення до складу податкового кредиту витрат, пов’язаних 

з охороною здоров’я? 

8. Які особливості включення в податковий кредит частини суми процентів за 

іпотечним житловим кредитом? 

9. Дайте порівняльну характеристику податкової соціальної пільги та 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 

10. Обґрунтуйте необхідність реформування податкових соціальних пільг в 

оподаткуванні доходів фізичних осіб. 

 

Тестові завдання 
 

1. Загальна сума податкового кредиту:  

а) може перевищувати суму оподатковуваного доходу, отриманого як 

заробітна плата; 

б) дорівнює сумі оподатковуваного доходу, отриманого як заробітна плата; 

в) не може перевищувати суму оподатковуваного доходу, отриманого як 

заробітна плата. 
 

2. Які особи мають право на податкову соціальну пільгу у розмірі 150% 

мінімальної заробітної плати?: 

а) Герої України; 

б) особа, яка є вдівцем; 

в) особа, яка визнана репресованою. 
 



3. Які особи мають право на податкову соціальну пільгу у розмірі 200% 

мінімальної заробітної плати?: 

а) студенти; 

б) інваліди 1 або 2 групи; 

в) колишні в’язні концтаборів. 
 

4. Податковий кредит може бути нарахований: 

а) нерезидентом; 

б) резидентом; 

в) резидентом і нерезидентом. 
 

5. Податкова соціальна пільга застосовується: 

а) за декількома місцями роботи; 

б) не застосовується; 

в) за одним місцем роботи. 
 

6. Яка особа звільнена від обов’язку подавати декларацію з податку на 

доходи фізичних осіб: 

а) яка є інвалідом 1 або 2 групи; 

б) яка знаходилася на території блокадного Ленінграду; 

в) яка є недієздатною.  
 

7. Платник податку має право включити до складу податкового кредиту 

звітного року такі витрати: 

а) частину суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником 

податку; 

б) дохід, одержаний самозайнятою особою від здійснення нею 

підприємницької або незалежної  професійної діяльності, якщо така особа обрала 

спрощену систему оподаткування такого доходу; 

в) суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для 

компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого 

платника податку.  
 

8. Підставою для застосування податкової соціальної пільги є: 

а) договір між робітником та працедавцем; 

б) усне повідомлення робітника; 

в) письмова заява робітника. 
 

 



9. Якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної 

пільги з двох і більше підстав, вона застосовується: 

а) один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір; 

б) з кожної обставини окремо; 

в) один раз з підстави, що передбачає її найменший розмір.  
 

10. Коефіцієнт для визначення частини суми процентів за іпотечними 

кредитами розраховується шляхом: 

а) ділення фактичної площі житла на мінімальну площу житла; 

б) ділення мінімальної площі житла на фактичну площу житла; 

в) ділення мінімальної загальної площі житла на 1.  
 

11. Розмір податкової соціальної пільги для одинокої матері у розрахунку на 

кожну дитину віком до 18 років дорівнює: 

а) 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої законом 

на 1 січня звітного року; 

б) 100% суми пільги, визначеної за загальними правилами; 

в) 150% суми пільги, визначеної за загальними правилами. 
 

12. Мінімальний розмір податкової соціальної пільги становить: 

а) 50% суми однієї мінімальної заробітної плати, діючої на дату нарахування 

доходу; 

б) 50% суми прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого 

на 1 січня звітного податкового року; 

в) 100% суми прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого 

на 1 січня звітного податкового року. 
 

13. Якщо платник податку не скористався правом на нарахування 

податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на 

наступні податкові роки… 

а) не переноситься; 

б) переноситься тільки у розмірі 50%; 

в) переноситься, якщо у робітника мінімальна заробітна плата. 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 
 

Працівник працює неповний робочий день на 0,5 ставки, яка становить 4000 

грн. Чи можна надавати йому ПСП (загальну) за умови, що він подав заяву про її 
застосування? Розрахуйте суму заробітної плати, що отримає на руки працівник. 

 



Завдання 2 
 

У березні 202_ року на підприємстві були здійснені операції з нарахування 

заробітної плати робітникам:  

1. Перов А.Р. – 10380 грн. Інвалід 2 групи, вдівець.  

2. Рожков Л.Б. – 9600 грн. Учасник бойових дій в Єгипті. Самотній батько 

(3 дитини – віком 10, 12 та 17 років). 

