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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Зараз в обліковій роботі, яка проводиться на підприємстві, можна 
виділити три типи обліку: 

— фінансовий (бухгалтерський) облік; 
— управлінський облік; 
— податковий облік. 
Всі три типи обліку повною мірою взаємопов’язані. Податковий облік 

призначається для визначення розміру податкових заборгованостей платника 
податків. Він нерозривно зв’язаний з бухгалтерським обліком. Вихідна 
(основна) база бухгалтерського і податкового обліку єдина - це дані 
первинного обліку. 

Визначення бази і розміру податкових платежів здійснюється згідно з 
податковим законодавством. Відображення в обліку податкових зобов'язань і 
розрахунків по всіх видах податкових зобов’язань здійснюється згідно з 
правилами бухгалтерського (фінансового) законодавства. Оподаткування не 
тільки тісно пов'язане з бухгалтерським обліком, а й значно впливає на 
систему бухгалтерського обліку. В даному курсі під податковим обліком 
розуміють нарахування податків і їх відображення в бухгалтерському обліку 
в нерозривному зв’язку сукупності. 

У податковому законодавстві під податковим обліком розуміють облік 
податку на додану вартість, валових доходів, валових витрат і амортизації, 
що нараховується податковим методом, для визначення суми оподаткування 
прибутку і податку на прибуток. Нарахування і облік всіх інших податків, 
базою розрахунку яких є дані бухгалтерського обліку, відноситься до 
бухгалтерського обліку. 

Ще раз підкреслимо, що даний курс дисципліни розглядає податковий 
облік розширено і включає розрахунок всіх податків, відображення 
зобов’язань по їх оплаті, а також заповнення декларацій і інших податкових 
звітів. 

Теоретичне осмислення предмету "Податкового обліку" в даному 
контексті є важливою умовою формування вимог до студентів і успішного 
вивчення ними даної дисципліни. 

Методичні рекомендації включає всі теми дисципліни, вивчення яких 
здійснюється в сукупності з завданнями для самостійної підготовки студентів 
і відповідями на контрольні питання, що охоплюють вузлові моменти 
дисципліни.  

 
 
 
 



4 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального процесу, 

важливим чинником, який формує вміння навчитися, сприяє активізації 
засвоєння студентами знань та їх реалізації. 

Основна мета самостійної роботи полягає у сприянні засвоєнню в 
повному обсязі навчальної програми  та формуванню самостійності як 
важливої професійної риси, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 
планувати та контролювати власну діяльність. 

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Податкова 
звітність» повинна організуватися з дотриманням низки вимог: 

 Обґрунтування необхідності завдання загалом і конкретного зведеного 
зокрема; 

 Подання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи; 
 Надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які 

відповідають умовно – професійному рівню знань, не обмежуючи їх 
виконанням стандартних завдань; 

 Підтримування професійного зворотного зв’язку зі студентами у 
процесі виконання самостійної роботи, що є чинником ефективності 
навчального середовища. 

У даній дисципліні самостійна робота виконується у вигляді практичних 
письмових робіт, які студент захищає перед викладачем. 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
З ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ» 

Вдалому вивченню і практичному розумінню дисципліни сприяє робота 
студента по виконанню завдань з розрахунку податків, відображенню 
податкових зобов’язань в бухгалтерському обліку, складанні декларацій та 
іншої податкової звітності, що подається в податкові органи і не бюджетні 
фонди. Завдання допомагають нагромадити досвід, на основі якого  
здобуваються нові знання і вміння. Завдання побудовані на реальній 
дійсності теперішнього часу і з врахуванням накопиченого досвіду можуть 
бути трансформовані у майбутньому. 

Перелік питань та завдань для самостійної роботи студентів: 
 
Тема 1. Поняття і функції податкового обліку 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Сутність податкового обліку. 
2. Функції і завдання фінансового (бухгалтерського) обліку і 

податкового обліку. 
3. Порівняльна характеристика бухгалтерського і податкового 

обліку. 
4. Взаємозв’язок бухгалтерського та податкового обліку. 

Література: [2-7, 12, 14] 
 
Тема 2.  Предмет і об’єкти податкового обліку 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Взаємозв’язок між діяльністю підприємства, оподаткуванням і 

податковим обліком. 
2. Класифікація видів об’єктів оподаткування. 
3. База оподаткування. 
4. Розмір (ставка) оподаткування. 
5. Джерела сплати податку. 
6. Платники податків. 

