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Семінарське заняття 

 

Тема 1. Податковий контроль – складова фінансового контролю і 

 податкового механізму.  

Тема 2. Облік платників податків. 

 

 

Мета: визначити місце та роль податкового контролю в системі 

фінансового механізму держави. 

 

Питання для обговорення: 

1. Нормативно-законодавча база щодо здійснення податкового контролю. 

2. Суть податкового контролю. 

3. Етапи проведення податкового контролю. 

4. Контролюючі органи України та їх повноваження. 

5. Особливості здійснення контрольний функцій органами соціального 

страхування. 

6. Взяття на облік платників податків – юридичних і фізичних осіб. 

7. Особливості обліку платників ПДВ. 

8. Форма та структура зворотного боку облікової картки платників 

податків. 

9. Порядок зняття з обліку платників податків. 

 

Забезпечення заняття: 

Законодавчі матеріали. Роздатковий матеріал: картки обліку платників 

податків в податкових інспекціях. 

 

Тестові завдання: 

 

1. Відновіть логічну послідовність проведення податкового контролю: 

1) прийом звітності; 

2) реєстрація й облік платників; 

3) нарахування платежів до сплати; 

4) проведення документальних перевірок; 

5) проведення камеральних перевірок; 

6) контроль за своєчасністю сплати податків і зборів; 

7) контроль за виконанням матеріалів перевірок. 

 

2. Які органи в Україні є контролюючими: 

1) митні органи, установи Пенсійного фонду України, установи Фонду 

соціального страхування України, податкові органи;  

2) митні та податкові органи; 

3) податкові органи, установи Пенсійного фонду України, фонду 

зайнятості населення; 

4) митні органи, податкові органи та контрольно-ревізійне управління. 
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3. Регулювання з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

здійснюється: 

1) Міністерством фінансів України; 

2) Національним банком України; 

3) Державним казначейством України; 

4) Кабінетом Міністрів України. 

 

4. Державна податкова адміністрація у своїй діяльності 

підпорядковується: 

1) регіональним органам влади; 

2)  Кабінету Міністрів України; 

3) Верховній Раді України; 

4) Президенту України. 

 

5. Суб’єкт підприємницької діяльності (фізична особа) після отримання 

свідоцтва про реєстрацію повинен звернутися в державну податкову інспекцію 

протягом: 

1) 3-х днів; 

2) 5-ти днів; 

3) 20-ти днів; 

4) на наступний день після дня отримання. 

 

6. Юридичні особи після отримання свідоцтва про реєстрацію повинні 

звернутися до державної податкової інспекції протягом: 

1) 10-ти днів; 

2) 20-ти днів; 

3) 15-ти днів; 

4) протягом місяця. 

 

7. За допомогою якої податкової функції здійснюється насищення доходної 

частини бюджету: 

1) регулюючої; 

2) стимулюючої; 

3) фіскальної; 

4) соціальної. 

 

 

8. Права платників податків визначені у Законі: 

1) Про державну податкову службу; 

2) Про систему оподаткування; 

3) Про оподаткування прибутку; 

4) Про погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та 

державними цільовими фондами. 
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9. Податковий облік регулюється: 

1) підзаконними актами ДПАУ та Міністерства Фінансів; 

2) актами Кабінету Міністрів України; 

3) актами Міністерства статистики; 

4) актами Міністерства юстиції. 

 

10.  Податковий орган це: 

1) орган податкового управління в сфері збору податків; 

2) організація, яка здійснює незалежний контроль над дотриманням 

установленого порядку проведення фінансово-господарських операцій; 

3) орган, який здійснює контроль правильності відображення 

господарських операцій у регістрах бухгалтерського обліку. 

 

11. Яким органом встановлюються загальнодержавні податки і збори: 

1) Кабінетом Міністрів України; 

2) Верховною Радою України; 

3) Райдержадміністрацією; 

4) Міністерством фінансів України. 

 

12. Протягом якого терміну з дня відкриття (закриття) рахунку в установах 

банків платник податків зобов’язаний подати про це повідомлення до органу 

державної податкової служби: 

1) трьох робочих днів; 

2) наступного робочого дня; 

3) п’яти календарних днів; 

4) п’яти робочих днів. 

 

13.  Структура ДПАУ затверджується: 

1) Кабінетом Міністрів України; 

2) Верховну Радою України; 

3) Президентом України; 

4) Міністерством фінансів України. 

 

14. Органи ДПС мають право одержувати від органів статистики такі дані: 

1) первинні документи, що підтверджують здійснені операції на 

підприємстві; 

2) звіти про фінансово-господарську діяльність підприємств всіх форм 

власності; 

3) звіти про фінансово-господарську діяльність суб’єктів, що мають 

спеціальні дозволи (ліцензії); 

4) інформацію щодо підписаних договорів (угод) і планові завдання на 

наступний рік. 

 

 



 5 

 

15. Вилучені реєстраційні посвідчення, ліцензії органи ДПС повинні 

передавати: 

1) до підрозділів податкової міліції; 

2) до Державного комітету України з питань регуляторної політики та 

підприємництва; 

3) до органів, що видали такі документи; 

4) до відділу по боротьбі з економічними злочинами. 

 

16. До яких органів належить ДПА України: 

1) до Кабінету Міністрів України; 

2) до Адміністрації президента України; 

3) до центральних органів виконавчої влади; 

4) до Міністерства фінансів України. 

 

17. Однією із функцій ОДПС України є: 

1) надання рекомендацій щодо здійснення заходів, спрямованих на 

розвиток підприємництва; 

2) оцінка фінансового стану підприємства; 

3) аналіз причин і оцінка даних про факти порушень податкового 

законодавства; 

4) здійснення ліцензування окремих видів підприємницької діяльності. 

 

18. Голову ДПАУ призначає на посаду та звільняє: 

1) Президент України за поданням прем’єр міністра; 

2) Міністр фінансів України за поданням прем’єр міністра; 

3) прем’єр міністр України; 

4) Кабінет Міністрів України. 

 

19. Автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного 

податкового обліку платників податків включає: 

1) Єдиний банк даних про платників податків – юридичних осіб; 

2) Реєстр неприбуткових організацій і установ; 

3) Державний реєстр фізичних осіб – платників податків; 

4) Реєстр платників податків – постійних представників нерезидентів в 

Україні; 

5) Реєстр договорів про спільну діяльність; 

6) Реєстр власників транспортних засобів. 

 

20. Списки суб’єктів підприємницької діяльності що не з’явилися в 

органи державної податкової служби для постановки їх на облік як платників 

податків передаються: 

1) підрозділам податкової міліції; 

2) підрозділам КРУ; 

3) підрозділам СБУ; 

4) до міської держадміністрації. 
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21. Прийняття на облік платника податків – юридичної особи 

здійснюється органом ДПС: 

1) протягом двох робочих днів після надходження заяви при наявності всіх 

необхідних документів; 

2) протягом п’яти робочих днів після надходження заяви при наявності 

всіх необхідних документів; 

3) протягом двох робочих днів після надходження заяви; 

4) протягом п’яти робочих днів після надходження заяви. 

 

22. Облікова справа платника податків зберігається в органах ДПС до: 

1) ліквідації платника податків; 

2) зняття його з обліку в одному органі ДПС і прийняття на облік в іншому 

органі; 

3) 31 грудня року постановки на облік; 

4) Зберігається не в органах ДПС. 

 

23. Облікова справа платника податків складається з: 

1) реєстраційної, основної і заключної частин; 

2) вступної, основної і заключної частин; 

3) реєстраційної й звітної частин; 

4) реєстраційної, звітної і заключної частин. 

 

24.  Податковий орган зобов’язаний надати заявнику свідчення про 

реєстрацію як платника ПДВ: 

1) протягом 10 робочих днів; 

2)  протягом 12 робочих днів; 

3) протягом 15 робочих днів; 

4) протягом 10 календарних днів. 

 

25.  Ліквідаційний баланс у формі річного звіту, що подається для 

перевірки органу ДПС складається: 

1) у десятиденний термін від дня подання заяви; 

2) у двадцятиденний термін від дня подання заяви; 

3) одночасно із заявою; 

4) не подається органу ДПС. 

 

26. Реєстраційна частина облікової справи це: 

1) перелік документів поданих платником податків в органи державної 

податкової служби при взятті його на податковий облік; 

2) звітні документи, подані платником податків у період його діяльності; 

3) перелік документів бухгалтерської і податкової звітності; 

4) перелік конкретних пропозицій щодо усунення виявлених порушень і 

стягнення недорахованих сум. 
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Тематика доповідей: 

1. Організація обліку платників податків. 

2. Система контролюючих органів України. 

 

Критерії оцінювання: 

Правильні відповіді на поставлені викладачем теоретичні питання та тести 

відповідають оцінці відмінно. Помилкові або неточні відповіді знижують бали. 

 

Перелік літератури 

Основна література 
1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.99 р. № 

996-ХІУ. 

2. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців» від 15.05.2003 № 755-ІV; 

3. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник / Л.М Чернелевський, Т.Ю. 

Редзюк. – К. – 2004. – с. 9-30. 

4. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посібник. – Київ. ЦУЛ. – 2003. – с. 

11-27. 

5. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2003. – с.5-9. 

 

Додаткова література 
6. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр 

навчальної літератури. – 2004. –с.40-51. 

7. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система. Підручник. – Львів: 

„Магнолія Плюс”, 2004. – с. 11-23. 

8. Проверки на предприятиях / Бухгалтерия. – Выпуск № 10. – октябрь 2003 г. – с. 7-9. 

 

Семінарське заняття  

 

Тема 3. Методи нарахування податкових зобов’язань. 

Тема 4. Порядок подання податкових декларацій. 

 

Мета: визначити правильність застосування методики щодо нарахування 

податків за даними бухгалтерського та податкового обліку за видами податків.  

Визначити порядок подання податкових декларацій. 

 

Питання для обговорення: 

1. Який порядок подання податкової декларації? 

2. Які наслідки тягне за собою відмова службової особи контролюючого 

органу прийняти податкову декларацію? 

3. У яких випадках контролюючий орган самостійно визначає суму 

податкових зобов’язань платника податків? 

4. Які методи визначення податкових зобов’язань вважаються непрямими? 

5. При яких умовах податкові зобов’язання визначаються за непрямими 

методами? 

6. Які строки подання податкових декларацій за базовий період, що 

дорівнює: 
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а) календарному місяцю; 

б) календарному кварталу чи календарному півріччю; 

в) календарному року. 

7. Яка перевірка вважається камеральною? 

8. Якими органами можуть бути наведені податкові роз’яснення, і які з них 

в разі їх невідповідності один одному мають пріоритет? 

9. Хто встановлює форми податкових декларацій податків та зборів: 

а) загальнодержавних; 

б) місцевих. 

10. На кого покладається обов’язок нарахування податкових зобов’язань із 

застосування непрямого методу? 

 

Забезпечення заняття: 

Законодавчі матеріали. Бланки декларацій. Калькулятори. 

 

Тестові завдання: 

 

1. Строк подання декларації з податку на прибуток: 

1) У разі місячного звітного періоду - протягом наступних 20 календарних 

днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця; у разі 

квартального - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного кварталу; 

2) Один раз на рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного року;  

3) Щоквартально до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом ; 

4) Протягом наступних 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного кварталу. 