3. Дрозденко Т.Л. – 8865 грн. (є особою, віднесеною законом до другої 
категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи); 

4. Коваль В.Г. – 7330 грн. Студент НТУ «ХПІ» (бюджетної форми 

навчання).  

Необхідно пояснити правомірність застосування пільг до кожного 

працівника та розрахувати суму податку на доходи фізичних осіб.  

 

Завдання 3 
 

Сім'я складається із шести осіб: мати, батько та четверо дітей. Заробітна 

плата батька становить на місяць 22000 грн., а матері - 8000 грн. Хто з батьків має 

право на отримання ПСП і в якому розмірі? 

 

Завдання 4 
 

Макеєвій О.П. в січні 202_ року нараховано 11400 грн. Жінка має двох дітей 

до 18 років та подала до бухгалтерії заяву на застосування ПСП. З заробітної 
плати працівниці потрібно утримати податки і збори та розрахувати суму, що 

отримає на руки.  

 

Ситуаційне завдання № 1 
 

Студент протягом звітного року навчався та одержував дохід від виконання 

договору цивільно-правового характеру (договору-підряду). Чи має право його 

мати на податковий кредит щодо сум, сплачених за навчання такого студента? 

 

Ситуаційне завдання № 2 
 

Чи може продовжувати користуватися ПСП працівник, який має трьох дітей 

(сина-інваліда семи років і доньок-близнюків, яким у 202_ р. виповнюється 

вісімнадцять років), якщо його доньки навчаються на денному відділенні 
університету на платній основі, тобто батько продовжить їх утримувати і після 18 

років? 

 

Ситуаційне завдання № 3 
 

Штатний працівник підприємства є багатодітним батьком та одночасно 

зареєстрований суб'єктом підприємницької діяльності, але, як він зазначив у 

поданій до бухгалтерії заяві, не одержує доходів від здійснення підприємницької 



діяльності. Чи має право такий працівник на отримання на підприємстві 
податкової соціальної пільги на трьох дітей? 

 

Ситуаційне завдання № 4 
 

Батько чотирьох дiтей працює офiцiйно, за трудовою книжкою, написав на 

роботi заяву на застосування ПСП як багатодiтний батько. Проте, коли одержав 

заробiтну плату, з'ясувалося, що пiльгу йому надали тiльки на дiтей, а на нього - 

нi. Чи правильно це? Обчисліть суму ПСП. 

 

Ситуаційне завдання № 5 
 

Фізична особа – підприємець одночасно з отриманням доходів від 

підприємницької діяльності отримує заробітну плату. Чи має він право на 

податковий кредит щодо сум, сплачених за навчання дитини? 

 

Ситуаційне завдання № 6 
 

Чи застосовується податкова соціальна пільга до сум допомоги, що 

виплачується за лікарняними листками у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю? 

 

 

Тема 5 Єдиний соціальний внесок 

 

Контрольні запитання 
 

1. Охарактеризуйте порядок обліку платників єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування та взяття на облік фізичних 

осіб – підприємців.  

2. Як відбувається взяття на облік платників єдиного внеску фізичних осіб? 

3. Як відбувається зняття з обліку платників єдиного внеску - фізичних осіб – 

підприємців? 

4. Як відбувається зняття з обліку платників єдиного внеску – фізичних осіб? 

5. Назвіть розміри нарахувань ЄСВ на ФОП та відповідальність платників за 

його несплату.  

6. Розкрийте механізм обчислення ЄСВ до різних доходів. 

7. Розкрийте сутність цільових фондів і охарактеризуйте основні його види. 

8. За якими ознаками можна класифікувати страхові фонди? 

9. Дайте порівняльну характеристику державних і недержавних страхових 

фондів. 

10. Охарактеризуйте сутність і види загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. 



11. Назвіть складові фінансового механізму регулювання соціального 

страхування. 

12. Які особи підлягають загальнообов'язковому державному соціальному 

страхуванню? 

13. Який порядок встановлення «неоподатковуваного максимуму» об’єкту 

для нарахування страхових внесків? 

14. Які органи здійснюють контроль у сфері соціального страхування та яка 

їх компетенція? 

15. Назвіть страхові випадки по соціальному страхуванню. 

16. Які функції виконує Правління страхового фонду? 

 

Тестові завдання 
 

1. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному 

страхуванню: 

а) громадяни України, які працюють за межами території України та не 

застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають; 

б) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту); 

в) особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, 

творчі працівники, які не є членами творчих спілок); 

г) громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності. 
 