Література: [1-7, 10, 14] 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Заповніть таблицю елементів нижчеподаних податків і зборів. 

Таблиця 1. 

№ п\п Види податків (зборів) 
Елементи податків 

Платни
к 

База 
оподаткування 

Ставк
а 

Джерело  
виплати 

1 Податок на прибуток     
2 ПДВ     
3 Акцизний податок     
4 Податок з доходів фізичних осіб     
5 Нарахування ЄСВ     
6 Мито     
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Тема 3. Принципи і методологія податкового обліку 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Сутність принципу автономності податкового обліку від 

бухгалтерського (фінансового). 
2. Сутність принципу правового і документального обґрунтування. 
3. Методологія податкового обліку. 
4. Стадії (технології) податкового обліку. 

Література: [1-5, 9, 15, 16] 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Заповніть таблицю, вказавши: форму податкових розрахунків, 

податковий період і дату податкової звітності по наступних основних 
виплатах: 

Таблиця 2 

№ п\п 
Вид податку 

(збору) 

Найменування (форма) 
розрахунку податкових 

платежів 

Податковий 
період 

Дата подання звіту у 
податкові органи 

1 
Податок на 
прибуток 

Декларація по податку 
на прибуток 

Квартал, 
півріччя, 9 
місяців, рік 

протягом 40 днів, що 
наступає за звітнім 
кварталом. 

2 ПДВ    

3 
Акцизний 
податок 

   

4 ПДФО    

5 
Збір у Фонди 
соціального 
страхування 

   

6 
Плата 
(податок) на 
землю 

   

7 Мито     
 
2. Заповніть табличку відображення в бухгалтерському обліку 

податкових зобов’язань. 
                                                                                                           Таблиця 3 

Бухгалтерський облік податкових зобов’язань 

№ п\п 
Вид податкового 

платежу 

Рахунки 
(субрахунки) 

обліку податкових 
зобов’язань 

Регістри синтетичного і 
аналітичного обліку 

Примітки 

1 2 3 4 5 

1 

Податок на 
прибуток 

6411 "Розрахунки 
по податку на 
прибуток"  

Ж /о №3 / Відомість 
аналітичного рахунку 
розрахунків з бюджетом. 

Вказані регістри 
обліку, 
рекомендовані 
Мінфіном 
України 

2 ПДВ    
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 
3 Акцизний податок    
4 ПДФО    

5 

Нарахування 
Єдиного 
соціального 
внеску 

   

6 Мито    
 
Тема 4. Облік податку на прибуток підприємства 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Визначити витрати, які включаються до складу валових витрат. 
2. Визначити витрати подвійного призначення, які включаються до 

складу валових витрат. 
3. Витрати, що підлягають амортизації. 
4. Витрати, що не включаються до складу валових витрат і не 

підлягають амортизації. 
Література: [2-7, 12, 15] 

 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Визначити порядок і підставу (статтю (пункт) закону про податок) 

відображення в податковому і бухгалтерському обліку витрат платника 
податку на проведення передпродажних і рекламних заходів стосовно товарів 
(робіт, послуг), які продаються (надаються) такими платниками податку. 

2. Визначити в яких випадках і за яких умов витрати на відрядження 
фізичних осіб: проїзд, перевезення багажу, оплату вартості проживання в 
готелях, а також харчування і побутові послуги (прання, чищення, 
лагодження і ремонт одягу), телефонні розмови і інші витрати можуть бути 
включені до складу валових витрат. 

3. Визначити які основні засоби в податковому обліку підлягають 
амортизації і які не підлягають. 

4. Розкрити сутність і порядок відображення  сум податків на 
прибуток на розрахунках 17 і 54 бухгалтерського обліку. 

5. Розрахувати який бухгалтерський запис і в якій сумі слід зробити з 
нарахуванням податку на прибуток підприємства, якщо за звітний період 
відбулися наступні події: 
№ п/п Зміст операції Сума, грн 

1 
Відвантажена покупцям продукція "А" без попередньої оплати (з 
ПДВ). 