 

2. Строк подання декларації з податку на додану вартість:  

1) У разі місячного звітного періоду - протягом наступних 20 календарних 

днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця; у разі 

квартального - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного кварталу; 

2) Один раз на рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного року;  

3) Щоквартально до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом ; 

4) Протягом наступних 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного кварталу. 

 

3. Строк подання декларації за єдиним податком: 

1) У разі місячного звітного періоду - протягом наступних 20 календарних 

днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця; у разі 

квартального - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного кварталу; 
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2) Один раз на рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного року;  

3) Щоквартально до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом ; 

4) Протягом наступних 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного кварталу. 

 

4. Строк подання декларації з власників транспортних засобів: 

1) У разі місячного звітного періоду - протягом наступних 20 календарних 

днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця; у разі 

квартального - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного кварталу; 

2) Один раз на рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного року;  

3) Щоквартально до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом ; 

4) Протягом наступних 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного кварталу. 

 

5. Яким законом запроваджено нове правило виправлення помилок, 

допущених платником податків і виявлених їм самостійно? 

1) Закон про оренду майна; 

2) Закон про систему оподаткування; 

3) Закон про порядок погашення зобов'язань платників податків перед 

бюджетами і державними цільовими фондами; 

4) Закон про підприємства в Україні. 

 

6. В якому розмірі штрафу платник податків повинен заплатити, виявив 

самостійно факт заниження податку на прибуток? 

1) 5% суми такої недоплати; 

2) 10% суми такої недоплати; 

3) 2% суми такої недоплати. 

 

7. В якому періоді відображається сума помилки заниження податку на 

прибуток? 

1) В тому поточному періоді, в якому вона виявлена; 

2) В наступному звітному періоді; 

3) В попередньому звітному періоді. 

 

8. Які помилки або описки, допущені при виконання арифметичних дій, 

переносі даних з додатків в рядки декларації? 

1) Методологічні; 

2) Арифметичні;  

3) Немає правильної відповіді. 

 

9. Які помилки були допущеними в результаті неправильного застосування 

ставок оподаткування? 
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1) Методологічні; 

2) Арифметичні; 

3) Немає правильної відповіді. 

 

10. Що необхідно додавати до кожної уточненої декларації по ПДВ? 

1) Довідка про самостійне нарахування платникам податку на прибуток 

штрафу; 

2) Довідка про суми ПДВ; 

3) Уточнений розрахунок. 

 

11) Яка з помилок не є помилкою бухгалтера? 

1) Невірне обчислення ПДВ, не дивлячись на наявність необхідних даних 

для правильного розрахунку. 

2) Повернення товарів або передоплати; 

3) Зміни договірної вартості на товари; 

4) 2 і 3. 

 

Завдання для самоконтролю. 

Дайте визначення чи наведіть пояснення наступних понять: 

а) податкове зобов’язання; 

б) податкова декларація; 

в) контролюючий орган; 

г) штрафна санкція; 

д) апеляційне узгодження; 

є) базовий податковий період; 

е) операційний (банківський) день; 

ж) конфлікт інтересів; 

з) податкові роз’яснення; 

і) податкові повідомлення. 

 

Тематика доповідей: 

1. Непрямі методи нарахування податкових зобов’язань.  

 

Критерії оцінювання: 

Правильні відповіді на поставлені викладачем теоретичні питання та тести 

відповідають оцінці відмінно. Помилкові або неточні відповіді знижують бали. 

Перелік літератури 

 

Основна література 
1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.99 р. № 

996-ХІУ. 

2. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед 

бюджетом та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ. 

3. Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV „Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування”; 
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4. Закон України від 18.01.2001 р. № 2240-IІІ „Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

обумовленими народженням і похованням”; 

5. Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-IІІ „Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття”; 

6. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ; 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 619 « Про затвердження 

порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, 

вповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням та сплатою податків і зборів 

(обов’язкових платежів)»  

8. Наказ ДПАУ від 09.02.2006 р. № 62 „Про затвердження регламенту адміністрування 

податків, зборів (обов’язкових платежів)” зі змінами і доповненнями; 

9. Організація і методика податкових перевірок. Навч. посібник / О.П. Чернявський, 

В.П. Хомутенко, В.В. Немченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – с 15-43; 

10. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник / Л.М Чернелевський, Т.Ю. 

Редзюк. – К. – 2004. – с 35-70. 

11. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посібник. – Київ. ЦУЛ. – 2003. – с. 

30-61. 

12. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2003. – с. 

20-51. 

 

Додаткова література 
13. Журавська І. Податкова перевірка: нова гра за новими правилами / Бухгалтерія № 

16 (639), 18 квітня 2005 р. – С. 37-46; 

14. Проверки на предприятиях / Бухгалтерия. – Выпуск № 10. – октябрь 2003 г. – с. 7-10.; 

с. 12-28. 

   

 

Практичне заняття 

 

Тема 5. Організація і методика проведення податкових перевірок 

податковими інспекціями 

 

Мета: визначити порядок проведення перевірок на підприємстві, у 

податковій інспекції, права платника податків після здійснення перевірки та 

ознайомитися з структурою і змістом Акту невиїзних документальних, виїзних 

планових та позапланових перевірок. 

 

Питання для обговорення: 

1. Дати характеристику та визначення Акту та Довідки. 

2. Характеристика Акту документальної перевірки. Складання Акту 

документальної перевірки.  

3. Податкове повідомлення, його суть. 

4. Випадки та необхідність складання податкової вимоги. 

 

Забезпечення заняття: 

Законодавчі матеріали. Зразки податкового повідомлення та Акту 

перевірки для самостійного складання. 
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Тестові завдання: 

 

1. Додатки до акту повинні підписуватись: 

1) посадовими особами ОДПС, які здійснили перевірку; 

2) посадовими особами підприємства; 

3) посадовими особами ОДПС, які здійснили перевірку і посадовими 

особами підприємства; 

4) посадовими особами ОДПС та керівником (власником) підприємства. 

 

2. Другий примірник акту перевірки після реєстрації та прийняття за ним 

відповідного рішення зберігається у: 

1) структурному підрозділі, якій проводив перевірку; 

2) структурному підрозділі, у якому зберігається справа платника; 

3) керівника податкового органу, що здійснив перевірку; 

4) архівах податкової міліції. 

 

3. Акт документальної перевірки реєструється в єдиному журналі 

реєстрації актів: 

1) в день його підписання; 

2) на наступний день після підписання; 

3) до його підписання; 

4) в день надходження до податкового органу. 

 

4. Суми податкового зобов’язання за непрямими методами визначаються: 

1) якщо платник має структурні підрозділи  (філії, відділення); 

2) якщо платник має декілька рахунків в різних установах банків; 

3) у разі, якщо неможливо визначити суму податкових зобов’язань у 

зв’язку з неведенням платником податків податкового обліку; 

4) якщо платник застосовує загальну систему оподаткування. 

 

5. Податкове роз’яснення надається: 

1) у вигляді листа ДПІ; 

2) у вигляді листа та наказу ДПАУ; 

3) у вигляді наказу Кабінету Міністрів України; 

4) у вигляді листів та наказів податкових та інших контролюючих органів. 

 

6. Податкові роз’яснення можуть надаватися: 

1) виключно центральним податковим органом України; 

2) виключно Кабінетом Міністрів України; 

3) іншими податковими або контролюючими органами ; 

4) податковими органами та редакціями фахових видань в галузі податків. 
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7. Не пізніше якого дня, наступного за останнім днем граничного строку 

подання податкової декларації (розрахунку) податковий орган має право 

перевіряти платника податків: 

1) 365 днів; 

2) без обмежень; 

3) 1095 днів; 

4) 730 днів. 

 

8.  На першому примірнику акту перевірки ставиться віза: 

1) начальника відділу; 

2) начальника управління; 

3) начальника ДПІ; 

4) начальника ДПА району. 

 

9.  Протягом якого терміну повинен бути підписаний Акт невиїзних 

документальних, виїзних планових та позапланових перевірок: 

1) 5 робочих днів; 

2) 3 робочих днів; 

3) в день закінчення перевірки; 

4) на наступний день після закінчення перевірки. 

 

10. Протягом якого терміну зберігається Акт невиїзних документальних, 

виїзних планових та позапланових перевірок фінансово-господарської 

діяльності в органах ДПС: 

1) 1 рік; 

2) 2 роки; 

3) 5 років; 

4) 10 років. 

Завдання 2.1 

 

За наведеними нижче даними необхідно скласти Акт виїзної планової 

документальної перевірки згідно Наказу ДПАУ від 10.08.2005 р. № 327 «Про 

затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, 

виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, 

валютного та іншого законодавства»: 

 

ТОВ «КОРСАЖ» (код ЄДРПОУ 65348795) 

Перевірка проводилась за період з 01.10.05 р. по 31.12.06 р. 

Направлення № 986 від 15.01.07 р. 

Повідомлення про проведення перевірки № 2398 від 23.12.06 р. 

Перевірка проводилась з 15.01.07 р. по 05.02.07 р. 

Місцезнаходження м. Харків, вул. Тобольська, 15/2 

Телефон: 701 35 63 

Суб’єкт господарювання є платником: податку на прибуток, податку на 

додану вартість, податку з доходів фізичних осіб, комунального податку. 
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Засновники ТОВ «КОРСАЖ»: 

Коваленко Іван Леонідович (1863542796) – 25400,0 грн (грошові кошти); 

Осадчий Роман Юрійович (2036487763) – 17630,0 грн (грошові кошти). 

Види діяльності: надання консалтингових послуг та видавництво 

поліграфічної продукції. 

Два поточних рахунки у ВАТ «Мегабанк» м. Харкова МФО 351629: 

26003564289764 – відкритий 01.03.01 р. 

26004129873564 – відкритий 05.05.03 р. 

Попередня перевірка проводилась з 02.09.05 по 25.09.05 р. 

В результаті перевірки виявлено такі порушення: 

1) у І кварталі 2006 р. завищена сума валових витрат на 1200,0 грн; 

2) у ІІ кварталі 2006 р. завищена сума податкового кредиту з ПДВ на 800,0 

грн.  

 

Критерії оцінювання: 

Правильні відповіді на поставлені викладачем теоретичні питання та тести 

відповідають оцінці відмінно. Помилкові або неточні відповіді знижують бали. 

 

Перелік літератури 

Основна література 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 619 « Про затвердження 

порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, 

вповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням та сплатою податків і зборів 

(обов’язкових платежів)»  

2. Наказ ДПАУ від 09.02.2006 р. № 62 „Про затвердження регламенту адміністрування 

податків, зборів (обов’язкових платежів)” зі змінами і доповненнями; 

3. Наказ ДПАУ від 11.10.2005 р. № 441 „Про затвердження методичних рекомендацій 

щодо порядку складання плану-графіка перевірок суб’єктів господарювання та взаємодії між 

структурними підрозділами при їх проведенні” зі змінами і доповненнями; 

4. Наказ ДПАУ від 10.08.2005 р. № 327 „Про затвердження Порядку оформлення 

результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань 

дотримання податкового, валютного та іншого законодавства” Зареєстровано в Мінюстиції 

України 25.08.05 р. № 925/11205; 

5. Лист ДПАУ від 03.03.2005 р. № 3973/7/23-1217/229 „Про організацію контрольно-

перевірочної роботи”. 