2. Кошти цільових страхових фондів включаються до складу Державного 

бюджету України: 

а) так; 

б) включаються при наявності певних умов; 

б) ні? 
 

3. Страховий ризик - це: 

а) подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи на отримання 

матеріального забезпечення або соціальних послуг, передбачених законами 

України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування; 

б) обставини, внаслідок яких громадяни та члени їх сімей можуть втратити 

тимчасово або назавжди засоби до існування і потребують матеріальної 

підтримки або соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням; 

в) подія, з настанням якої не виникає право застрахованої особи на 

отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг, передбачених 



законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування. 
 

4. Об'єктом загальнообов'язкового державного соціального страхування є: 

а) страховий випадок; 

б) страховий ризик; 

в) страховий випадок або страховий ризик. 
 

5. Нагляд за діяльністю цільових фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування здійснює: 

а) Правління; 

б) Виконавча дирекція страхових фондів; 

в) Наглядова рада. 
 

6. Страховий випадок - це: 

а) подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи на отримання 

матеріального забезпечення або соціальних послуг, передбачених законами 

України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування; 

б) обставини, внаслідок яких громадяни та члени їх сімей можуть втратити 

тимчасово або назавжди засоби до існування і потребують матеріальної 

підтримки або соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням; 

в) подія, з настанням якої не виникає право застрахованої особи на 

отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг, передбачених 

законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування. 
 

7. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному 

страхуванню: 

а) одержують свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування по кожному з видів видів страхування, де вони є застархованими 

особами; 

б) одержують одне свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування, яке є єдиним для всіх видів страхування; 

в) не одержують свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування. 
 

 



8. Систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 

становлять: 

а) Солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування; 

б) Накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування; 

в) Система недержавного пенсійного забезпечення. 
 

9. Базовий звітний період для страхувальників - фізичних осіб - суб'єктів 

підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників: 

а) календарний місяць; 

б) квартал; 

в) рік. 
 

10. Базовий звітний період для страхувальників - осіб, які забезпечують себе 

роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та 

іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї 

діяльності: 

а) календарний місяць; 

б) квартал; 

в) рік. 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 
 

Нарахована зарплата за місяць — 9000 грн. У цьому ж місяці за працівника 

було сплачено роботодавцем добровільне медичне страхування 2000,00 грн. 

Визначити суму податку на доходи фізичних осіб та суму ЄСВ-нарахування. 

 

Завдання 2 
 

Працівнику служби збуту підприємства було надано щорічну відпустку 

строком на 14 календарних днів з 15.02.202_ р. До щорічної відпустки йому 

надано матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 7800,00 грн. Оклад 

працівника становить 10500,00 грн.  

За лютий 202_ року працівнику було нараховано такі виплати:  

— заробітну плату за фактично відпрацьований час (10 роб.дн.) — 9970,00 

грн.;  

— відпускні за 14 календарних днів — 5530,00 грн.;  

— матеріальну допомогу — 7800,00 грн.  

Необхідно визначити суму податку на доходи фізичних осіб та суму ЄСВ. 

 



Завдання 3 
 

Нa підприємстві пpацює працівник-інвалід нa 0,25 ставки (зовнішній 

сумісник). Посадовий оклад з yрахуванням зайнятості 3500 гpн. Доплат, надбавок, 

премій нeмає. 

Необхідно визначити рівень МЗП з yрахуванням його зайнятості та загальну 

cуму зарплати пpацівника-інваліда (зовнішнього сумісника) y січні 202_p.  

 

Завдання 4 
 

Працівниця (основний працівник) увесь місяць (січень 202_ року) 

перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. Декретні їй були 

нараховані і виплачені в листопаді 202_ року. Сума допомоги по вагітності та 

пологах, що припадає на січень, склала 2930 грн. Чи потрібно нараховувати суму 

ЄСВ? Якщо так, зробіть розрахунок. 

 

 

Завдання 5 
 

Працівник установи (основний працівник) проходить військову службу за 

контрактом. За ним зберігається місце роботи і середня зарплата згідно з чинним 

законодавством. За січень 202_ року йому нараховано суму середнього заробітку 

у розмірі 6850 грн. Необхідно розрахувати загальну суму ЄСВ, що підлягає сплаті 
щодо працівника-контрактника за січень 202_ року роботодавцем. 