300 000 

2 Здійснені витрати на матеріали (з ПДВ) 600 000 
3 Нарахована амортизація 100 000 

4 
Відвантажена продукція "Б" та отримана оплата в цьому місяці (з 
ПДВ) 

1 500 000 

5 Здійснені витрати на заробітну плату та інші витрати 750 000 
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Тема 5. Облік податку на додану вартість (ПДВ) 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Порядок ведення податкового обліку і виписка податкових 

накладних. 
2. У відповідності з Податковим Кодексом України ретельно і в 

повній мірі з’ясувати: 
 платників ПДВ; 
 об’єкт податку (продаж товарів, ввезення (пересилання) товарів 

на митну територію України, експорт продукції, орендні операції); 
 ставка податку; 
 пільги по податку. 

Література: [5-7, 12, 18] 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Відобразити господарські операції в бухгалтерському і 

податковому обліку підприємства-виробника. 
Умови завдання: підприємство-виробник у звітному періоді понесло 

витрати, пов’язані з реалізацією власної продукції. За умовами договору 
підприємство повинно доставити продукцію покупцю. Підприємство 
скористалося послугами автотранспортного підприємства. Вартість проданої 
продукції складає 12 000 грн. (з ПДВ). Витрати, пов’язані з доставкою 
продукції покупцю, складають 300 грн. (з ПДВ). 

Звіт  представити у формі: 

№ п/п 
Первинний 
документ 

Зміст господарської 
операції 

Бухгалтерський облік 
Податковий 

облік 

Д-т К-т Сума Д В 

        
 
2. Відобразити господарські операції в бухгалтерському і 

податковому обліку підприємства А.  
Умови завдання: Підприємство А за договором купівлі-продажу 

виплатило вартість матеріалів - 12 000 грн. (з ПДВ). Отримана податкова 
накладна від постачальника. При отриманні матеріалів відмічена недостача 
на суму 3000 грн. За угодою сторін постачальник в тому ж звітному періоді 
повернув на банківський рахунок підприємства А вартість відсутніх 
матеріалів - 3000 грн., виписаний розрахунок коригування суми ПДВ 
(додаток 2 до податкової накладної). 

Відповідь представити у формі: 

№ п/п 
Первинні 
документи 

Зміст господарської операції 

Бухгалтерський 
облік 

Податковий 
облік 

Д-
т 

К-т Сума Д В 
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Скільки складає сума податку на додану вартість, яку необхідно 
сплатити до бюджету, та який бухгалтерський запис і у якій сумі слід 
зробити при нарахуванні податкових зобов’язань з ПДВ, якщо за звітний 
період відбулися наступні події: 
№ п/п Зміст операції Сума, грн 

1 
Відвантажена продукція "А" покупцям без попередньої оплати (з 
ПДВ) 

1 500 000 

2 Нарахована амортизація 300 000 
3 Перерахований аванс постачальникам сировини 600 000 

4 
Отримані від постачальників матеріали без попередньої оплати (з 
ПДВ) 

300 000 

 
Тема 6. Облік акцизного податку 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Платники акцизного податку - податкові агенти. 
2. Дата виникнення податкових зобов’язань по продажу підакцизних 

товарів. 
3. Строки сплати акцизного податку. 

Література: [1,2,5,8,19] 
 
Завдання для самостійної роботи: 
Визначити суму акцизного збору. 
Роздрібна регульована ціна 1л горілки складає 56,50 грн. Підприємство 

за 3 квартал цього року реалізувало 100л горілки. 
Згідно із Податковим кодексом України про ставку акцизного податку 

на спирт етиловий, ставка з одиниці реалізованого товару з вмістом спирту 
не менше 80% складає 16 грн за 1л 100% спирту. 

 
Тема 7. Облік податку на доходи фізичних осіб 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Податкове обкладання громадян, які не мають постійного місце 

проживання в Україні. 
2. Шкала ставок ПДФО. 
3. Перерахунок ПДФО. Податкова соціальна пільга. 
4. Порядок заповнення довідки за формою № 1 ДФ. 

Література: [1-7, 12, 14, 19] 
 
Завдання для самостійної роботи: 
Визначити середньомісячний сукупний дохід, ПДФО сукупного річного 

доходу, загальну суму утриманого протягом року податку. У податкову 
адміністрацію за місцем проживання Петренко П.О. надійшли відомості про 
виплачені йому суми доходів і утримані з них суми податку: 

- За місцем основної роботи сукупний річний дохід склав 2300грн і 
було утримано 260грн. 
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- За угодою підрядника не за місцем основної роботи був 
виплачений дохід у сумі 5000 грн і утримано ПДФО 900грн. 