 

Додаткова література 
6. Журавська І. Податкова перевірка: нова гра за новими правилами / Бухгалтерія № 16 

(639), 18 квітня 2005 р. – С. 50-56. 

 

Практичне заняття   

 

Тема 5. Організація і методика проведення податкових перевірок 

податковими інспекціями 

Мета: визначити суть кожного виду перевірки та види підрозділів, які їх 

здійснюють; володіти поняттями та процедурами перевірки правильності 

нарахування сум податкового зобов’язання. 
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Питання для обговорення: 

1. Види податкових перевірок, їх характеристика. 

2. Особливості камеральної та документальної перевірки. 

3. Організація проведення планових виїзних перевірок. 

4. Позапланові виїзні перевірки. 

5. Процес планування контролю. Основні питання програми 

документальної перевірки. 

6. Характеристика підрозділів, які приймають участь у перевірках. 

7. Виникнення податкового боргу. 

8. Поняття розстрочи та відстрочки податкових зобов’язань. 

9. Непрямі методи забезпечення податкового зобов’язання. 

 

Забезпечення заняття: 

Законодавчі матеріали. Роздатковий матеріал: картки обліку платників 

податків в податкових інспекціях. 

 

 

Тестові завдання: 

 

1. Розстроченням податкових зобов’язань є надання платнику податків 

бюджетного кредиту на основну суму податкових зобов’язань: 

1) без урахування пені без нарахування процентів; 

2) з урахуванням пені під проценти; 

3) без урахування сум пені під проценти; 

4) з урахуванням пені без нарахування процентів. 

 

2. Відстрочення податкових зобов’язань є перенесення сплати основної 

суми податкових зобов’язань платника податків: 

1) без урахування сум пені під проценти; 

2) з урахуванням пені під проценти; 

3) з урахуванням пені без нарахування процентів; 

4) без урахування пені без нарахування процентів. 

 

3. Відстрочення податкових зобов’язань надається на умовах, за якими 

основна сума податкових зобов’язань та нараховані на неї проценти 

сплачуються рівними частками, починаючи з будь-якого податкового періоду, 

але: 

1) не пізніше закінчення 9 календарних місяців з моменту виникнення 

такого податкового зобов’язання; 

2) не пізніше закінчення 12 календарних місяців з моменту виникнення 

такого податкового зобов’язання; 

3) не пізніше закінчення 6 календарних місяців з моменту виникнення 

такого податкового зобов’язання; 
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4) не пізніше закінчення 3 календарних місяців з моменту виникнення 

такого податкового зобов’язання. 

 

4.  Узгодженим податковим зобов’язанням визнається: 

1) податкове зобов’язання самостійно визначене платником податків у 

податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової 

декларації; 

2) податкове зобов’язання самостійно визначене платником податків у 

податковій декларації, вважається узгодженим з дня сплати такого податкового 

зобов’язання; 

3) податкове зобов’язання платника податків нараховане контролюючим 

органом; 

4) податкове зобов’язання самостійно визначене платником податків та/або 

нараховане контролюючим органом. 

 

 

5. Якщо реорганізація здійснюється шляхом об’єднання двох або більшої 

кількості платників податків в одного платника податків з ліквідацією 

платників податків, що об’єдналися, то погашення податкових зобов’язань або 

податкового боргу здійснюється: 

1) об’єднаним платником податків; 

2) кожним платником, які об’єдналися; 

3) засновником об’єднаного платника, за рахунок активів; 

4) платником, частка активів якого є більшою. 

 

6.  Контролюючий орган при отриманні скарги від платника податків 

зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його на адресу 

такого платника податків: 

1) протягом 10 календарних днів від дня отримання; 

2) протягом 20 календарних днів від дня отримання; 

3) протягом 10 робочих днів від дня отримання; 

4) протягом 30 календарних днів від дня отримання. 

 

 

7.  В який термін направляються запити на проведення зустрічних 

перевірок в ході комплексної перевірки: 

1) в 10-ти денний термін до початку перевірки; 

2) на початку перевірки; 

3) в триденний термін після перевірки; 

4) за три дні до завершення перевірки. 

 

8.  Відновіть логічну послідовність організації й проведення 

документальної перевірки: 

1) планування контролю; 

2) передперевірочний аналіз; 
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3) реалізація й контроль за виконанням матеріалів контролю; 

4) безпосередньо документальна перевірка; 

5) контакт з об’єктом контролю; 

6) завершальний етап контролю. 

 

9.  Вивчення податкових декларацій та інших звітних документів 

здійснюється на етапі проведення: 

1) планування контролю; 

2) передперевірочного аналізу; 

3) реалізації й контролю за виконанням матеріалів контролю; 

4) безпосередньо документальної перевірки; 

5) контакту з об’єктом контролю; 

6) завершального етапу контролю. 

 

10.  На підставі бухгалтерської звітності, податкових декларацій 

(розрахунків) та інших документів і додатків, що подаються в податкову 

адміністрацію, здійснюється: 

1) документальна перевірка; 

2) тематична перевірка; 

3) камеральна перевірка; 

4) зустрічна перевірка. 

 

11. Планова виїзна перевірка проводиться: 

1) не частіше одного разу протягом календарного року; 

2) не рідше одного разу протягом календарного року; 

3) не більше двох разів протягом одного календарного року; 

4) один раз на два роки. 

 

12. Терміни проведення планової перевірки обмежуються: 

1) не обмежуються; 

2) двадцятьма робочими днями; 

3) тридцятьма робочими днями; 

4)  тридцятьма календарними днями. 

 

13.  Тривалість планової виїзної перевірки не повинна перевищувати: 

1) 30 робочих днів; 

2) 20 робочих днів; 

3) 30 календарних днів; 

4) 20 календарних днів. 

 

14. Повторні перевірки проводяться: 

1) у випадку виникнення потреби в перевірці відомостей, отриманих від 

особи, що мала правові відносини із суб’єктом підприємницької діяльності, 

якщо СПД не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на 
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обов’язків письмовий запит контролюючого органу протягом трьох робочих 

днів із дня одержання запиту; 

2) якщо СПД подав у встановленому порядку скаргу про порушення 

законодавства посадовими особами контролюючого органу під час проведення 

планової чи позапланової виїзної перевірки; 

3) за рішенням ДПАУ, оформленим наказом за підписом її голови. 

 

15.  Тривалість позапланової виїзної перевірки не повинна перевищувати; 

1) 15 робочих днів; 

2) 20 робочих днів; 

3) 10 робочих днів; 

4) 20 календарних днів. 

 

16.  Продовжити строки здійснення планової та позапланової виїзних 

перевірок можна не більше ніж на: 

1) 5 робочих днів; 

2) 20 робочих днів; 

3) 15 календарних днів; 

4) 10 робочих днів. 

 

17.  Контролюючі органи мають право вилучати у суб’єктів 

підприємницької діяльності: 

1) оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що 

свідчать про приховання і заниження об’єктів оподаткування чи несплаті 

податків; 

2)  копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що 

свідчать про приховання та заниження об’єктів оподаткування чи несплаті 

податків; 

3) оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що 

свідчать про приховання об’єктів оподаткування чи несплаті податків; 

4) копії і оригінали, залежно від виду документу, що свідчить про 

приховання та заниження об’єктів оподаткування чи несплаті податків. 

 

18.  Оберіть підвиди позапланових перевірок: 

1) камеральна, перевірка РРО, зустрічна; 

2) відшкодування ПДВ, оперативна перевірка, планова; 

3) зустрічна, стану збереження активів в податковій заставі, перевірка РРО; 

4) оперативна перевірка, камеральна, стану збереження активів в 

податковій заставі.  

 

Ситуаційне завдання 1 

Під час проведення перевірки підприємства «Антон» податковою 

інспекцією виявлено факти, які доводять, що їх контрагент підприємство 

«Лідер» порушило податкове законодавство.  

Якими можуть бути дії податкової інспекції за таких умов? 
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Ситуаційне завдання 2 

На підприємство «Арго» надійшов запит від органу ДПС відносно 

перевірки відомостей, одержаних від підприємства «Фаворит», яке є 

контрагентом підприємства «Арго».  

Якими можуть бути дії підприємства «Арго» та податкової інспекції за 

таких умов? 

Ситуаційне завдання 3 

Податковий інспектор вимагає надати інформацію про обіг грошових 

коштів на банківських рахунках.  

За яких умов і яку саме інформацію може отримати податковий інспектор? 

 

 

Ситуаційне завдання 4 

На підприємство надійшов запит, підписаний начальником управління 

податкової міліції, про надання копій всіх документів, які стосуються 

взаємовідносин з одним із контрагентів за останні три роки. Обсяг документів – 

20 папок.  

Як підприємству діяти за таких умов?   

 

 

Ситуаційне завдання 5 

 

Під час проведення позапланової перевірки податкова міліція вилучає 

оригінали документів компанії, які необхідні для господарської діяльності. У 

випадку відмови передати документи погрожують закрити банківський 

рахунок. 

Як діяти підприємству в такому випадку? 

 

Тематика доповідей: 

1. Податкова перевірка: форми, програма, оформлення результатів, 

порядок вилучення документів. 

 

Критерії оцінювання: 

Правильні відповіді на поставлені викладачем теоретичні питання та тести 

відповідають оцінці відмінно. Помилкові або неточні відповіді знижують бали. 

 

Перелік літератури 

 

Основна література: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 619 « Про 

затвердження порядку координації проведення планових виїзних перевірок 

органами виконавчої влади, вповноваженими здійснювати контроль за 

нарахуванням та сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів)»  
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2. Наказ ДПАУ від 09.02.2006 р. № 62 „Про затвердження регламенту 

адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)” зі змінами і 

доповненнями; 

3. Наказ ДПАУ від 11.10.2005 р. № 441 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку складання плану-графіка перевірок суб’єктів 

господарювання та взаємодії між структурними підрозділами при їх 

проведенні” зі змінами і доповненнями; 

4. Наказ ДПАУ від 10.08.2005 р. № 327 „Про затвердження Порядку 

оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та 

позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та 

іншого законодавства” Зареєстровано в Мінюстиції України 25.08.05 р. № 

925/11205; 

5. Лист ДПАУ від 03.03.2005 р. № 3973/7/23-1217/229 „Про організацію 

контрольно-перевірочної роботи”; 

 

Додаткова література: 

6. Журавська І. Податкова перевірка: нова гра за новими правилами / 

Бухгалтерія № 16 (639), 18 квітня 2005 р. – С. 50-56; 

 

 

 

 

 

 

Семінарське заняття 

 

Тема 6. Облік податкових надходжень в державну податкову 

адміністрацію 

 

Мета: визначити порядок організації податкових надходжень в ДПА. 

 

Питання для обговорення: 

1. Служба обліку податкових надходжень в податковій інспекції та її 

функції.  

