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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Самостійна  робота  передбачає  позааудиторну  роботу  студента  над  

вивченням курсу  “Облік  і  звітність  в  оподаткуванні”.  Цей  процес  охоплює  

опрацьовування рекомендованої  літератури,  написання  реферату,  виконання  

контрольних  робіт  та практичних завдань. Самостійна робота важлива для студентів 

усіх форм навчання, які, орієнтуючись на основні положення лекційного матеріалу, 

доповнюють і поглиблюють знання із зазначеноїдисципліни самостійно, вивчаючи 

необхідну літературу. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні:  

знати :  

- сутність податкового обліку, його місце в системі економічної інформації та 

взаємозв'язок з управлінським та фінансовим обліком; 

- практичне призначення методологічних елементів податкового обліку та 

основних облікових категорій; 

- економічний зміст об'єктів обліку; 

- економічний зміст господарських фактів, явищ, процесів, їх взаємозв'язок; 

- закони, що регулюють побудову, ведення та організацію податкового обліку 

(документування господарських фактів щодо нарахування та сплати податків і 

обов`язкових платежів, формування бази оподаткування, порядок складання та 

строки подання податкової звітності); 

- методику ведення податкового обліку будь-якого факту, явища, процесу, що 

відображають операції з фінансово-господарської діяльності підприємства; 

- порядок ведення та складання податкової звітності; 

- техніку ведення обліку при будь-якій системі (ручна, автоматизована ) і 

формі (періодична, річна). 

вміти : 

- організовувати та вести податковий облік на підприємстві; 
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- оформляти первинні документи та реєстри аналітичного і синтетичного 

обліку щодо відображення операцій з податкового обліку; 

- організовувати облік доходів та витрат; 

- здійснювати розрахунок амортизаційних відрахувань; 

- здійснювати розрахунки ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток, 

єдиного податку, ПДФО, місцевих податків і зборів та ресурсних платежів; 

- складати податкову звітність та своєчасно подавати її у відповідні органи. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ  

“ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ” 

 

Назва змістового модуля і теми 
Змістовий модуль 1. Основні засади організації податкового обліку в 
Україні 
Тема 1. Поняття і функції податкового обліку 

Змістовий модуль 2. Облік загальнодержавних податків і зборів 
Тема 2. Облік податку на прибуток 
Тема 3. Облік податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) 
Тема 4. Облік податку на додану вартість (ПДВ) 
Тема 5. Спрощена система оподаткування та обліку 
Тема 6. Облік інших загальнодержавних податків і зборів 
Змістовий модуль 3. Облік ресурсних платежів та місцевих податків і 
зборів 
Тема 7. Облік ресурсних платежів 
Тема 8. Облік місцевих податків та зборів. 
Разом годин: 144 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  

“ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ” 

 

Змістовий модуль 1. Основні засади організації податкового обліку в 

Україні 

Тема1.  Поняття і функції податкового обліку 

Бухгалтерський облік і оподаткування: проблеми взаємозв’язку. Мета і завдання 

дисципліни. Мета вивчення дисципліни. Її місце в навчальному процесі. Об’єктивні 

передумови появи податкового обліку в системі фінансових відносин. Поняття 

податкового обліку. Предмет податкового обліку. Об’єкти податкового обліку. Види 

податків, їх класифікація в цілях обліку і складання податкової звітності. Структура 

(елементи) податку. Податкова звітність.  Функції податкового обліку. Цілі та 

завдання бухгалтерського обліку, які зв’язані з нарахуванням податків і їх 

перерахування в бюджет. Принципи податкового обліку. Методи податкового обліку. 

Організація бухгалтерського обліку згідно з принципами і методами нарахування 

податків і зборів, а також правилами їх виплати в бюджет. Правила і норми, що 

регламентують порядок і умови податкового обліку, що містяться в податковому 

законодавстві.  

Література: [3-5]. 

 

Змістовий модуль 2. Облік загальнодержавних податків і зборів 

 

Тема 2.  Облік податку на прибуток 

Методика обліку оподатковуваного прибутку. Облік валових доходів 

підприємства. Облік валових витрат підприємства. Податкові методи нарахування 

амортизації основних засобів. Порядок складання декларації на прибуток. 

Література: [7, 12]. 
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Тема 3.  Облік податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) 

Сутність податку на доходи громадян. Платники податку. Ставки податку за 

місцем основної і неосновної роботи. Декларування сукупного доходу громадян. 