 

Ситуаційне завдання № 1 
 

Чи зобов’язана фізична особа, яка зареєстрована як особа, що здійснює 
незалежну професійну діяльність (адвокат), сплачувати за себе ЄСВ і при цьому 

така особа не є ФОП, не має найманих працівників, але сама є найманим 

працівником, працює на посаді юриста повний робочий день у юридичної особи 

(ТОВ) і остання як податковий агент сплачує ЄСВ за фізичну особу? 

 

Ситуаційне завдання № 2 
 

Чи нараховується та сплачується ЄСВ за найманого працівника, який 

є пенсіонером за віком? 

 

 

Тема 6 Оподаткування фізичних осіб іншими податками та зборами 

 

Контрольні запитання 
 

1. Охарактеризуйте єдиний податок для фізичних осіб-підприємців.  

2. Назвіть місцеві податки та збори, що сплачуються фізичними особами. 



3. Які види діяльності можуть здійснювати фізичні особи – підприємці 

першої, другої та третьої груп? 

4. Які види діяльності заборонені для платників єдиного податку?  

5. Що включається до доходів для цілей стягнення єдиного податку? 

6. Що не є доходом та не включається до доходу для цілей стягнення 

єдиного податку? 

7. Які ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців? 

8. Який податковий період встановлено для платників єдиного податку 

фізичних осіб-підприємців? 

9. Яке майно відноситься до нерухомості з метою стягнення податку на 

нерухомість? Хто є платником податку на нерухомість? 

10. Що є об’єктом оподаткування податком на нерухомість? Назвіть 

види таких об’єктів. За якими ставками справляється податок на 

нерухомість? 

11. Назвіть об’єкти нерухомості, з яких не справляється податок. 

12. Які пільги надаються зі сплати податку на нерухоме майно? 

13. Розкрийте порядок та строки сплати податку на нерухомість. 

14. Хто є платниками транспортного податку? Вкажіть, які об’єкти і ставки 

передбачені законодавством? 

15. Що є об’єктом оподаткування податком на землю? За якими 

ставками справляється податок на землю? 

16. Що слід розуміти під платою за землю? Які є форми плати за землю? 

17. Назвіть об’єкт оподаткування та ставки туристичного збору? 

18. Які пільги встановлено щодо сплати туристичного збору? 

19. Хто і коли повинен платити туристичний збір? 

20. Як формується база оподаткування для визначення суми туристичного 

збору? 

21. Хто здійснює справляння туристичного збору? 

22. Який період є базовим для справляння туристичного збору? 

 

Тестові завдання 
 

1. Самозайнята особа це: 

а) платник податку, який не є суб’єктом підприємницької діяльності; 

б) платник податку, який є найманою особою; 

в) платник податку, який не є найманою особою.  
 



2. Яку максимальну кількість найманих працівників може мати приватний 

підприємець – платник єдиного податку групи 2 ? 

а) до 10 осіб з урахуванням членів сім’ї; 

б) до 20 осіб з урахуванням членів сім’ї; 

в) обмежень немає. 
 

3. Для яких груп платників єдиного податку не встановлені обмеження щодо 

кількості найманих працівників?  

а) груп 1 і 2; 

б) групи 3; 

в) обмеження встановлені для всіх груп. 
 

4. Якщо підприємець здійснює одночасно декілька видів підприємницької 

діяльності, то єдиний податок сплачується: 

а) за кожний вид діяльності відповідно до встановлених для них ставок; 

б) за середньою ставкою, обчисленою за ставками окремих видів діяльності; 

в) за найбільшою ставкою. 
 

5. Провадження якого виду діяльності не дозволяє застосувати спрощену 

систему оподаткування? 

а) надання побутових послуг населенню; 

б) діяльність у сфері ресторанного господарства; 

в) діяльність з надання послуг зв’язку; 
 

6. Які форми розрахунків можуть застосовувати фізичні особи – платники 

єдиного податку? 

а) розрахунки векселями; 

б) бартер та безготівкові розрахунки; 

в) готівкові та безготівкові розрахунки. 
 

7. Хто має право не сплачувати єдиний податок у період відпустки ? 

а) тільки платники єдиного податку групи 1; 

б) платники єдиного податку групи 2 незалежно від наявності найманих 

працівників; 

в) платники єдиного податку груп 1 і 2, якщо не використовують працю 

найманих осіб. 
 