2. Порядок обліку податкових надходжень у податковій адміністрації за 

видами податків (ПДВ, податок на прибуток, ПДФО, податок з власників 

транспортних засобів, комунального податку).  

3. Документальне оформлення надходжень податків в ДПА. 

 

Тематика доповідей: 

1. Перевірка та облік податкової звітності в Державній податковій 

адміністрації. 

2. Облік податкових надходжень в Державну податкову адміністрацію. 

 

Критерії оцінювання: 
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Правильні відповіді на поставлені викладачем теоретичні питання 

відповідають оцінці відмінно. Помилкові або неточні відповіді знижують бали. 

Подання доповіді в структурно-логічній послідовності відповідає оцінці 

відмінно. 

 

Перелік літератури 

Основна література 

1. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 

04.12.1990 р. № 509-ХІІ (зі змін. і доп.); 

2. Кодекс професійної етики працівника державної податкової служби 

України затверджений наказом ДПАУ від 07.02.2006 р. № 59; 

3. Організація і методика податкових перевірок. Навч. посібник / О.П. 

Чернявський, В.П. Хомутенко, В.В. Немченко. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. – 288 с. 47-62; 

4. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник / Л.М 

Чернелевський, Т.Ю. Редзюк. – К. – 2004. – 328 с. 70-91. 

5. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посібник. – Київ. ЦУЛ. – 

2003. – 260 с. 63-70. 

6. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 

2003. – 639 с. 54-78. 

 

Додаткова література 

7. Проверки на предприятиях / Бухгалтерия. – Выпуск № 10. – октябрь 2003 

г.- с. 33-36; 

 

Практичне заняття   

 

Тема 7. Організація і методика проведення податкових перевірок 

органами соціального страхування 

 

Мета: визначити порядок перевірки за кожним видом органу соціального 

страхування та підрозділи, які їх здійснюють. Визначити порядок організації 

податкових надходжень до органів соціального страхування. 

 

Питання для обговорення: 

1. Об’єкти перевірки органами соціального страхування? 

2. Податкові перевірки органами Пенсійного фонду. 

3. Обов’язки платників збору до пенсійного фонду. 

4. Податкові перевірки органами соціального страхування від тимчасової 

втрати працездатності. 

5. Податкові перевірки органами соціального страхування від безробіття. 

6. Порядок надходження платежів до органів соціального страхування – за 

кожним фондом. 

7. Податкові перевірки органами соціального страхування від нещасного 

випадку на виробництві. 
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Забезпечення заняття: 

Законодавчі матеріали. Акти перевірок по кожному фонду. Зразки 

податкових повідомлень органами соціального страхування. 

 

Тестові завдання: 

 

1. Особливості застосування Закону України “Про порядок погашення 

зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими 

фондами”: 

1) установлює порядок погашення зобов’язань юридичних або фізичних 

осіб перед бюджетними та державними цільовими фондами з податків і зборів 

(обов’язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, 

визначає процедуру оскарження дій органів стягнення; 

2) регулює питання погашення та обслуговування кредитів, наданих за 

рахунок бюджетних коштів або позик залучених державою чи під державні 

гарантії; 

3) регулює питання погашення податкових зобов’язань, стягнення 

податкового боргу з осіб, на які поширюються процедури визначені Законом 

України «Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом»;  

4) регламентує порядок погашення зобов’язань платників податків перед 

бюджетом та державними цільовими фондами. 

 

2. Фінансові санкції за порушення чинного законодавства підлягають 

перерахування до бюджету чи державні цільові фонди: 

1) наступного дня після дня прийняття органом державної податкової 

служби відповідного рішення; 

2) у десятиденний термін із дня прийняття органом державної податкової 

служби відповідного рішення; 

3) у п’ятнадцятиденний термін із дня прийняття органом державної 

податкової служби відповідного рішення; 

 

3. Яким документом оформлюють результати перевірки Пенсійного фонду: 

1) Довідка; 

2) Акт; 

3) Протокол; 

4) довільна форма. 

 

4. Фонд страхування від непрацездатності перевіряє страхувальників з 

чисельністю працюючих 300 осіб та більше: 

1) два рази на рік; 

2) один раз в 730 днів; 

3) один раз на рік; 

4) щокварталу. 
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5. Тривалість перевірки Фондом страхування від непрацездатності не 

повинна перевищувати: 

1) 25 робочих днів; 

2) 20 робочих днів; 

3) 20 календарних днів; 

4) 30 календарних днів.  

 

6. Яким фондом не відбувається попередження підприємства про 

перевірку, яка має відбутися: 

1) Фондом страхування від непрацездатності; 

2) Пенсійним фондом; 

3) Державна служба зайнятості; 

4)   Фонд страхування від нещасних випадків. 

 

7. У випадках реорганізації, зміни місцезнаходження або ліквідації 

страхувальника Фондом загальнообов’язкового страхування України на 

випадок безробіття здійснюється перевірка: 

1) планова; 

2) позапланова; 

3) обов’язкова; 

4) негайна. 

 

8. В разі несвоєчасної чи неповної сплати страхових внесків до Фонду 

загальнообов’язкового страхування України на випадок безробіття наступає 

фінансова відповідальність у розмірі: 

1) прихованої суми виплат, на які нараховуються страхові внески; 

2) у 3-кратному розмірі прихованої суми виплат, на які нараховуються 

страхові внески; 

3) у розмірі 50% належних сплаті сум страхових внесків; 

4) у розмірі 100% належних сплаті сум страхових внесків. 

 

9. Посадові особи страхувальників, винні у порушенні встановленого 

порядку реєстрації, своєчасної сплати страхових внесків у Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків, у ненаданні необхідної інформації несуть 

відповфідальність: 

1) матеріальну; 

2) адміністративну; 

3) кримінальну; 

4) всі відповіді вірні. 

 

10. При порушенні термінів перерахування збору до Пенсійного фонду 

накладається адміністративне порушення у розмірі: 

1) від 5 до 10 нмдг; 

2) від 6 до 15 нмдг; 

3) від 7 до 15 нмдг; 
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4) від 8 до 15 ндмг. 

 

Ситуаційне завдання 1 

Які документи будуть підлягати перевірці при перевірці: 

а) Фондом страхування від непрацездатності; 

б) Фонд страхування від нещасних випадків? 

 

Ситуаційне завдання 2 

Підприємство яке замовило у службі зайнятості фахівця, відмовилося його 

працевлаштувати.  

Які заходи застосують до такого підприємства? 

 

Ситуаційне завдання 3 

При перевірці ВАТ «Пролісок» Пенсійним фондом було виявлено 

допущення арифметичної помилки у наданому розрахунку, що призвело до 

заниження зобов’язань. 

Які заходи необхідно застосувати до даного підприємства? 

 

Ситуаційне завдання 4 

В якому розмірі органами Пенсійного фонду накладаються фінансові 

стягнення у разі непредставлення звітності у встановлений термін? 

 

Ситуаційне завдання 5 

Які наслідки тягне за собою заниження суми зобов’язань, встановлених під 

час документальної перевірки контролюючими органами Пенсійного фонду? 

Ситуаційне завдання6 

В яких випадках органами Пенсійного фонду накладаються штрафи в 

розмірі 50% від суми недоплати, але не менще 100 ндмг? 

 

Ситуаційне завдання 7 

Вкажіть, які наслідки тягне за собою самостійно виявлений факт 

заниження зобов’язань до Пенсійного фонду до початку перевірки і погашена 

сума недоїмки. 

 

Ситуаційне завдання 8 

На ТОВ «Фортуна» спостерігається несплата погодженої суми зобов’язань 

у визначений термін. Вкажіть, які санкції будуть застосовані при затримці 

сплати: 

а) до 30 календарних днів, що йдуть за останнім днем граничного терміну 

сплати погодженої суми зобов’язання; 

б) від 31 до 90 календарних днів, що йдуть за останнім днем граничного 

терміну сплати погодженої суми зобов’язання 

в) понад 90 календарних днів, що йдуть за останнім днем граничного 

терміну сплати погодженої суми зобов’язання. 
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Тематика доповідей: 

1. Здійснення контрольних функцій Пенсійним фондом та фондом 

соціального страхування від тимчасової втрати працездатності. 

 

Критерії оцінювання: 

Правильні відповіді на поставлені викладачем теоретичні питання та тести 

відповідають оцінці відмінно. Помилкові або неточні відповіді знижують бали. 

 

Перелік літератури 

Основна література 

1. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників 

податків перед бюджетом та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. 

№ 2181-ІІІ. 

2. Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV „Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування”; 

3. Закон України від 18.01.2001 р. № 2240-IІІ „Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням”; 

4. Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-IІІ „Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття”; 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 619 «Про 

затвердження порядку координації проведення планових виїзних перевірок 

органами виконавчої влади, вповноваженими здійснювати контроль за 

нарахуванням та сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів)»  

6. Організація і методика податкових перевірок. Навч. посібник / О.П. 

Чернявський, В.П. Хомутенко, В.В. Немченко. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. – 288 с. 111-123. 

7. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник / Л.М 

Чернелевський, Т.Ю. Редзюк. – К. – 2004. – 328 с. 156-168. 

8. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посібник. – Київ. ЦУЛ. 

– 2003. – 260 с.141-150. 

9. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: 

А.С.К., 2003. – 639 с. 189-200. 

 

Додаткова література 

10. Журавська І. Податкова перевірка: нова гра за новими правилами / 

Бухгалтерія № 16 (639), 18 квітня 2005 р. – С. 57-60. 

 

 

Практичне заняття 

 

Тема 8. Порядок оскарження результатів перевірки контролюючими 

органами 
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Мета: визначити порядок оскарження результатів перевірки 

контролюючими органами, особливості судового та адміністративного 

оскарження податкових дій. 

 

Питання для обговорення: 

1. Законодавчо-нормативна база оскарження дій податкових органів.  

2. Адміністративний порядок оскарження податковий дій.  

3. Судовий порядок оскарження податковий дій.  

4. Документи, що регламентують порядок оскарження.  

5. Процедура та терміни оскарження дій податкових органів.  

6. Рішення прийняті за результатами скарги та їх документальне 

оформлення.  

7. Особливості судового порядку оскарження податкового зобов’язання 

 

Забезпечення заняття: 

Законодавчі матеріали. Калькулятори. Бланки документів, що 

оформлюються для подання оскарження у адміністративному порядку. 

 

Тестові завдання: 

 

1. У який строк платник податків має право оскаржити рішення 

податкового органу в адміністративному порядку, якщо податковий орган 

відповідно до законодавства визначив суму податкового зобов‘язання платника 

за причинами, не пов‘язаними з порушенням податкового законодавства: 

1) протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання 

платником податків податкового повідомлення органу державної податкової 

служби; 

2) протягом двадцяти календарних днів від дня отримання податкового 

повідомлення; 

3) протягом тридцяти календарних днів від дня отримання податкового 

повідомлення. 