Порядок оподаткування авторських гонорарів, доходів від підприємницької 

діяльності, доходів іноземних громадян. Відображення операцій з нарахування і 

сплати до бюджету податків з фізичних осіб. 

Література: [1, 2, 3, 10]. 

 

Тема 4.  Облік податку на додану вартість (ПДВ) 

Сутність податку на додану вартість. Ставки податку, економічна сутність 

"нульової ставки". Податкова накладна. Порядок заповнення книги купівлі і продажу 

товарів. Порядок обліку, розрахунку і сплати ПДВ. Порядок складання декларації з 

ПДВ. 

Література: [1. 2. 3. 10, 19]. 

 

Тема 5. Спрощена система оподаткування та обліку. 

Єдиний податок, основні принципи його розрахунку. Платники єдиного податку. 

Система обмежень переходу на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності. 

База оподаткування єдиним податком. Ставки єдиного податку. Податки та збори, від 

сплати яких звільняється платник єдиного податку. Податкова звітність платників 

єдиного податку. 

Література: [1. 2. 3. 10. 23]. 

 

Тема 6. Облік інших загальнодержавних податків і зборів 

Організація обліку нарахування і виплати мита. Організація обліку податку на 

землю. Організація обліку податку власників транспортних засобів. Організація 
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обліку зборів за спеціальне використання природних ресурсів. Організація обліку 

виплат за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності. Організація 

обліку інших обов’язкових платежів і неподаткових доходів. 

Сутність акцизного податку. Різновидність акцизів. Перелік підакцизних товарів 

і ставок акцизного податку. Розрахунок (визначення) суми акцизного податку. 

Організація обліку акцизного податку. 

Облік зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування. Облік збору на 

обов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. 

Облік страхової суми на випадок безробіття. Облік внеску на страхування  від 

нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання. Облік інших видів 

страхування. 

Література: [5, 6, 8, 10, 11, 24]. 

 

Змістовий модуль 3. Облік ресурсних платежів та місцевих податків і зборів 

 

Тема 7. Облік ресурсних платежів 

Організація обліку податку на землю. Методика розрахунку плати за землю, 

відображення в обліку. Порядок звітування, граничні строки сплати.  

Організація обліку зборів за спеціальне використання природних ресурсів. Облік 

екологічного податку, його сутність, платники, об’єкти, база та ставка оподаткування. 

Порядок обчислення, відображення в обліку. Строки сплати. 

Література: [5, 6, 8, 10, 11, 15, 16]. 

 

Тема 8. Облік місцевих податків та зборів 

Види місцевих податків і зборів, ставки податків і порядок їх затвердження. 

Платники місцевих податків і зборів. Порядок нарахування сум місцевих податків і 

зборів. Відображення в обліку і звітності місцевих податків і зборів. 

Література: [1, 2, 3, 4, 13, 18]. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Обов’язковим завданням при вивченні курсу є написання реферату, в якому 

студенти розкривають основні положення запропонованої теми, мають можливість 

висловити свою особисту  думку  стосовно  застосування  окремих  положень  і  норм  

податкового законодавства, висунути власні пропозиції стосовно удосконалення 

системи обчислення і справляння податків в Україні. 

Перелік тем для написання рефератів 

1. Податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку. Законодавчо-

нормативне регулювання податкового обліку. Характеристика об'єктів податкового 

обліку. 

2. Облік податку на прибуток та порядок його нарахування 

3. Облік  доходів  (визначення  та  склад  доходів,  доходи,  що  не  

враховуються  для визначення об'єкта оподаткування, порядок визнання доходів) 

4. Облік витрат (визначення та склад витрат та порядок їх визначення, 

витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, облік 

витрат подвійного призначення) 

5. Облік амортизаційних відрахувань в податковому обліку (класифікація груп 

основних засобів  та  нематеріальних  активів  для  нарахування  амортизації,  

визначення  вартості об'єктів амортизації, розрахунок амортизаційних відрахувань за 

різними методами) 

6. Порядок складання та подання декларації з податку на прибуток 

(характеристика декларації  з  податку  на  прибуток,  періодичність  та  порядок  її  

подання,  методика складання) 

7. Облік податку на додану вартість 
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8. Облік податкових зобов'язань з ПДВ (сутність податкових зобов'язань з 

ПДВ, дата збільшення податкових зобов'язань з ПДВ, порядок заповнення 

податкових накладних та їх реєстрація, відображення податкових зобов'язань з ПДВ 

на рахунках обліку) 