 
Тема 8. Облік Єдиного соціального внеску 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Порядок розрахунку суми платежу ЄСВ. 
2. Порядок нарахування допомоги працівнику підприємства при 

тимчасовій втраті працездатності. 
3. Порядок нарахування допомоги працівнику підприємства при 

втраті працездатності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві. 
4. Звітність перед із ЄСВ. 

Література: [7, 12, 14, 16] 
 
Завдання для самостійної роботи: 
 
Розрахувати суми ЄСВ за рахунок заробітку робітників: 

П.І.Б. 
Розмір з/п, на який 

нараховуються збори у 
ФСС (грн) 

ЄСВ 

Іваненко І.О. 1400  
Петренко П.О. 2100  
Петров В.М. 2000  
Всього: 5500  

 
Тема 9. Облік інших податків і зборів в Україні 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Облік та порядок нарахування митних зборів. 
2. Облік та порядок нарахування рентних платежів. 
3. Облік та порядок нарахування плати за забруднення 

навколишнього середовища. 
Література: [2,4,9,10,11] 

 
Завдання для самостійної роботи: 
Визначити митну вартість партії телевізорів і суму мита, якщо митна 

ставка 25%, курс НБУ за 1$ США - 23,80грн. 
Фірма "Святослав" ввозить на митну територію України телевізори. Ціна 

одного телевізора 150$ США. Кількість ввезених телевізорів складає 500шт. 
Фірмою були понесені витрати по перевантаженню цієї партії на суму 7000$ 
США. Дана партія телевізорів застрахована до пункту перетинання митного 
кордону України. Витрати на страхування склали 10 000$ США. 

 
Тема 10. Облік місцевих податків і зборів 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Облік і порядок нарахування ринкового збору. 
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2. Облік і порядок нарахування збору за видачу дозволу на 
розміщення об’єктів торгівлі. 

3. Облік і порядок нарахування збору за право використання 
місцевих символів. 

4. Облік і порядок нарахування збору за проїзд по території 
прикордонних областей. 

Література: [2-7, 12, 14] 
 
Завдання для самостійної роботи: 
Визначити і відобразити в обліку суму комунального податку, якщо 

чисельність штатних робітників спискового складу в квітні місяці склала: 
З 01.04 по 13.04 - 123 чол. 
З 14.04 по 26.04 - 120 чол. 
З 27.04 по 30.04 - 122 чол. 
 
Тема 11. Спрощенні системи оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Порядок застосування і облік фіксованого податку. 
2. Порядок застосування і ставка спеціального торгового патенту. 
3. Порядок застосування і облік фіксованого сільськогосподарського 

податку. 
Література: [1-7, 11, 12, 14] 

 
Завдання для самостійної роботи: 
Визначити і відобразити в обліку суму єдиного податку (ставка 6%), 

якщо на рахунок підприємства-платника єдиного податку надійшло за надані 
ним послуги  18 000грн. 

 
Тема 12. Порушення обліку податків і методи їх виявлення 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Порядок розрахунку і відображення в обліку пені за порушення 

податкового законодавства. 
2. Форма і порядок складання рішення про застосування та 

стягнення сум штрафних санкцій за порушення податкового законодавства. 
3. Облік рішення про застосування штрафних санкцій податковими 

службами. 
Література: [1-5, 14, 16] 

 
Завдання для самостійної роботи: 
Вказати на порушення, яке було допущене в такій ситуації: за 

підсумками інвентаризації ТМЦ, встановлено нестачу сировини в межах 
норм природного убутку, які було віднесено до складу первісної вартості 
залишку сировини. 
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ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
1. Класифікація податків. 
2. Економічна сутність і призначення податку на додану вартість. 
3. Порядок визначення суми податку на додану вартість і строки 

розрахунку з бюджетом. 
4. Відображення податку на додану вартість у бухгалтерському 