 

2. У який строк платник податків має право оскаржити рішення 

податкового органу в адміністративному порядку, якщо податковий орган 

відповідно до законодавства визначив суму податкового зобов‘язання платника 

за причинами, пов‘язаними з порушенням податкового законодавства: 

1) протягом двадцяти календарних днів від дня отримання податкового 

повідомлення; 

2) протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання 

платником податків податкового повідомлення органу державної податкової 

служби; 

3) протягом тридцяти календарних днів від дня отримання податкового 

повідомлення. 
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3. Платник податків має право звернутися до органу державної податкової 

служби вищого рівня з повторною скаргою: 

1) протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем отримання 

відповіді на первинну скаргу; 

2) протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання 

відповіді на первинну скаргу; 

3) протягом місяця, наступного за місяцем отримання відповіді на 

первинну скаргу. 

 

4. Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не 

надсилається платнику податків протягом встановленого законодавством 

строку: 

1) платник податків повинен подати повторну скаргу; 

2) платник податків має право звернутися до суду з позовом; 

3) скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків. 

 

5. Які реквізити повинні бути викладеними в скарзі(заяві) для фіз.особи? 

1) печатка юридичної особи; 

2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання; 

3) суть порушеного питання; 

4) найменування органу ДПС, яким видано податкове повідомлення; 

5) 2,3,4. 

 

6. В який строк повертається скарга, оформлена без дотримань вимог, які 

не дають можливість розглянути її по суті? 

1) протягом десяти календарних днів від дня отримання скарги; 

2) протягом двадцяти календарних днів від дня отримання скарги; 

3) протягом тридцяти календарних днів від дня отримання скарги; 

4) не пізніше п'яти днів з дня отримання скарги. 

 

7. Хто ухвалює рішення щодо того, як саме -  в адміністративному або 

судовому порядку – будуть оскаржуватись результати перевірки? 

1 ) орган ДПС, яким видано податкове повідомлення; 

2) суд; 

3) платник податків самостійно. 

 

8. В перебігу скількох днів повинна відбуватися реєстрація скарги? 

1) в день її подачі; 

2) не пізніше п'яти днів з дня її подачі; 

3) не пізніше десяти днів з дня її подачі; 

 

9. Чи має право платник податків відкликати подану скаргу у будь-який 

час? 

1) ні; 

2) так, але тільки до приймання рішення за наслідками розгляду скарги; 
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3) так. 

 

Ситуаційне завдання 1 

Підприємство подало скаргу до органу ДПС з вимогою відмінити 

результати проведеної планової виїзної перевірки, під час якої посадові особі 

порушили законодавство.  

Якими можуть бути дії податкової інспекції за таких умов? 

 

Тематика доповідей: 

1. Адміністративне оскарження – вирішення конфліктів з податковими 

органами. 

2. Оскарження дій податкових органів: випадки та процедура. 

 

Критерії оцінювання: 

Правильні відповіді на поставлені викладачем теоретичні питання та тести 

відповідають оцінці відмінно. Помилкові або неточні відповіді знижують бали. 

 

Перелік літератури 

Основна література 

1. Лист ДПАУ від 17.05.2001 р. № 6296/7/23-0017 „Про розгляд скарг 

платників податків”; 

2. Організація і методика податкових перевірок. Навч. посібник / О.П. 

Чернявський, В.П. Хомутенко, В.В. Немченко. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. – 288 с.133-152. 

3. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник / Л.М 

Чернелевський, Т.Ю. Редзюк. – К. – 2004. – 328 с. 130-140. 

4. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посібник. – Київ. ЦУЛ. 

– 2003. – 260 с. 173-185. 

5. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: 

А.С.К., 2003. – 639 с. 269-292. 

 

Додаткова література 

6. Проверки на предприятиях / Бухгалтерия. – Выпуск № 10. – октябрь 

2003 г.- с. 183-190. 

7. Порядок погашення податкових зобов’язань (закон №2181: ситуація, 

роз’яснення, документи) / Методичний посібник. – № 2. – квітень 2002 р.; 

8. Платникам податків – більше прав, контролерам – більше зобов’язань / 

Бухгалтерія. – Випуск № 16 (639). – 18.04.05 р.   

 

 

Семінарське заняття 

 

Тема 9. Операції з активами, що перебувають у податковій заставі 
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Мета: з’ясувати основні операції з активами, що перебувають у 

податковій заставі, порядок звільнення податкової застави, адміністративний 

арешт активів платників податків, продаж активів, що перебувають у 

податковій заставі. 

 

Питання для обговорення: 

1. Податкова застава: зміст, право виникнення, реєстрація.  

2. Погодження операцій з активами, що перебувають у податковій заставі.  

3 Адміністративний арешт активів платника податків: види, підстави. 

4. Порядок адміністративного арешту активів платника податків. 

5. Припинення адміністративного арешту активів платника податків. 

 

Забезпечення заняття: 

Законодавчі матеріали. Роздатковий матеріал: бланки документів, що 

супроводжують процедуру оформлення податкової застави та арешту активів. 

 

Тестові завдання: 

 

1. Активи платника податків можуть бути примусово стягнені в рахунок 

погашення його податкових зобов’язань: 

1) за виконавчими написами нотаріуса; 

2) за рішенням господарського суду; 

3) за рішенням податкових органів; 

4) за рішенням місцевих органів самоврядування. 

 

2. Право податкової застави виникає у разі неподання або несвоєчасного 

подання платником податків податкової декларації: 

1) з першого, наступного за останнім днем строку встановленого законом 

про відповідний податок; 

2) з першого робочого дня, наступного за останнім днем строку, 

встановленого Законом про відповідний податок; 

3) з дня, наступного за останнім днем граничного строку встановленого 

законом  про відповідний податок; 

4) з першого числа наступного місяця. 

 

3. Договір податкової поруки може виконувати: 

1) третя особа; 

2) податковий орган; 

3) банк-поручитель; 

4) орган місцевого самоврядування. 

 

4. У разі, коли сума коштів від продажу активів платника податків, що 

перебувають у державній або комунальній власності, не покриває суму 

податкового боргу, податковий орган зобов’язаний звернутися до органу 

виконавчої влади з пропозицією щодо прийняття рішення про: 
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1) реорганізацію такого платника; 

2) продаж частини акцій корпоратизованого підприємства за кошти або під 

зобов’язання щодо погашення його податкового боргу протягом поточного 

бюджетного року; 

3) ліквідацію такого платника податків та списання податкового боргу; 

4) надання такому платнику  фінансової допомоги з місцевого бюджету 

 

5. Продаж активів, що перебувають у податковій заставі, стягнення коштів 

та продаж інших активів платника податків проводяться: 

1) не раніше 30 календарного дня з моменту надіслання платнику податків 

другої податкової вимоги; 

2) не раніше 20 календарного дня з моменту надіслання платнику податків 

другої податкової вимоги; 

3) не раніше 10 календарного дня з моменту надіслання платнику податків 

другої податкової вимоги; 

4) не раніше 40 календарного дня з моменту надіслання платнику податків 

другої податкової вимоги. 

 

6. Організація продажу активів, що перебувають у податковій заставі 

платника податків, здійснюється: 

1) через посередників; 

2) самостійно платником податків; 

3) податковим керуючим такого платника податків; 

4) через товарну біржу. 

 

7. В яких випадках може бути застосований адміністративний арешт 

активів: 

1) якщо платника податків який отримав податкове повідомлення або має 

податковий борг, визнано неплатоспроможним за податковими зобов’язаннями; 

2) платник податків відмовляється від проведення документальної 

перевірки за наявності законних підстав для її проведення; 

3) якщо фізична особа, яка має податковий борг, знаходяться довгий час на 

лікарняному; 

4)  якщо платник податків відмовляється від сплати податкового боргу. 

 

8. Арешт може бути накладено на активи строком: 

1) до 48 год. від години відповідного рішення керівником податкового 

органу; 

2) до 96 год. від години відповідного рішення керівником податкового 

органу; 

3) до 72 год. від години відповідного рішення керівником податкового 

органу; 

4) до 24 год. від години відповідного рішення керівником податкового 

органу. 
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9. Активи платника податків можуть бути примусово стягнені в рахунок 

погашення його податкових зобов’язань: 

2) за виконавчими написами нотаріуса; 

3) за рішенням господарського суду; 

4) за рішенням податкових органів; 

5) за рішенням органів місцевого самоврядування. 

 

10. Податкова застава – це : 

1) спосіб забезпечення податкового зобов‘язання платника податків, не 

погашеного у строк; 

2) виключний спосіб забезпечення можливості погашення податкового 

боргу платника податків; 

3) заборона платнику податків на реалізацію прав розпорядження його 

активами з їх тимчасовим вилученням. 

 

11. Право податкової застави виникає у разі: 

1) відсутності у платника податків свідоцтва про державну реєстрацію 

суб‘єкта підприємницької діяльності; 

2) платник податків відмовляється від проведення документальної 

перевірки за наявності законних підстав для її проведення; 

3) неподання платником податків податкової декларації; 

4) правильна відповідь відсутня; 

5) всі відповіді вірні. 

 

12. Право податкової застави виникає у разі: 

1) відсутності у платника податків ліцензій на здійснення певних видів 

діяльності; 

2) несплати у встановлені строки суми податкового зобов‘язання, 

визначеної контролюючим органом; 

3) неможливості визначення суми податкових зобов‘язань платника 

податків через незадовільне ведення ним податкового обліку. 

 

13. У разі несплати у встановлені строки суми податкового зобов‘язання, 

самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, право 

податкової застави виникає: 

1) якщо відповідне податкове зобов‘язання не сплачене протягом трьох 

робочих днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати 

податкового зобов‘язання; 

2) з дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати 

відповідного податкового зобов‘язання; 

3) не раніше тридцятого календарного дня від дня подання податкової 

декларації. 

 

14. У разі несплати у встановлені строки суми податкового зобов‘язання, 

визначеної контролюючим органом, право податкової застави виникає: 
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1) з дня, наступного за останнім днем граничного строку такого 

погашення, визначеного у податковому повідомленні; 

2) з дня, наступного за врученням платнику податків першої податкової 

вимоги; 

3) з дня, наступного за врученням платнику податків другої податкової 

вимоги. 

 

15. Активи платника податків звільняються з податкової застави з дня: 

1) прийняття власником або уповноваженим органом рішення про 

ліквідацію юридичної особи – платника податків; 

2) закінчення строків позовної давності щодо такого податкового боргу; 

3) направлення платнику податків другої податкової вимоги. 

 

16. Активи платника податків звільняються з податкової застави: 

1) з дня прийняття рішення про арешт активів платника податків; 

2) з дня порушення судом провадження у справі за позовом платника 

податків щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу; 

3) з дня, надання заставленого майна у лізинг (оренду). 

 

17. Активи платника податків звільняються з податкової застави з дня: 

1) продажу таких активів за рішенням платника податку; 

2) отримання податковим органом договору поруки на повну суму 

податкового боргу платника податків; 

3) ліквідації окремих об‘єктів рухомого або нерухомого майна внаслідок 

форс-мажорних обставин. 

 

18. Право податкової застави не поширюється на: 

1) не внесені своєчасно авансові платежі; 

2) немайнові права; 

3) майно, яке стане власністю заставодавця після виникнення права 

податкової застави. 

 

19. Предметами податкової застави можуть бути: 

1) майно, яке стане власністю заставодавця після виникнення права 

податкової застави; 

2) приватизаційні папери; 

3) кошти благодійних організацій. 