9. Облік  податкового  кредиту  з  ПДВ  (сутність  податкового  кредиту  з  

ПДВ,  дата збільшення податкового кредиту з ПДВ, порядок отримання податкових 

накладних та їх реєстрація, відображення податкового кредиту з ПДВ на рахунках 

обліку) 

10. Порядок  складання  та  подання  податкової  декларації  з  ПДВ  

(характеристика податкової декларації з ПДВ, періодичність та порядок її подання, 

методика складання) 

11. Облік акцизного податку (сутність акцизного податку, платники податку, 

об'єкти та база оподаткування, порядок його нарахування та відображення в обліку) 

12. Облік податку на доходи з фізичних осіб (сутність податку, об'єкт 

оподаткування, соціальні податкові пільги, ставка податку, відображення в обліку 

податку на доходи з фізичних осіб, порядок звітування перед податковими органами) 

13. Облік плати за землю (методика розрахунку плати за землю, відображення 

в обліку плати за землю, порядок звітування перед податковими органами та граничні 

терміни сплати) 

14. Облік екологічного податку (сутність екологічного податку, платники, 

об'єкти, база та ставку оподаткування, порядок обчислення податку та відображення 

в обліку, порядок по-дання звітності та строки сплати) 

15.  Збір  за  першу  реєстрацію  транспортного  засобу  (платники  збору,  

об'єкти  та  база оподаткування,  ставки  збору,  методика  розрахунку  збору  та  

порядок  відображення  в обліку нарахування податку, порядок звітування перед 

податковими органами) 
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16. Облік місцевих податків: податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, єдиного податку (сутність місцевих податків, платники, ставки, 

база оподаткування, методи нарахування та відображення в обліку) 

17. Облік місцевих зборів: збору за проведення деяких видів підприємницької 

діяльності, збору за місця для паркування транспортного засобу, туристичного збору 

(сутність місцевих зборів, платники, ставки, база оподаткування, методи нарахування 

та відображення в обліку) 

18. Облік торгових патентів (порядок списання торгових патентів в 

бухгалтерському та податковому обліку) 

19.  Облік  фіксованого  сільськогосподарського  податку  (суть  фіксованого 

сільськогосподарського  податку,  методика  розрахунку  податку,  

відображення  в  обліку фіксованого  сільськогосподарського  податку,  порядок  

звітування  перед  податковими органами та терміни сплати) 

20.  Оподаткування  фізичних  осіб  -  суб'єктів  підприємницької  діяльності  

(податковий облік при спрощеній системі оподаткування) 

21.  Види  штрафних  санкцій  за  порушення  податкового  законодавства,  

порядок  їх нарахування та відображення в обліку. 

 

Практичне завдання для самостійного виконання 

Мета: засвоїти методику та набути практичних навичок ведення обліку  

податкових  зобов'язань  і складання податкової звітності з податку на додану 

вартість. 

Завдання: 

1.Скласти податкові накладні для документального оформлення нарахування 

податкових зобов'язань з податку на додану вартість і розрахунок коригування 

кількісних та вартісних показників до податкової накладної. 
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2.Скласти реєстр виданих податкових накладних та відобразити в 

бухгалтерському обліку нарахування податкових зобов'язань з податку на додану 

вартість. 

3.Скласти  реєстр  отриманих  податкових  накладних  і  відобразити  в  

бухгалтерському  обліку  суми податкового кредиту з податку на додану вартість. 

4. Скласти податкові декларації з податку на додану вартість та додатки до 

них за квітень, травень і червень 201__ року. 

Матеріал для розв'язання завдань: 

1. Загальні відомості про суб'єкт підприємницької діяльності: 

•ТОВ  «О.К.С.»  (ідентифікаційний  код  ЄДРПОУ  31453600)  має  видане  

державною  податковою інспекцією в Печерському районі м. Київ свідоцтво про 

реєстрацію платника ПДВ за номером 37567144, де зазначений індивідуальний 

податковий номер - 314536026101; 

•місцезнаходження юридичної особи - 01201, м.Київ, вул. Кіквідзе, 1/2; 

•види діяльності - оптова торгівля і надання консультаційних послуг з питань 

комерційної діяльності. 

Примітка.  Відповідно  до  п.  196.1.14  та  186.36  постачання  

консультаційних  послуг  належить  до операцій, що не становлять об'єкт 

оподаткування; 

• керівник  підприємства  -  Педченко  В.П.,  головний  бухгалтер  -  

Самойленко  О.С.,  особа,  уповноважена  постачати  товар - менеджер Борисов І.А. 