8. Які з перерахованих об’єктів не є об’єктом оподаткування податком на 

нерухоме майно? 

а) квартира і житлові будинки; 



б) садові та дачні будинки; 

в) гуртожитки. 
 

9. Базовий податковий (звітний) період податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, дорівнює: 

а) календарному місяцю; 

б) календарному кварталу; 

в) календарному року. 
 

10. Платниками туристичного збору є: 

а) особи, які знаходяться у відрядженні у курортній зоні; 

б) особи, які прибули за путівками на лікування до санаторно – курортних 

закладів; 

в) громадяни України та іноземці, які перебувають на відпочинку і отримують 

послуги з тимчасового проживання в закладах готельного типу. 
 

11. Базою оподаткування туристичним збором є: 

а) вартість усього періоду проживання за вирахуванням ПДВ; 

б) вартість усього періоду проживання з врахуванням ПДВ; 

в) розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного року. 
 

12. Коли виникають зобов’язання зі сплати земельного податку? 

а) з місяця, наступного за місяцем, в якому виникло право власності або 

право користування землею; 

б) з місяця, в якому виникло право власності або право користування землею; 

в) з дня виникнення права власності або права користування землею. 
 

13. Виходячи з якої оцінки землі обчислюється земельний податок? 

а) ринкової вартості землі; 

б) експертної оцінки землі; 

в) нормативної грошової оцінки землі. 
 

14. Податок на землю фізичними особами сплачується з дня вручення 

податкового повідомлення протягом: 

а) 60 днів; 

б) 40 днів; 

в) 10 днів. 

 

 

 



Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 
 

Фізична особа надала у період з 3 по 30 січня 202_ року послуги / виконала 

роботу на умовах договору цивільно-правового характеру. Складений акт наданих 

послуг/виконаних робіт. Винагорода фізичний особі за договором цивільно-

правового характеру склала 2800 грн. 

Необхідно зробити відповідні нарахування на винагороду фізичної особи за 

договором ЦПХ та розрахувати суму до виплати. 

 

Завдання 2 
 

Фізична особа Петренко П.А. у березні 2021 р. купив у салоні автомобіль 

марки Audi R8 з об’ємом циліндрів двигуна 5,2 л. Крім того, він є власником з 
червня 2020 р. авто марки Mercedes-Benz CLS63 AMG з об’ємом циліндрів 

двигуна 5,5 л. Яку суму транспортного податку сплатить Петренко П.А.? 

 

Завдання 3 
 

Фізична особа має у власності: квартиру площею -  75 кв.м., будиночок в селі 
площею – 160 кв.м. Необхідно розрахувати податок на майно фізичної особи та 

вказати: хто робить розрахунок податку на майно в даному випадку, в які терміни 

сплачується податок? 

 

Завдання 4 
 

Фізична особа має у власності квартиру, площею 320 кв.м. Необхідно 

розрахувати податок на майно фізичної особи та вказати: особливості 
нарахування такого податку, хто робить розрахунок податку на майно в даному 

випадку, в які терміни сплачується податок? 

 

Завдання 4 
 

Двоє громадян мають у власності житловий будинок площею 300 м2. 

Одному належить 100 м2, а другому – 200 м2. Хто має право на пільгу зі 
сплати податку на нерухомість? 

 

Ситуаційне завдання № 1 
 

Фізична особа – підприємець одночасно з отриманням доходів від 

підприємницької діяльності отримує заробітну плату. Чи має він право на 

податковий кредит щодо сум, сплачених за навчання дитини? 

 

 

 

 



Ситуаційне завдання № 2 
 

Фізична особа — приватний підприємець — платник єдиного податку 

здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці. Які 
податки потрібно сплачувати приватному підприємцю? 

 

Ситуаційне завдання № 3 
 

Чи потрібно утримувати податок на доходи фізичних осіб підприємству при 

виплаті доходу суб'єкту підприємницької діяльності — платнику єдиного податку, 

якщо дохід перераховується на картрахунок, відкритий на фізичну особу? 

 

Ситуаційне завдання № 4 
 

Чи зменшується дохід фізичної особи — підприємця — платника єдиного 

податку на суми податків і зборів, утримані (нараховані) під час здійснення нею 

функцій податкового агента? 

 

 

Тема 7 Порядок нарахування і сплати податку на доходи фізичних осіб 

та відповідальність платників податку 

 

Контрольні запитання 
 

1. Назвіть обов’язки платників податків щодо забезпечення виконання 

податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб. 