 

20. Предметами податкової застави не можуть бути: 

1) нерухоме майно; 

2) майно, яке стане власністю заставодавця після виникнення права 

податкової застави; 

3) об‘єкти державної власності, приватизація яких заборонена 

законодавчими актами. 
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21. Податковий керуючий – це: 

1) посадова особа органу державної податкової служби, яка має право 

приймати рішення про накладення адміністративного арешту на активи 

платника податків; 

2) посадова особа органу державної податкової служби, на яку 

покладається виконання функцій, спрямованих на погашення податкового 

боргу платника податків; 

3) посадова особа органу державної податкової служби, на яку 

покладається здійснення розподілу платників податків за категоріями уваги та 

їх супроводження. 

 

22. Податковий орган має право самостійно визначити суму податкових 

зобов‘язань платника податків: 

1) не пізніше закінчення 1095 дня, наступного за останнім днем граничного 

строку подання податкової декларації; 

2) не пізніше 1095 дня, наступного за останнім днем завершення 

попередньої планової виїзної документальної перевірки; 

3) не пізніше закінчення 1095 дня, наступного за датою вручення платнику 

податків податкового-повідомлення-рішення за результатами планової виїзної 

документальної перевірки. 

 

23. У разі, коли податкове зобов‘язання було нараховане податковим 

органом до закінчення строку давності, податковий борг, що виник у зв‘язку з 

відмовою у самостійному погашенні податкового зобов’язання, може бути 

стягнутий: 

1) протягом трьох років після завершення відповідної податкової 

перевірки; 

2) протягом наступних 1095 календарних днів від дня узгодження 

податкового зобов‘язання; 

3) лише за рішенням суду. 

 

24. Розстрочення податкових зобов‘язань – це: 

1) перенесення сплати основної суми податкових зобов‘язань платника 

податків на умовах податкового кредиту, за якими основна сума податкових 

зобов‘язань та нараховані на неї проценти сплачуються рівними частинами, 

починаючи з будь-якого періоду, визначеного відповідним податковим 

органом; 

2) надання платнику податків бюджетного кредиту на основну суму його 

податкових зобов‘язань без урахування сум пені на умовах податкового 

кредиту, за якими основна сума кредиту та нараховані на неї проценти 

погашаються рівними частками, починаючи з податкового періоду, наступного 

за періодом надання такого кредиту; 

3) зобов‘язання платника податків сплатити до бюджету відповідну суму 

коштів у строки, визначені податковим органом. 
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25. Відстрочення податкових зобов‘язань – це 

1) надання платнику податків бюджетного кредиту на основну суму його 

податкових зобов‘язань без урахування сум пені на умовах податкового 

кредиту , за якими основна сума кредиту та нараховані на неї проценти 

погашаються рівними частками, починаючи з податкового періоду, наступного 

за періодом надання такого кредиту; 

2) перенесення сплати основної суми податкових зобов‘язань платника 

податків на умовах податкового кредиту, за якими основна сума податкових 

зобов‘язань та нараховані на неї проценти сплачуються рівними частинами, 

починаючи з будь-якого періоду, визначеного відповідним податковим 

органом; 

3) податкове зобов‘язання, узгоджене платником податків або встановлене 

судом, термін сплати якого за рішенням податкового органу переноситься на 

будь-який інший податковий період. 

 

26. Податковий період при сплаті розстрочених (відстрочених) сум 

дорівнює: 

1) календарному місяцю; 

2) календарному кварталу; 

3) 12 календарним місяцям з моменту надання відстрочення 

(розстрочення). 

 

27. Відстрочення податкових зобов‘язань можуть надаватися в межах 

повноважень по кожному окремому випадку без обмежень суми: 

1) Державною податковою адміністрацією України; 

2) державними податковими адміністраціями в областях; 

3) державними податковими інспекціями. 

 

 

28. Рішення про розстрочення податкових зобов‘язань на термін, що 

виходить за межі одного бюджетного року, щодо загальнодержавних податків і 

зборів приймається: 

1) начальником державної податкової інспекції за узгодженням з головою 

ДПА в області; 

2) Кабінетом Міністрів України; 

3) Головою Державної податкової адміністрації України за узгодженням з 

Міністерством фінансів України. 

 

29. Рішення про відстрочення податкових зобов‘язань на термін, що 

виходить за межі одного бюджетного року, щодо місцевих податків і зборів 

приймається: 

1) начальником державної податкової інспекції за узгодженням з 

фінансовим органом місцевого органу виконавчої влади; 

2) головою державної податкової адміністрації в області за поданням 

начальника державної податкової інспекції; 
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3) Міністерством фінансів України за узгодженням із Державним 

казначейством України. 

 

30. Основною умовою дії розстрочення податкових зобов‘язань є: 

1) наявність договору про розстрочення податкових зобов‘язань між 

платником податків і податковим органом; 

2) наявність достатніх доказів щодо існування загрози виникнення або 

накопичення податкового боргу; 

3) недопущення утворення платником податків нового податкового боргу. 

 

31. Стосовно яких податків і зборів не може надаватися чи 

встановлюватися розстрочення ( відстрочення): 

1) рентні платежі; 

2) податок на додану вартість при ввезенні товарів на митну територію 

України; 

3) комунальний податок. 

 

32. Розстрочення (відстрочення) надається: 

1) окремо з кожного податку та збору; 

2) на сукупну суму боргу; 

3) відповідно до черговості виникнення податкового боргу за окремими 

видами  податкових зобов‘язань. 

 

33. Договір про розстрочення (відстрочення) податкових зобов‘язань 

платника податків може бути достроково розірвано з ініціативи податкового 

органу у разі, якщо: 

1) платник податків подає заяву щодо відстрочення сплати чергової частки 

розстроченої суми та нарахованих на неї процентів; 

2) платник податків своєчасно не сплачує поточних платежів до бюджету 

після укладення договору про розстрочення (відстрочення); 

3) платник податку достроково погашає суму податкового зобов‘язання, 

щодо якого була досягнута домовленість про розстрочення (відстрочення ). 

 

Ситуаційне завдання 1 

Підприємство виготовляє столи. Ціна за одиницю виробу складала: 

Березень – 385 грн.; квітень – 383 грн.; травень – 390 грн. 

Якщо активи підприємства потраплять у податкову заставу, то в червні за 

якою ціною підприємство зможе реалізувати продукцію, яка знаходиться у 

податковій заставі без згоди ОДПС?  

Відповідь. За ціною не нижче 328 грн. : (390+380)/2*0,85. 

 

Тематика доповідей: 

1. Арешт активів: вітчизняна практика. 

2. Податкова застава як спосіб забезпечення своєчасної сплати податкового 

зобов’язання. 
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Критерії оцінювання: 

Правильні відповіді на поставлені викладачем теоретичні питання та тести 

відповідають оцінці відмінно. Помилкові або неточні відповіді знижують бали. 

 

Перелік літератури 

Основна література 

1. Лист ДПАУ від 03.03.2005 р. № 3973/7/23-1217/229 „Про державну 

реєстрацію Порядку застосування податкової застави органами державної 

податкової служби”; 

2. Організація і методика податкових перевірок. Навч. посібник / О.П. 

Чернявський, В.П. Хомутенко, В.В. Немченко. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. – 288 с. 200-215. 

3. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник / Л.М 

Чернелевський, Т.Ю. Редзюк. – К. – 2004. – 328 с.254-269. 

4. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посібник. – Київ. ЦУЛ. 

– 2003. – 260 с.190-208. 

5. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: 

А.С.К., 2003. – 639 с.300-326. 

 

Додаткова література 

6. Проверки на предприятиях / Бухгалтерия. – Выпуск № 10. – октябрь 

2003 г.- с.66-70. 

7. Порядок погашення податкових зобов’язань (закон №2181: ситуація, 

роз’яснення, документи) / Методичний посібник. – № 2. – квітень 2002 р.; 

8. Платникам податків – більше прав, контролерам – більше зобов’язань / 

Бухгалтерія. – Випуск № 16 (639). – 18.04.05 р.   

 

 

Практичне заняття 

 

Тема 10. Відповідальність платників податків за порушення податкового 

законодавства 

 

Мета: опанувати навичками порядку встановлення фінансових санкцій та 

розрахунку пені. 

 

Питання для обговорення: 

1. Основні положення Закону України “Про порядок погашення 

зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими 

фондами” від 21.12.00р. № 2181-ІІІ. 

2. Порядок встановлення фінансових санкцій. 

3. Розрахунок пені і штрафних санкцій за різних умов виникнення 

порушень. 
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Забезпечення заняття: 

Законодавчі матеріали. Калькулятори. Таблиця розміру штрафних санкцій.  

 

Тестові завдання: 

 

1. Особливості застосування Закону України “Про порядок погашення 

зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими 

фондами”: 

1) установлює порядок погашення зобов’язань юридичних або фізичних 

осіб перед бюджетними та державними цільовими фондами з податків і зборів 

(обов’язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, 

визначає процедуру оскарження дій органів стягнення; 

2) регулює питання погашення та обслуговування кредитів, наданих за 

рахунок бюджетних коштів або позик залучених державою чи під державні 

гарантії; 

3) регулює питання погашення податкових зобов’язань, стягнення 

податкового боргу з осіб, на які поширюються процедури визначені Законом 

України «Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом»;  

4) регламентує порядок погашення зобов’язань платників податків перед 

бюджетом та державними цільовими фондами. 

 

2. У разі виявлення несплачених добровільно в строк з дня прийняття 

рішення суми податків, платежів, а також суми штрафів органи ДПС мають 

право: 

1) стягувати до бюджетів та державних цільових фондів сум недоїмки, пені 

та штрафних санкцій; 

2) надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань; 

3) застосовувати до суб’єктів підприємницької діяльності фінансових 

санкцій; 

4) направити справу до суду. 

 

3.Джерелами погашення сум нарахованої пені є: 

1) виключно активи платника податків, що є філією, відокремленим 

підрозділом; 

2) залік дебіторсько-кредиторської заборгованості; 

3) будь-які активи платника податків з урахуванням обмежень, визнаних 

Законом, а також іншими законодавчими актами; 

4)  наявні на поточному рахунку грошові кошти в національній та 

іноземній валюті. 

 

4. Погашення сум нарахованої та несплаченої пені здійснюється у порядку 

встановленому: 

1) для погашення податкового боргу; 

2) для погашення податкового зобов’язання; 
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3) для погашення штрафів, що накладаються за адміністративні 

порушення; 

4) для погашення податкового зобов’язання та фінансових санкцій по них. 

 

5. У разі, коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового 

зобов’язання протягом граничних строків, такий платник податків при затримці 

до 30 календарних днів зобов’язаний сплатити штраф у таких розмірах: 

1) у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу; 

2) у розмірі 15% погашеної суми податкового боргу; 

3) у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу; 

4) у розмірі 5% погашеної суми податкового боргу. 