•  операції  з  постачання  товарів  (послуг)  та  придбання  товарів  (робіт,  

послуг)  і  основних  засобів наведені в табл. 1. 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

Таблиця 1 

Господарські операції ТОВ «О.К.С.» за квітень - червень 201__ р. 
Дата 
вико 
нан 
ня 
опе 

рації 

Зміст господарської операції Назва постачальника або 
покупця, місцезнаходження, 
індивідуальний податковий 

номер (ІПН) 

Назва 
товару, 
роботи, 
послуги 

Обсяг 
постачання, 

ціна за 1 кг. на 
суму, ПДВ, грн 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
04.04 Перераховано з поточного 

рахунка аванс постачальнику 
згідно з договором купівлі- 
продажу № 23 від 30.03.201Х. 
Податкова накладна № 96 від 
04.04.201Х отримана 
05.04.201Х 

Сирокомбінат «Д», м. 
Звенигородка, ІПН 
004460511373 

Сир 
«Російський 
» 

19000 кг, 
3 4.00, 
646000.000, 
129200,00 

 

05.04 Надійшли товари, оплачені 
авансом за накладною № 83 від 
05.04.201Х 

  19000 кг, 34.00, 
646 00.00, 
129200,00 

 

05.04 Оформлено вантажну митну 
декларацію 
№ 00637204 про вивезення 
товарів у митному режимі 
експорту 
згідно з контрактом № 08/4 від 
28.03.201Х 

Нерезидент «У», Казахстан Сир 
«Російський 
» 

19000 кг, 5,4 
дол. США. 
Валютний курс 
1:7,95 

Митний кордон 
України 
перетнуто 
08.04.201Х 

12.04 Нараховано зобов'язання за 
транспортні послуги згідно з 
актом наданих послуг № 38 від 
12.04.201Х 

Приватний підприємець «Ю», 
неплатник ПДВ, м. Київ 

Доставка 
товарів за 
маршрутом 
Україна - 
Казахстан 

В а р т і с т ь  
д о с т а в к и  
10200.00 без 
ПДВ 

Оплачено з 
поточного 
рахунка 
14.04.201Х 

14.04 Надано консультаційні послуги 
згідно з актом наданих послуг 
№ 4 від 14.04.201Х 

ТОВ «3», м. Київ, ШН 
003793814250 

Консультаці 
йні послуги 
з питань 
комерційної 
діяльності 

Вартість послуг 
5400.00 без 
ПДВ 

Оплата надійшла 
на поточний 
рахунок 
18.04.201Х 

14.04 Надійшли товари згідно з 
накладною № 52 від 
13.04.201Х. Податкова 
накладна № 52 від 13.04.201Х 
одержана 14.04.201Х 

М а с л о с и р б а з а «X», м. 
Хмельницький, ШН 
009204153217 

Сир 
«Російський 
» 

2000 кг, 3 4.50, 
6 9 0 0 0 . 0 0 ,  
13800.00 

Оплачено з 
поточного 
р а х у н к а  
25.04.201Х 

15.04 Зараховано на поточний 
рахунок аванс від покупця 
згідно з договором купівлі- 
продажу № 04/7 від 12.04.201Х 

ТОВ «А», м. Київ, ШН 
003785118604. Свідоцтво № 
8424611623 

1500 кг, 38.00 
(без ПДВ), 
5 7 0 0 0 . 0 0 ,  
ПДВ визначити 

 

18.04 Надійшли товари, оплачені 
авансом, за накладною № 26 від 
18.04.201Х 

ТОВ «А», м. Київ, ШН 
00378511860. Свідоцтво 
№8424611623 

1500 кг, 
38.00 (без ПДВ), 
5 7 0 0 0 . 0 0 ,  
ПДВ визначити 
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19.04 І Надійшли товари за 
накладною №27 від 19.04.201Х 

ДНЮ.К.С-1», м. Київ, 
І П Н 003734265809. Свідоцтво 
№64453208104 

 500 кг, 30.00 
(без ПДВ), 
15000,00, 

ПДВ 
визначити 

ДП «о.к.с.-1» 
пов'язана особа. 
Звичайна ціна за 
товар 34.50 

26.04 Перераховано з поточного 
рахунка аванс за об'єкт 
основних засобів згідно з 
рахунком-фактурою № 51 від 
26.04.201Х. Податкова 
накладна № 37 від 26.04.201Х 
одержана 27.04.201Х 