2. Які особи є відповідальними за нарахування і сплату податку на доходи 

фізичних осіб по окремих видах доходів? 

3. Який порядок нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб? 

4. Назвіть обов’язки податкових агентів щодо податку з доходів фізичних 

осіб.  

5. Як ведеться облік податку на доходи громадян у роботодавців? 

6. У яких випадках платники податку звільняються від обов’язку подання 

декларації про майновий стан і доходи? 

7. Охарактеризуйте порядок заповнення та подання податкового розрахунку 

за формою 1ДФ. 

8. У яких випадках платники податку зобов’язані подати податковому 

органу декларацію про майновий стан і доходи? 

9. Які особи є відповідальними за погашення суми податкового зобов’язання 

або податкового боргу з податку з доходів фізичних осіб? 

10. Яка відповідальність передбачена законодавстом за неповне або 

несвоєчасне повернення надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб? 



11. Яка відповідальність передбачена для податкового агента у разі не 

нарахування та неперерахування до бюджету військового збору? 

12. Чи потрібно нараховувати військовий збір із зарплатного авансу? 

13. Чи обкладається військовим збором сума лікарняних? 

14. Чи потрібно утримувати військовий збір із стипендії, пенсії? 

15. Чи потрібно утримувати військовий збір із підприємницького доходу? 

 

Тестові завдання 
 

1. Річна податкова декларація про майновий стан і доходи подається 

подається платником податку, який: 

а) зобов’язаний подавати таку податкову декларацію згідно з нормами 

чинного законодавства; 

б) має право подати таку декларацію для отримання податкової знижки; 

в) правильні відповіді а) і б). 

2. У які строки для застосування права на податкову знижку фізична особа 

повинна надати декларацію про доходи? 

а) до 1 лютого року, що настає за звітним; 

б) до 1 травня року, що настає за звітним; 

в) до 31 грудня року, що настає за звітним. 
 

3. На кого покладено зобов’язання зі складення податкової звітності? 

а) на контролюючі органи; 

б) на платника податків або його представника, або податкового агента; 

в) за домовленістю контролюючого органу і суб’єкта господарювання. 
 

4. Податкова звітність – це що? 

а) сукупність документів, які підлягають передачі контролюючим органам 

щорічно; 

б) структурована система взаємопов’язаних податкоутворюючих показників, 

що характеризують діяльність платника податку за певний звітний період, статику 

і динаміку об’єктів податкового обліку в грошових вимірниках; 

в) встановлена на законодавчому рівні кількість звітних форм, однакових для 

будь-якого платника податків і зборів. 
 

5. Що містить податкова звітність за своїм складом? 

а) регістри аналітичного податкового обліку; 

б) сукупність форм звітності за назвою «Податкова декларація…» незалежно 

від показника (показників), що в ній відображений; 



в) податкові декларації (податковий звіт, розрахунок), включаючи додатки до 

них, за якими нараховуються та сплачуються податкові зобов’язання за тим чи 

іншим податком (збором). 
 

6. Базовий календарний період та строк подання декларації для платників 

податку на доходи фізичних осіб становить: 

а) календарний квартал і подається протягом 20 календарних днів, що 

настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу; 

б) календарний рік і подається протягом 40 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем звітного (податкового) року; 

в) календарний рік і подається до 1 травня року, що настає за звітним.  
 

7. Якщо базовий звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю, 

податкова декларація подається протягом: 

а) 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) місяця; 

б) 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) місяця; 

в) 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) місяця. 
 

8. Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання первинних 

документів, регістрів бухгалтерського і податкового обліку та інших 

документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких 

передбачено законодавством, строком не менш як: 

а) 365 днів з дня подання податкової звітності; 

б) 1095 днів з дня подання податкової звітності; 

в) 1095 робочих днів з дня подання податкової звітності. 
 

9. Податкове зобов’язання – це: 

а) сума коштів, яку повинен сплатити платник податків або податковий агент; 

б) сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не 

сплачена у встановлений законом строк; 

в) все з названого. 
 

10. Платник податків зобов’язаний сплатити зазначену в декларації суму 

зобов’язання протягом:  

а) 20 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного 

граничного строку для подання декларації; 

б) 10 календарних днів після одержання податкового повідомлення; 



в) 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного 

граничного строку подання декларації. 
 