 

6.  У разі, коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового 

зобов’язання протягом граничних строків, такий платник податків при затримці 

що є більшою 90 календарних днів зобов’язаний сплатити штраф у таких 

розмірах: 

1) у розмірі 30% погашеної суми податкового боргу; 

2) у розмірі 25% погашеної суми податкового боргу; 

3) у розмірі 40% погашеної суми податкового боргу; 

4) у розмірі 50% погашеної суми податкового боргу. 

 

7. Керівник податкового органу може прийняти рішення про продовження 

строків розгляду заяви платника податків, але не більше: 

1) 70 календарних днів; 

2) 50 календарних днів; 

3) 60 календарних днів; 

4) 30 календарних днів. 

 

8. Коли розпочинається нарахування пені при нарахуванні суми 

податкового зобов’язання контролюючими органами: 

1) від першого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати 

податкового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні; 

2) від останнього дня граничного строку сплати податкового зобов’язання, 

визначеного у податковому повідомленні; 

3)  від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного 

строку сплати податкового зобов’язання, визначеного у податковому 

повідомленні; 

4)  через три дні після дня, наступного за останнім днем граничного строку 

сплати податкового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні. 

 

9. Коли розпочинається нарахування пені при самостійному нарахуванні 

суми податкового зобов’язання: 

1) від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного 

строку сплати податкового зобов’язання, визначеного Законом № 2181; 
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2) від першого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати 

податкового зобов’язання, визначеного Законом № 2181; 

3) після останнього дня граничного строку сплати податкового 

зобов’язання, визначеного Законом № 2181; 

4) через три дні після дня, наступного за останнім днем граничного строку 

сплати податкового зобов’язання, визначеного Законом № 2181. 

 

10.  У випадку неподання податкової декларації у терміни, визначені 

законодавством, платник податків сплачує штраф у розмірі: 

1) 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

2) 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

3) 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

4) 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

11. Штрафні санкції за результатами документальної перевірки 

застосовуються у розмірі: 

1) 5 % від суми недоплати за кожний з податкових періодів; 

2) однократному розмірі донарахованої суми податкового зобов’язання; 

3) 10 % від суми недоплати за кожний з податкових періодів; 

4) 50 % від суми недоплати за кожний з податкових періодів. 

 

12.  Періодом, на який припадає недоплата, з якого податковий орган 

нараховує штрафні санкції, слід вважати період: 

1) в якому встановлено порушення; 

2) на який припадає граничний строк подання декларації; 

3) третій день з дня закінчення перевірки; 

4) наступний день після закінчення перевірки. 

 

13. Максимальний розмір штрафу на суму недоплати, виявлену під час 

документальної перевірки, по кожній з недоплат не може перевищувати: 

1) 10% від суми недоплати; 

2) 25% від суми недоплати; 

3) 100% від суми недоплати; 

4) 50% від суми недоплати. 

 

14. Пеня не нараховується: 

1) на пеню; 

2) на штрафи, які накладаються за адміністративні порушення; 

3) на суми фінансових санкцій; 

4) на податковий борг. 

 

15. Пеня нараховується на суму податкового боргу з розрахунку за кожний 

календарний день прострочення в його сплаті: 

1) 100% річної облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого 

податкового боргу; 
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2) 120% річної облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого 

податкового боргу; 

3) 120% річної облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого 

податкового боргу чи на день його погашення, залежно від того, яка з величин 

таких ставок більше; 

4) 120% річної облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого 

податкового боргу чи на день його погашення, залежно від того, яка з величин 

таких ставок менше. 

 

16. Рішення про застосування й стягнення фінансових санкцій за 

результатами розгляду матеріалів перевірки приймає: 

1) керівник органу державної податкової служби чи його заступник 

(керівник, що розглядав матеріали перевірки); 

2) господарський суд; 

3) інспектор, що проводив перевірку; 

4) виключно керівник органу ДПС. 

 

17. Фінансові санкції за порушення чинного законодавства підлягають 

перерахування до бюджету чи державні цільові фонди: 

1) наступного дня після дня прийняття органом державної податкової 

служби відповідного рішення; 

2) у десятиденний термін із дня прийняття органом державної податкової 

служби відповідного рішення; 

3) у п’ятнадцятиденний термін із дня прийняття органом державної 

податкової служби відповідного рішення; 

4) у двадцятиденний термін із дня прийняття органом державної 

податкової служби відповідного рішення. 

 

18. Підставою для відмови податковому органу в проведенні планової 

документальної перевірки є: 

1) письмове повідомлення із зазначенням дати проведення перевірки 

відправлено СПД менше ніж за 10 календарних днів до дня її проведення; 

2)  надання інспектором документів на право проведення перевірки ; 

3) Посвідчення, виписані на кожного інспектора окремо; 

4) особа, що проводить перевірку, поставила підпис у журналі реєстрації 

перевірок. 

 

Завдання1 

Під час документальної перевірки АТ «Промінь», яка проводилась 

податковою інспекцією у вересні 2006 року встановлено, що АТ «Промінь», 

котре сплачує ПДВ щомісяця, не подана декларація по ПДВ за січень 2006 

року. Головний бухгалтер пояснив це порушення відсутністю у підприємства в 

січні 2006 року операцій, що обкладаються ПДВ. Проте, за підсумками 

перевірки податковою інспекцією АТ «Промінь» нараховані податкові 

зобов’язання по ПДВ за січень 2006 року в сумі 5000 грн. 
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Необхідно: визначити які штрафні санкції необхідно застосувати до  

АТ «Промінь». 

 

Завдання 2 

 Під час документальної перевірки АТ «Вечір», яка проводилась 

податковою інспекцією у вересні 2006 року встановлено, що АТ «Вечір» котре 

сплачує ПДВ щомісяця, занижені податкові зобов’язання по ПДВ: за лютий 

2005 року – на суму 3000 грн, за листопад 2005 року – на суму 4800 грн, за 

липень 2006 року на 6200 грн. Повідомлення на сплату суми податкових 

зобов’язань, нарахованих за результатами перевірки АТ «Вечір» одержано 23 

вересня 2006 року. 

Необхідно: визначити які штрафні санкції необхідно застосувати до АТ 

«Вечір» за заниження податкових зобов’язань. 

 

Завдання 3 

Підприємство «Прада+» не подало до ДПІ декларацію по ПДВ за квітень  і 

травень 2006 року. У липні 2006 року при перевірці податковим інспектором 

встановлено, що сума несплаченого податкового зобов’язання за квітень – 800 

грн, а за травень – 4800 грн. 

Необхідно: визначити які штрафні санкції необхідно застосувати до 

підприємства «Прада+». 

 

Завдання4 

Документальною перевіркою, яка проводилась у вересні 2006 року 

встановлено, що при виплаті заробітної плати 10.06.2006 р. підприємством не 

утриманий і не перерахований до бюджету податок з доходів фізичних осіб в 

сумі 1700 грн. Рішенням податкової інспекції граничний термін сплати 

донарахованого податку встановлений 26.09.2006 р. 

Необхідно: визначити штрафні санкції та нарахувати пеню (ставка НБУ 

7%) на суму донарахованого податку. 

 

Завдання 5 

При перевірці ТОВ «Ранок» (сплата ПДВ щомісяця) податковою 

інспекцією донараховано зобов’язання по ПДВ за квітень, травень та червень 

2006  року в сумі 4000, 7800 та 1600 грн відповідно. Повідомлення-рішення 

виписано та передано ТОВ у грудні 2006 року. 

Необхідно: визначити які штрафні санкції необхідно застосувати до 

підприємства. 

 

Завдання 6 

При перевірці Пенсійним фондом у жовтні 2006 року встановлено, що 

підприємство «Фоліо» подало недостовірні відомості, які використовують в 

системі персоніфікованого обліку, занизивши суму зобов’язання на 200 грн. по 

розрахунку за лютий 2006 року. 
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Необхідно: визначити які фінансові та адміністративні штрафні санкції 

необхідно застосувати до підприємства. 

 

Завдання.7 

При перевірці Пенсійним фондом встановлено, що підприємство «Каркас» 

занизило суму заробітної плати на яку нараховують пенсійні внески на 1500 грн 

Необхідно: визначити які фінансові та адміністративні штрафні санкції 

необхідно застосувати до підприємства. 

 

Завдання 8 

При перевірці Пенсійним фондом встановлено, що підприємство «Родар» 

14.06.06 р. сплачує борг в сумі 200 грн та 16.07.06 р. в сумі 300 грн, термін 

сплати якого був 21.05.06 р. в сумі 500 грн.  

Необхідно: при сплаті боргу нарахувати пеню. 

Довідково: облікова ставка НБУ на 21.05 – 25%; на 14.06 – 29%; на 16.07 – 

17%.  

 

Завдання 9 

Підприємство «Фрида» 22.10.06 р. сплачує борг, термін сплати якого був 

19.03.06 р. в сумі 1100 грн. На момент виникнення податкового боргу облікова 

ставка НБУ – 35%, на момент погашення – 27%. 

Необхідно: нарахувати пеню на суму податкового боргу.  

 

Ситуаційне завдання 1 

Чи поширюються строки давності на штрафні санкції?  

Відповідь обґрунтувати. 

 

Ситуаційне завдання 2 

Чи буде накладатися штрафна санкція встановлена пп. 17.1.9 Закону № 

2181 – «у випадку коли платник податку здійснює продаж (відчуження) товарів 

(продукції) чи здійснює грошові виплати без попереднього нарахування і 

сплати податку, збору (обов’язкового платежу), коли згідно законодавству таке 

нарахування і сплата являються обов’язковою передумовою такого продажу 

(відчуження) або виплати, такий платник податків сплачує штраф у подвійному 

розмірі від суми зобов’язання по такому податку, збору (обов’язковому 

платежу)» при: 

- порушеннях по внескам на загальнообов’язкове державне пенсійне та 

соціальне страхування; 

- нарахуванні податку з доходів фізичних осіб, проте не перерахуванні 

його до бюджету своєчасно. 

Відповіді обґрунтуйте. 

 

Ситуаційне завдання 3 



 43 

 

За умови, що строк подання декларації приходиться на 20 серпня – суботу, 

якого числа може бути подана декларація (граничний термін) та яким числом є 

граничний термін сплати податку за липень? Відповідь обґрунтувати. 

 

Ситуаційне завдання 4 

 Граничний строк сплати податку приходиться на 30 серпня – неділя, якого 

числа необхідно сплатити податок? 

 

Ситуаційне завдання 5 

Чи буде сплачувати штраф платник податків за умови, коли реалізувавши 

заставне майно направить кошти на погашення податкового боргу? 

 

Ситуаційне завдання 6 

Яким є розмір штрафу за несвоєчасне подання розрахунку суми страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: фінансові та 

адміністративні санкції? 

Ситуаційне завдання 7 

При проведенні у вересні 2006 року документальної перевірки  ТОВ 

«Міраж» встановлено, що бюджетне відшкодування відображене у декларації 

по ПДВ за квітень 2006 року у сумі 5300 грн завищено на 2000 грн. Якими 

будуть дії контролюючого органу в такій ситуації?  

 

Тематика доповідей: 

1. Адміністративна та карна відповідальність платників податків за 

порушення податкового законодавства. 

2. Фінансова відповідальність платників податків за порушення 

податкового законодавства. 