ТОВ «Я», м. Київ, ІПН 
003904271884 

Комп'ютер Ціна 9500.00, 
ПДВ 1900.00 

Об'єкт основних 
засобів 
призначений для 
використання 
частково в 
оподатковуваних 
операціях, 
частково в 
операціях, що не 
становлять об'єкт 
оподаткування  

Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

     ПДВ. Частка 
оподатковуваних 
операцій у січні 
201Хр. 98% 

7.04 Придбано об'єкт основних 
засобів, оплачений авансом за 
накладною № 43 від 26.04.201Х 

ТОВ «Я», м. Київ, 
І П Н 003904271884 

Ціна 9500.00, 
ПДВ 1900.00 

Комп'ютер 
введено в 
експлуатацію 
29.04.201Х 

29.04 Нараховано поточні 
зобов'язання за оренду 
офісного приміщення згідно з 
актом № 18 від 29.04.201Х. 
Податкова накладна № 12 від 
29.04. 201Х 

ИП «Ф», м. Київ, 
І И Н 003634211827 

Орендна 

В а р т і с т ь  
операційної 
оренди 5200.00, 
ПДВ 1040.00 

Офісне 
приміщення 
частково 
використовується 
в 
оподатковуваних 
операціях, 
частково в 
операціях, що не 
становлять об'єкт 
оподаткування 
ПДВ. Оплата 
послуг 05.05.201Х 

10.05 Оплачено з поточного рахунка 
за 
послуги митного терміналу 
згідно з рахунком-фактурою № 
76 від 10.05.201Х. Податкова 
накладна № 14 від 

ТОВ «В», м. Київ, 
І И Н 003617982307 

Послуги 
митного 
терміналу 

Вартість послуг 
5800.00, ПДВ 
1160.00 

 

11.05 Перераховано з поточного 
рахунка в іноземній валюті 
аванс нерезиденту згідно з 
контрактом № 207 від 
04.05.201Х 

Нерезидент «ВН»Нідерланди Ферменти 1700 шт, 13 
євро, валютний 
курс 1:10.75 

 

16.05 Оформлено вантажну митну 
декларацію № 00247815 про 
ввезення товарів на митну 
територію України в митному 
режимі імпорту 

  1700 шт, 13 
євро, валютний 
курс 1:10.74 

При 
розмитненні 
сплачено мито 
(5%) та ПДВ 

16.05 Перераховано з поточного 
рахунка в іноземній валюті 
аванс нерезиденту згідно з 
контрактом № 83 від 
11.05.201Х 

Нерезидент «К.З», Польща Послуги з 
експертизи 
товарів на 
митній 
території 
України 

Контрактна 
вартість 3000 
євро, валютний 
курс 1:10.74 

 

18 05 Оформлено акт приймання- 
передачі послуг № 5/п від 
18.05. 201Х 

  Контрактна 
вартість 3000 
євро, валютний 
курс 1:10.76 
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18.05 Передано безкоштовно товари 
як зразки за накладною №28 
від 18.05.201Х 

ТОВ«Б», м. Київ, 
І И Н003314806289. Свідоцтво 
№ 0027180412 

Ферменти 2 шт. без ціни  

23.05 Поставлено товари згідно з 
договором купівлі-продажу 
№67 від 20.05.201Х за 
накладною № 29 від 

  700 шт, 170.00 
(без ПДВ), ПДВ 
визначити 

Оплачено за 
безготівковим 
розрахунком 
25.05.201Х 

24.05 Поставлено товари згідно з 
договором купівлі-продажу 
№68 від 23.05.201Х за 
накладною № 30 від 
24.05.201Х 

ТОВ«Ж», 
м. Київ, неплатник ПДВ 

 100 шт, 140.00 
(без ПДВ), ПДВ 
визначити 

База 
оподаткування 
операцій з 
постачання 
імпортних товарів 
визначається за 
договірною 
вартістю, але не 
нижче митної 
вартості товарів з 
урахуванням 
ввізного мита 
 

Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

25.05 Виключено зі складу активів 
об'єкт основних засобів згідно 
з актом про ліквідацію №2 від 
25.05.201Х 

 Холодильна Первісна 
вартість 
18000.00, знос 
15400.00 

 
 
камера 

25.05 Накладною № 33 від 
25.05.201Х 
підтверджується повернення 
по 
купцем товарів 

ТОВ «А», м. Київ, ІПН 
003785118604 

Сир 
«Російський 
» 

10 кг, 38.00 П о в е р н е н н я  
оплати 
26.05.5011 

25.05 Зіпсований товар виключено зі 
складу активів 

  10 кг  

30.05 Зараховано на поточний 
рахунок аванс за товари згідно 
з договором купівлі- Продажу 
№ 23 від 25.05.201Хр. 