11. Податковий борг – це: 

а) сума платежу в рахунок сплати податків і обов’язкових платежів, яка 

підлягає внесенню до бюджету протягом звітного періоду в установлений строк у 

розмірі, визначеному виходячи з прогнозних оцінок об’єкта оподаткування; 

б) сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних 

санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений 

Податковим кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового 

зобов'язання; 

в) фінансова санкція, що стягується з платників за порушення встановлених 

строків сплати податків і обов’язкових платежів. 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 
 

Працівник підприємства раптово помер 21 січня 202_ року. На підставі 
свідоцтва про смерть його було виключено з облікового складу підприємства. За 

заявою дружини померлого працівника підприємство надало допомогу на 

поховання в сумі 2500 грн. Необхідно: 

1. Визначити, чи підлягає оподаткуванню ПДФО допомога на поховання? 

2. Якщо підлягає, розрахувати суму ПДФО. 

3. Чи включається допомога на поховання до складу витрат підприємства? 

4. У якій формі звітності необхідно відобразити допомогу на поховання та 

під якою ознакою доходу? 

 

Завдання 2 
 

Роботодавець дарує дітям працівників до новорічних свят 202_ року 

подарунок вартістю 900,00 грн. Необхідно розрахувати суму ПДФО та вказати за 

якою ознакою доходу у формі № 1ДФ відобразиться ця сума? 

 

Завдання 3 
 

Розмір щомісячної зарплати працівника 7500 грн. З 1 жовтня 202_ р. за 

виконавчим листом з його зарплати утримуються аліменти на одну дитину у 

фіксованій сумі 1875 грн. Зарплата на підприємстві виплачується регулярно, не 

пізніше 10-го числа наступного місяця (у термін, установлений колективним 

договором). Аліменти перераховуються в день виплати зарплати. Скласти 

податковий розрахунок за формою 1ДФ. 

 

 



Завдання 4 
 

У липні 202_ р. ПрАТ “Портал” надало своєму працівникові путівку до 

санаторію вартістю 5000 грн до м. Моршень. Період відпочинку — з 1 серпня 

202_ р. по 24 серпня 202_ р. При цьому 60 % вартості путівки було оплачено за 

рахунок коштів Фонду соціального страхування (3000 грн), а решту (2000 грн) 

оплатив сам працівник. Щомісячна зарплата працівника — 7800 грн. Скласти 

податковий розрахунок за формою 1ДФ. 

 

Завдання 5 
 

ПрАТ “Принт” у липні 202_ р. придбало товар у фізичної особи-підприємця 

Луцика О.К. (ІПН — 1934567778) на суму 15000 грн. У підприємця – платника 

єдиного податку зазначено вид діяльності “оптова і роздрібна торгівля”. 

Підприємцю також нарахований дохід у сумі 3300 грн за оренду обладнання. У 

реєстраційній картці такого виду діяльності немає. Необхідно скласти податковий 

розрахунок за формою № 1ДФ. 

 

Завдання 6 
 

ФОП Печеров Т.Д. надавав для ПрАТ “ЛОКО” транспортні послуги за 

цивільно-правовим договором з 1 до 30 листопада 202_ р. включно. Ця діяльність 

для Печерова Т.Д. є основною. Оплата за послуги у розмірі 8000 грн була 

здійснена 30.11.202_ р. Скласти податковий розрахунок за формою № 1ДФ. 

 

Завдання 7 
 

За ІІ квартал 202_ року підприємство «Альфа» нарахувало та виплатило 

своїм працівникам зарплату в розмірі (прав на ПСП працівники не мають): 

― працівнику 1 (податковий номер 6178543277) — 8000 грн. ПДФО становить 

1440 грн, військовий збір — 120 грн; 

― працівнику 2 (податковий номер 8765213696) — 12 000 грн. ПДФО 

становить 2160 грн, військовий збір — 180 грн. 

Інших доходів на користь фізичних осіб підприємство «А» у звітному 

кварталі не виплачувало. Заповніть форму № 1ДФ. 

 

Завдання 8 
 

Як вихідні дані використаємо умови завдання 7. Однак вважатимемо, що 

бухгалтер припустився помилки під час відображення у формі № 1ДФ виплат 

працівнику 1, а саме: забув урахувати премію в розмірі 1000 грн. Тобто 

працівнику 1 за ІІ квартал 202_ року нараховано дохід у розмірі 9 000 грн (а не 

8000 грн, як це було вказано в поданій формі № 1ДФ). Помилку виявлено 21 

серпня 202_ р. Отже, необхідно внести виправлення щодо ситуації, яка склалася.  