 

Критерії оцінювання: 

Правильні відповіді на поставлені викладачем теоретичні питання та тести 

відповідають оцінці відмінно. Помилкові або неточні відповіді знижують бали. 

 

 

 

Перелік літератури 

Основна література 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 

8073-Х; 

2. Господарський кодекс України, від 16.01.2003 р. № 436-ІV; 

3. Кримінальний кодекс України, від 05.04.01 р. № 2341-ІІІ; 

4. Цивільний процесуальний кодекс України, від 18.03.2004 р. № 1618-ІV; 

5. Наказ ДПАУ від 04.10.99 р. № 542 „Порядок застосування штрафних 

санкцій за порушення валютного законодавства”; 
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6. Наказ ДПАУ від 17.03.2001 р. № 110 „Інструкція про порядок 

погашення та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами 

державної податкової служби”; 

7. Наказ ДПАУ від 11.06.2003 р. № 290 „Інструкція про порядок 

нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами  

державної податкової служби”; 

8. Організація і методика податкових перевірок. Навч. посібник / О.П. 

Чернявський, В.П. Хомутенко, В.В. Немченко. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. – 288 с. 156-189. 

9. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник / Л.М 

Чернелевський, Т.Ю. Редзюк. – К. – 2004. – 328 с.306-319. 

10. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: 

А.С.К., 2003. – 639 с. 526-567. 

 

Додаткова література 

11. Гуторова Н. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты 

налогов – новое в законодательстве и судебной практике / Консультант 

бухгалтера № 27 (307) от 04.07.05 г. – С. 6-16; 

12. Исскуство противостоять налоговому контролю // Бухгалтерия. – 

Сборник систематизированного законодательства. – Вып. 5. – 2006 р. – с. 227.- 

с. 156-201.  

13. Налоговое администрирование (спецвыпуск) / Бухгалтерия № 16/1 

(483), 22.04.02 г.; 

 

Практичне заняття  

 

 Тема 10. Відповідальність платників податків за порушення податкового 

законодавства 

 

Мета: з’ясувати основні принципи правопорушення та ознайомитися з 

основними способами ухилення від сплати податків, видами і документуванням 

адміністративних правопорушень, а також з порядком розрахунків та сплати 

адміністративних штрафів. Ознайомитися з умовами виникнення карної 

відповідальності. 

 

 

Питання для обговорення: 

1. Податкове правопорушення. 

2. Способи ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів. 

3. Адміністративне правопорушення та види адміністративних штрафів. 

4. Документування адміністративного правопорушення. 

5. Порядок сплати адміністративних штрафів. 

6. Виникнення випадку карної відповідальності. 

7. Відповідальність за порушення валютного законодавства. 
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Забезпечення заняття: 

Законодавчі матеріали. Калькулятори. Таблиця розміру штрафних санкцій 

за порушення податкового законодавства. 

 

Тестові завдання: 

 

1. У разі неповідомлення у встановлений строк суб’єктами 

підприємницької діяльності про відкриття або закриття рахунків органи ДПС 

мають право: 

1) застосовувати до суб’єктів підприємницької діяльності фінансові 

санкції; 

2) застосовувати до суб’єктів підприємницької діяльності фінансові 

санкції у вигляді 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

3) застосовувати до суб’єктів підприємницької діяльності адміністративні 

та фінансові санкції; 

4) застосовувати до суб’єктів підприємницької діяльності фінансові 

санкції у вигляді 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

  

2. За неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на сплату 

податків на керівників та інших посадових осіб накладаються такі штрафи: 

1) від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

2) від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

3) від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

4) 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

3. У разі недопущення підприємцями до приміщень, які 

використовуються для одержання доходів, органи ДПС мають право: 

1) накладати адмінштрафи у розмірі – від 10 до 20 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

2) передавати матеріали про факти правопорушень до підрозділів 

податкової міліції; 

3) накладати адмінштрафи у розмірі – від 1 до 5 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

4) передавати матеріали про факти правопорушень до районного  суду. 

 

4. У разі виявлення громадян, які здійснюють продаж товарів без патентів 

або з порушенням терміну їх дії, чи продаж товарів не зазначених у деклараціях 

органи ДПС мають право: 

1) вилучати товари призначені для продажу з подальшим оформленням для 

реалізації через підприємства торгівлі; 

2) накладати адміністративний штраф у розмірі від 1 до 10 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

3) накладати адміністративний штраф у розмірі від 1 до 5 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
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4) позбавляти права здійснення господарської діяльності (знімати з 

реєстрації в ДПА). 

 

5. Адміністративний штраф до посадових осіб платника податків не 

застосовується, якщо платник до початку перевірки: 

1) подав уточнену декларацію в ДПІ і сплатив суму недоплати; 

2) подав уточнену декларацію в ДПІ, сплатив суму недоплати та штраф у 

розмірі 10% такої недоплати; 

3) подав уточнену декларацію в ДПІ, сплатив суму недоплати та штраф у 

розмірі 5% такої недоплати; 

4) подав довідку з правильними розрахунками та сплатив суму недоплати. 

 

6. Адміністративні штрафи застосовуються: 

1) тільки до юридичних осіб; 

2) тільки до фізичних осіб; 

3) до юридичних і фізичних осіб. 

 

7. Навмисне ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів, вчинене посадовою особою підприємства або будь-якою іншою 

особою, зобов’язаною їх сплачувати, якщо ці дії призвели до фактичного 

ненадходження в бюджети або державні цільові фонди коштів у значних 

розмірах: 

1) звільняється від карної відповідальності; 

2) карається штрафом від 300 до 500 нмдг або позбавленням права 

займатися певною діяльністю на термін до трьох років; 

3) карається штрафом від 500 до 2000 нмдг або випраними роботами на 

термін до двох років, або обмеженням волі на термін до п’яти років із 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

термін до трьох років; 

4) карається позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

термін до трьох років із конфіскацією майна. 

 

8. Головний бухгалтер або особа, уповноважена керівником 

підприємства, бере участь у попередній змові з групою осіб, допустивши 

недоотримання бюджетом коштів у великих розмірах карається:  

1) штрафом від 500 до 2000 нмдг або випраними роботами на термін до 

двох років, або обмеженням волі на термін до п’яти років із позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 

трьох років; 

2) звільняється від карної відповідальності; 

3) карається штрафом від 300 до 500 нмдг або позбавленням права 

займатися певною діяльністю на термін до трьох років; 



 47 

 

4) карається позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

термін до трьох років із конфіскацією майна. 

 

9. Види порушень, за які зі службових осіб та громадян суб’єктів 

підприємницької діяльності стягується адміністративний штрафу розмірі 5 

нмдг: 

1) невиконання вимог посадових осіб державної податкової служби; 

2) продаж товарів без придбання одноразового патенту або з порушенням 

строку його дії повторно протягом року; 

3) неутримання, неперерахування до бюджету сум податку на доходи 

фізичних осіб, заниження суми податку або об’єктів оподаткування повторно 

протягом року; 

4)  заниження суми податку або об’єктів оподаткування вдруге протягом 

року. 

 

10. Платник податків, який не подає податкову декларацію в терміни, 

визначені законодавством з кожне таке неподання чи її затримку сплачує 

штраф у розмірі: 

1) 5 нмдг; 

2) 10 нмдг; 

3) 20 нмдг; 

4) 15 нмдг. 

 

11. Види порушень, за які з керівників та посадових осіб підприємств 

стягується адміністративний штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг: 

2) невиконання вимог посадових осіб органів державної податкової 

служби; 

3) заниження суми податку або об’єктів оподаткування вдруге протягом 

року; 

4) неутримання, неперерахування до бюджету сум податку на доходи 

фізичних осіб, заниження суми податку або об’єктів оподаткування повторно 

протягом року; 

4) продаж товарів без придбання одноразового патенту або з порушенням 

строку його дії повторно протягом року. 

 

12.  У випадку неподання платником податків у встановлений термін 

податкової декларації, якщо податкова інспекція самостійно розрахує суму 

податку, такий платник податків зобов’язаний сплатити штраф у розмірі: 

1) 10% суми податкового зобов'язання за кожний повний або неповний 

місяць затримки податкової декларації, але не більше 50% від суми 

нарахованого зобов'язання та не менше 10 нмгд; 

2) 5% від суми недоплати за кожний з податкових періодів, установлених 

для такого податку, але не більше 25% такої суми і не менше 10 нмгд; 
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3) 5% суми донарахованого податкового зобов'язання, але не менше 1 

нмгд; 

4) 50% від суми недоплати, але не менше 100 нмгд. 

 

Ситуаційне завдання 1 

За неподання декларації несвоєчасно встановлена штрафна санкція пп. 

17.1.1 на застосована при затримці подання: 

1) звіту про суми одержаних пільг (форма № 1-ПП); 

2) звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 

єдиного податку; 

3) розрахунку суми страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування; 

4) звітності по внескам на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування?  

 

Тематика доповідей: 

1. Причини та способи здійснення правопорушень у сфері оподаткування 

та методи їх виявлення. 

2. Ухилення від оподаткування як різновид антифіскальної поведінки 

платників податків. 

3. Податкова розстрочка (відстрочка) – можливість своєчасної сплати 

податків.  

 

Критерії оцінювання: 

Правильні відповіді на поставлені викладачем теоретичні питання та тести 

відповідають оцінці відмінно. Помилкові або неточні відповіді знижують бали. 

Правильна відповідь на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до кожного 

запитання по 0,5 балів. Ґрунтовні доповіді оцінюються на відмінно. 

 

Перелік літератури 

Основна література 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 

8073-Х; 

2. Господарський кодекс України, від 16.01.2003 р. № 436-ІV; 

3. Кримінальний кодекс України, від 05.04.01 р. № 2341-ІІІ; 

4. Цивільний процесуальний кодекс України, від 18.03.2004 р. № 1618-ІV; 

5. Наказ ДПАУ від 04.10.99 р. № 542 „Порядок застосування штрафних 

санкцій за порушення валютного законодавства”; 

6. Наказ ДПАУ від 17.03.2001 р. № 110 „Інструкція про порядок 

погашення та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами 

державної податкової служби”; 

7. Наказ ДПАУ від 11.06.2003 р. № 290 „Інструкція про порядок 

нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами  

державної податкової служби”; 
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8. Організація і методика податкових перевірок. Навч. посібник / О.П. 

Чернявський, В.П. Хомутенко, В.В. Немченко. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. – 288 с. 156-189. 

9. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник / Л.М 

Чернелевський, Т.Ю. Редзюк. – К. – 2004. – 328 с.306-319. 

10. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: 

А.С.К., 2003. – 639 с. 526-567. 

 

Додаткова література 

 

11. Гуторова Н. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты 

налогов – новое в законодательстве и судебной практике / Консультант 

бухгалтера № 27 (307) от 04.07.05 г. – С. 6-16; 

12. Исскуство противостоять налоговому контролю // Бухгалтерия. – 

Сборник систематизированного законодательства. – Вып. 5. – 2006 р. – с. 227.- 

с. 156-201.  

13. Налоговое администрирование (спецвыпуск) / Бухгалтерия № 16/1 

(483), 22.04.02 г.; 
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ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ 

 

Законодавча база 

 

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 
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