ТОВ «К», м. Київ, ІПН 
003618024307. 
С в і д о ц т в о  
№0092618245 

Ферменти 800 шт, 170.00 
(без ПДВ), ПДВ 
визначити 

 

30. 05 Перераховано постачальнику 
аванс за рекламні послуги 
згідно з рахунком-фактурою 
№57 від 30.05.201Х. Податкова 
накладна № 49 від 30.05.201Х 
одержана 31.05.201Х 

1Ш «Л», 
м. Київ, ІПН 003417293408. 
Номер свідоцтва 0084452319 

Рекламні 
послуги 

В а р т і с т ь  
п о с л у г  
3500.00, ПДВ 
700.00 

 

31.05 Оформлено акт про надання 
послуг митного терміналу №77 
від 31.05.201Хр. 

ТОВ «В», м. Київ Послуги 
митного 
терміналу 

В а р т і с т ь  
п о с л у г  
5800.00, ПДВ 
1160.00 

 

01.06 Передано товари на комісію 
згідно з договором комісії №3 
від 01.06.201Х. Акт 
приймання-передавання 
товарів № 3 від 01.06.201Х 

ДП «М» (комісіонер), м. Київ, 
ІПН 003651844207. 
С в і д о ц т в о  
№0041824703 

Ферменти 98 шт., 
визначена 
комітентом ціна 
165.00 (без 
ПДВХ пДВ 
визначити 

 

02.06 Одержано звіт комісіонера про 
реалізацію товарів, переданих 
на комісію. Податкова 
накладна видана комісіонером 
за № 4 від 02.06.201Х 

 Плата за 
виконання 
доручення 
комітента 

500.00, ПДВ 
100.00 

Плата утримана з 
доходу, що 
належить 
комітенту. 
Розрахунки за 
договором комісії 
здійснені 
03.06.201Х 

06.06 Поставлено товари, оплачені 
авансом за накладною № 31 від 
06.06.201Х 

ТОВ«К», 
м. Київ, ІПН 003618024307 

Ферменти 800 шт, 
170.00 (без 

ПДВ), 
ПДВ визначити 
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07.06 Частково повернуто аванс за 
рекламні послуги. Одержано 
розрахунок коригування 
кількісних і вартісних 
показників № 2 від 07.06.201Х 
до податкової накладної № 49 

ПП «Л» м. Київ, 
І П Н 003417293408 

Рекламні 
послуги 

Повернуто 
аванс 600.00, у 
тому числі ПДВ 
100.00 

 

09.06 Придбано канцелярські товари 
за готівку згідно з чеком РРО№ 
2655018854 від 09.06.201Х 

1Л1 «О», 
м. Київ (підприємство 
роздрібної торгівлі),ШН 
003284607409 

Канцелярсь 
кі товари 

Вартість 150.00, 
у тому числі 
ПДВ 25.00 

 

13.06 Придбано картину для 
подарунку за накладною № 118 
від 13.06.201Х 

ТОВ«Р», 
м. Київ, ІПН 022318604725. 
С в і д о ц т в о  
№0181456672 

Картина Вартість 
3000.00, у тому 
числі ПДВ 
500.00 

Оплачено з 
поточного 
рахунка 

10.06.201  
 Податкова 
накладна №29 від 

10.06.201   
отримана 
13.06.201Х 

 
 
 

Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

14.06 Реалізовано об'єкт основних 
засобів згідно з договором 
купівлі-продажу № 18 від 
14.06.201Х 

ТОВ «С», м. Київ. 
І П Н 
049122817336. Свідоцтво № 
0242827956 

К 
с 
е 
р 
о 
к 
с 

Первісна 
вартість 

8400.0,  
знос 

3050.0,  
вартість 
постачання 
дорівнює 
залишковій 
вартості; крім 
того, ПДВ 

 

21.06 Оформлено акт про надання 
нерезидентом послуг №6/п від 
21.06.201Х згідно з контрактом 
№ 84 від 17.06.201Х 

Нерезидент «РУ» Росія Навчальний 
семінар за 
межами 
митної 
території 
України 

Вартість 1500 
дол. США; 
валютний курс 
1:7.96 

Оплачено з 
поточного 
рахунка в 
іноземній валюті 
22.06.201Х 
Валютний курс 
1:7.98  _______  
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