 

 

 



Ситуаційне завдання № 1 
 

Дитина віком п'яти років отримала спадщину у вигляді квартири від своєї 
бабусі. Чи необхідно неповнолітній дитині подавати декларацію про доходи та 

сплачувати податок? Якщо так, чи є пільги щодо сплати податку в даному 

випадку? 

 

Ситуаційне завдання № 2 
 

Наказом по підприємству працівнику до його ювілею було вручено 

подарунок у вигляді мобільного телефону вартістю 11500 грн. Чи потрібно 

вартість цього подарунка оподаткувати податком на доходи фізичних осіб 

та військовим збором і яку ознаку доходу зазначати у формі № 1ДФ? 

 

Ситуаційне завдання № 3 
 

Підприємством надано путівку на оздоровлення дитині працівника Шевчук 

О.М. (ІПН 1222222223), який є членом профспілки. Чий реєстраційний номер 

облікової картки платника податків відображати у формі № 1ДФ: батька 

(працівника підприємства) чи його дитини (Шевчук Р.О., ІПН 2333333334)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методичне забезпечення 

 

1. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посіб. / Л. М. Котенко, Г. М. 

Фадєєва. – Х.: Підручник НТУ «ХПІ», 2014. – 484 с. 

2. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посіб. / Г. М. Коптєва. – Х.: 

Підручник НТУ «ХПІ», 2018. – 456 с. 

3. Економіка підприємництва: підручник / за ред. д.е.н., проф. Л.В. 

Фролової. Одеса: Бондаренко М.О., 2020. – 708 с. 

 

Рекомендована література 

 

Нормативно – правові акти 

 

1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. ]: [Закон України від 

від 02.12.10 р. № 2755-VІ, зі змін і доп.] – Режим доступу: 

<http://zakon4.rada.gov.ua>. 

2. Про оплату праці [Електронний ресурс].: [Закон України від 24.03.95 р. 

№108/95-ВР, зі змін і доп.] – Режим доступу :<http://zakon4.rada.gov.ua>. 

3. Інструкція зі статистики заробітної плати [Електронний ресурс]. : [затв. 

наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5] – Режим доступу: 

<(http://zakon1.rada.gov.ua>. 

4. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування [Електронний ресурс].: [Закон України від 08.07.10 р. 

№2464-VI -ВР, зі змін і доп.] – Режим доступу :< zakon.rada.gov.ua/go/2464 

5. Про пенсійне забезпечення [Електронний ресурс].: [Закон України від 

05.11.1991 № 1788-XII - ВР, зі змін і доп.] – Режим доступу :< 

zakon.rada.gov.ua/1788 

6. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування [Електронний 

ресурс].: [Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV - ВР, зі змін і доп.] – Режим 

доступу :< zakon.rada.gov.ua/1105 

 

Базова література 

 

7. Бідюк О. О. Облік і звітність в оподаткуванні [текст]: навч. посіб. /                   

О. О. Бідюк, Є. Ю. Шара, К.: Центр учбової літератури, 2012. – 496 с. 

8. Іванов Ю.Б., Дорожкіна Г.М., Коновалов Є.І. Оподаткування виплат з 
оплати праці: Навчальний посібник. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2007. – 276 с. 

 

Допоміжна література 

 

9. Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Захожай К.В., Литвиненко Р.Я. Система 

оподаткування та податкова політика: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної 
літератури, 2006. – 468 с. 

10. Внукова Н.М. Соціальне страхування. – Х.: Вид. ХДЕУ, 2004. –216 с. 



11. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система: підруч. 

– К.: Атіка, 2006. – 920 с. 

 
Інформаційні ресурси 

 

12.  Ліга Бізнес-Інформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.liga.net. 

13. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.nau.kiev.ua. 

14. Сервер Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.rada.gov.ua. 

15. Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс („ЗІР”), 

розміщений на офіційному сайті Міністерства доходів і зборів України 

[Електронний ресурс]. : Режим доступу : <http:// zir.minrd.gov.ua/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Навчальне видання 

 

 

 
 

 

Методичні вказівки  

до проведення практичних і семінарських занять з дисципліни «Оподаткування 

фізичних осіб» для студентів спеціальності  

071 “Облік і оподаткування” 
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