обліку. 
5. Відображення податку на додану вартість у податковому обліку. 
6. Об’єкт і ставки податку на прибуток. 
7. Податкові доходи і  витрати при обчисленні податку на прибуток. 
8. Організація обліку податкових доходів і  витрат. 
9. Порядок коригування і строки уплати податку на прибуток. 
10. Методика нарахування амортизаційних відрахувань в податковому 

обліку. 
11. Відображення в обліку різниці між бухгалтерським і податковим 

прибутками. 
12. Обкладання податком на прибуток операцій особливого виду. 
13. Звітність по податку на прибуток. 
14. Акцизний податок. 
15. Податок з доходів фізичних осіб. 
16. Єдиний податок. 
17. Спрощена система оподаткування. 
18. Спеціальний торговий патент. 
19. Фінансовий сільськогосподарський податок. 
20. Фінансовий податок (патент). 
21. Мито і митні збори. 
22. Плата за землю. 
23. Збори за спеціальне використання природних ресурсів. 
24. Плата за спеціальне використання водних ресурсів. 
25. Збір за забруднення довкілля. 
26. Єдиний соціальний внесок. 
27. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької 

діяльності. 
28. Місцеві податки і збори. 

 
 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

У відповідності з навчальним планом підготовки фахівців за програмою 
“Облік і аудит” студенти стаціонарної форми навчання повинні виконати 
індивідуальну роботу за однією із тем, що запропонована в даних робочих 
програмах. Результати індивідуального завдання мають бути викладені у 
формі реферату на базі опрацьованої літератури за обраним індивідуальним 
завданням. Обсяг письмової роботи погоджується із викладачем. 

Навчальний реферат – це письмовий твір, в якому розкривається певна 
тема на базі присвячених їй друкованих праць. Таким чином, основою 
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написання реферату є ретельне вивчення літературних джерел з даної 
тематики. Характерною ознакою реферату є досконале знання автором 
реферату друкованих праць – монографій, статей, підручників тощо. Але не 
слід вважати, що автор реферату повинен тільки зводити основні положення 
друкованих праць. У більш широкому сучасному розумінні реферату 
притаманний творчий характер – його автор має виявити самостійність у 
процесі написання.  

Для забезпечення ефективного виконання індивідуального завдання, 
вивчення програмного матеріалу керівник курсу надає необхідну методичну 
допомогу (вибір проблеми, що вивчається, складання плану, пошук 
літературних джерел, інформаційне забезпечення). 

Матеріали підготовлюються студентами після завершення викладання 
лекційного матеріалу. 

Номер питання для індивідуальної роботи студент вибирає за двома 
останніми цифрами номера своєї залікової книжки (див. таблицю) 

 
№ 

завдання 
1 2 3 4 5 …… 28 

Останні 
дві цифри 
залікової 
книжки 

01 02 03 04 05 …… 28 
29 30 31 32 33 ….. 56 
57 58 59 60 61 …… 84 
85 86 87 88 89 …….  

 
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ  

ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 
1. Класифікація податків. 
2. Економічна сутність і призначення податку на додану вартість. 
3. Порядок визначення суми податку на додану вартість і строки 

розрахунку з бюджетом. 
4. Відображення податку на додану вартість у бухгалтерському обліку. 
5. Відображення податку на додану вартість у податковому обліку. 
6. Об’єкт і ставки податку на прибуток. 
7. Податкові доходи і  витрати при обчисленні податку на прибуток. 
8. Організація обліку податкових доходів і  витрат. 
9. Порядок коригування і строки уплати податку на прибуток. 
10. Методика нарахування амортизаційних відрахувань в податковому 

обліку. 
11. Відображення в обліку різниці між бухгалтерським і податковим 

прибутками. 
12. Обкладання податком на прибуток операцій особливого виду. 
13. Звітність по податку на прибуток. 
14. Акцизний податок. 
15. Податок з доходів фізичних осіб. 
16. Єдиний податок. 
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17. Спрощена система оподаткування. 
18. Спеціальний торговий патент. 
19. Фінансовий сільськогосподарський податок. 
20. Фінансовий податок (патент). 
21. Мито і митні збори. 
22. Плата за землю. 
23. Збори за спеціальне використання природних ресурсів. 
24. Плата за спеціальне використання водних ресурсів. 
25. Збір за забруднення довкілля. 
26. Єдиний соціальний внесок. 
27. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності. 
28. Місцеві податки і збори. 
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